
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA 

FACULDADE DE ~ N C I A S  E TECNOLOGIA 

SECÇÃO AUTÓNOMA DE CIÊNClAs SOCíAIS APLICADAS - CIÊNCL4S DA 

EDUCAÇÃO 

A UTTLIZAÇÁO DOS "CENTROS ESCOLARES MINERVA" PELOS 
PROFESSORES DE INGLÊS - PROBLEMAS E PERSPECTIVAS 

Por 

Carlos Alberto da Conceição Afonso 

Dissertação apresentada para obtenção do Grau de Mestre em Ciências da Educação - 
Educação e Desenvolvimento -, pela Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências e 

Tecnologia, sob a orientação do Professor Doutor Rui Canário. 

Lisboa, 1992. 



A Irene, ao Sérgio e ao Gonçalo, pelo incentivo. 

Aos meus pais, pela saudade. 



RESUMO 

Quando se faia na introdução de um elemento supostamente inovador, como o 

computador, num sistema que se pretende inovar, como a escola, várias questões pertinentes 
se levantam, no contexto global da implementação das inovações educativas, a menor das 

quais não será, certamente, o papel que se espera seja desempenhado pelos professores. 

Em Portugal, o grande projecto nacional de introdução do computador nas 
escolas - o Projecto Minerva - passa, nos graus de ensino pós-primário, pelo funcionamento 

de estruturas disseminadoras, centradas na escola, que conheceram, já, diversas 

denominações, sendo hoje apelidadas de "Centros Escolares Minerva", ou "CEM". 

A partir da perspectiva de um grupo específico de professores - os professores 

de Inglês -, através de uma abordagem multi-método, procurou determinar-se o impacto 

daquelas estruturas, ao nível global da escola. Assumiu-se, assim, que do conhecimento das 

concepções e atitudes destes professores em relação ao computador, e ao contexto global 
onde actuam, se encontrariam as possíveis determinantes das estratégias comportamentais 
adoptadas, uaduzidas, nomeadamente, no grau de utilização dos "CEM". 

Os resultados obtidos mostram que, apesar de manifestarem, na generalidade, 

atitudes globalmente positivas, em relação à presença do computador na escola, aqueles 

professores não são utilizadores dos "CEM", nem, por conseguinte, utilizadores do 

computador nas suas práticas, o que nos leva a discutir as possíveis razões explicativas. 



Quand'on parie de l'introduction d'un nouveau élément, comme l'ordinateur, 

dans un système qu'on veut innover, comme l'école, plusieurs questions pertinentes se 

posent, dans le context global de l'implementation des innovations educatives, la moindre 

desquelles, ne serait, siirement pas, le d l e  qu'on attend soit joué par les professeurs. 

Au Portugal, le grand project national d'introduction de l'ordinateur dans 

l'école - le Plan Minerva -, passe, dans les niveaux d'enseignement post-pnmaire, par le 

fonctionnement de suuctures disseminaaices, centrées à l'école, qui ont connu déjà plusieurs 

dénominations et qui sont, aujoud'hui, appelées de "Centre Scolaires Minewa", ou "CEM". 

A partir de la perspective d'un groupe spécifique de professeurs - les 

professeurs d'Anglais - , à travers une approche multi-méthode, on cherche de déterminer 

l'impact de ces structures-là, au niveau global de l'école. On assume que de la comaissance 

des conceptions et attitudes de ces professeurs vis-a-vis l'ordinateur et le contexte global où 

ils agissent, on trouvera les possibles déterminantes des stratégies comportementales 

adoptées, traduites, nottarnent, dans le degré d'utilisation des "CEM". 

Les resultats obtenus montrent que, bien qu'ils manifestent, générallement, des 

attitudes globallement positives, vis-a-vis de la presence de l'ordinateur à l'école, les 

professeurs ne sont pas des utilisateurs des "CEM", ni, par conséquent, des utilisateurs de 

l'ordinateur dans leurs pratiques, ce qui nos emmène à discuter les possibles raisons 

explicatives. 



ABSTRACT 

When we deal with the introduction of an element considered 

innovative,within a system one seeks to innovate, several questions are raised, in the global 

context of the implementation of educative innovations, the least of which is, no doubt, the 

role one expects to be played by the teachers. 

In Portugal, the nationwide project seeking the ineroduction of the computer in 

schools - the Minerva Project - claims the implementation of school-based spreading 

structures, at the post-primas, levels, which have already been otherwise called and are 

nowadays known as "Minerva School Centres", or "CEM". 

From the perspective of a specific group of teachers - the English ones - 
through a multi-method approach, one seeks to determinate the impact of those stmctures at 

the overall school level. It is, thus, assumed that from the knowledge of these teachers' 

perceptions and attitudes towards the computer and towards the context where they interact, 

the possible conditioners of their behaviour strategies would be found, reflected, namely, on 

the "CEM" utilization level. i 

The results obtained show that, although they express, generally speaking, 

positive attitudes towards the presence of the computer at school, those teachers do not use 
I 

the "CEM resources and are not, consequently, computer users in their everyday practice, 

which leads us to discuss the possible explanaaon reasons. i 
i 
i 
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Pode dizer-se que a inovação constitui, actualmente, um tema central nas 

discussões sobre a escola, motivando, como consequência, um grande número de trabalhos 

de investigação em educação. 

O interesse por esta questão tem raizes que se prendem com várias ordens de 

razões, as quais, no entanto, confluem na sensação, hoje generalizada, de um certo 

desencantamento face ao funcionamento da Escola, que não é já, como outrora, um local onde 

se tem acesso a técnicas, instrumentos e vivências que só aí era possível encontrar mas que, 
pelo connário, surge como um espaço essencialmente conservador de tradições e reprodutor 

de condicionalismos sociais. 

No interior das fronteiras físicas da escola, alunos e professores não 

encontram o dinamismo e a abertura à mudança que, afinal, logo ali, do outro lado da rua, é 

consubstanciado num novo tipo de relações sociais, na evolução tecnológica, na utilização 

caente  de novos instrumentos a cujo acesso a Escola tarda em aceder. Quando o faz, coloca- 
os, muitas vezes, ao serviço de uma lógica tradicional de actuação, como reacção 

homeostática de um sistema que não deseja a mudança e que, na ânsia de manter o equilíbrio, 
resiste, devido a condicionalismos que, detexministicamente considerados como existindo 

num momento anterior, não se acha apta a resolver, nem julga que é esse o seu papel. 

Ora, esta lógica de funcionamento de uma escola constantemente atrasada em 

relação às grandes mudanças sociais, não se compadece, hoje, com os novos papéis que 

muitos, apesar de tudo, teimam em esforçar-se por lhe atribuir. De facto, a nossa é uma época 

em que a informação, por exemplo, se dissemina de tal maneira que não se limita já a ir atrás 

dos acontecimentos - e que potencialidades se lhe descobrem nessa sua faceta, com a 

cobertura em directo de acontecimentos cruciais para a vida de todos n6s ... -, mas que, 

muitas vezes, está na origem do desencadear de muitos desses acontecimentos, dando voz a 
aspirações sociais que nela encontram um aliado cada vez mais influente. 

A Escola, por isso, não se pode confinar aos limites físicos das suas 

fronteiras. Ela é um espaço, apesar de tudo, aberto a influências do meio e, como seu sub- 

sistema, constitui, também, urna determinada organização social - "vasta e complexa", no 

dizer de Bates e Murray ( 1975). Assim, um estudo sobre os processos de inovação 

centraáos na escola terá que ter em conta uma dimensão sociológica, que considere os papéis 
desempenhados pelos diversos actores que aí se envolvem em determinados "jeux" - 



"interior", próprio de cada um, "interrelacional", referente ao grupo e "institucional", que 

"sobredetennina" os outros @ucros e Fiilsztcin, s/d) -. Trata-se, afinal, & necessidade de 
analisar a inovação em termos de "comportamentos humanos" (id.) que, mais do que 

visar a utilização de "novos inventos" se deverá, antes, preocupar, com uma ''mudança 
de atitudes e comportamentos" (Momsh, 1981). 

As novas tecnologias da informação, particularmente o computador, 

constituem um desses "novos inventos", a pretexto do qual se fundamentam tentativas de 

renovação-inovação & escola 

Merecendo um forte apoio socio-politico-institucional, este instrumento entra 

na escola por pressões, muitas vezes estranhas à própria escola, que procuram fazer com que 
esta acompanhe o chamado dinamismo social. Dele, e diriamos mesmo, dos "novos" 

instrumentos tecnológicos, se espera uma acção pedagógica que cria expectativas porventura 

demasiado optimistas: melhores resultados na aprendizagem; um conmbuto para a 

homegeneização desses resultados; a possibilidade de "trazer a vida" para a sala de aula; a 
possibilidade de tornar mais variado e atractivo e menos repetitivo o trabalho do professor (6. 
Ponte, 1989a). 

Encarado como uma espécie de "cavalo de Troia" da inovação, ao computador 
se comete a missão de transformar a escola, como se isso fosse possível, apenas pela simples 
adição de um novo elemento numa engrenagem trituradora que depressa reagirá 

homeostaticamente se não houver a preocupação por uma aborgagem global, leia-se 

sistémica, que leve em linha de conta todas as variáveis em jogo. Juntar mais ao mesmo 

parece, de facto, não constituir uma resposta adequada para uma questão na qual confluem e 

se jogam relações complexas, a ignorância das quais poderá conduzir ao encarar da inovação 

e da mudança apenas como legitimação de um discurso que, subordinando, por exemplo, a 

introdução do computador na escola a hipotéticas necessidades dessa realidade abstrata 
designada como "mundo do trabalho", mais não busca do que perpetuar divisões e 
desigualdades de acesso a novos instrumentos de trabalho. 

Num contexto em que abundam os trabalhos sobre a introdução de inovações 

na escola, são raros os que se preocupam por analisar o que, de facto, muda com essa 
introdução, ou os que, tendo esta preocupação, esquecem a outra face da moeda e passam por 

cima daquilo que, no fundo, permanece i d .  



desempenhe na escola, enquanto inovação particular, os pressupostos da sua entrada na 
escola, as possíveis modalidades que a sua utilização pode revestir e os problemas suscitados 

por essa utilização. 

Parte-se do princípio que as razões que poderão determinar o impacto 

relativamente reduzido de muitas inovações educativas começam num conceito conaãditório 

do próprio termo - inovação -, entendido de foxma diferente por vários autores, instituições e 

actores sociais. É essa falta de um entendimento comum sobre a matéria que leva ao 

surgimento de clivagens e de dúvidas materializados na forma de encarar a transformação e, 

mesmo, no verdadeiro objecto da inovação. 

A escola, apesar de tudo, suscita, justificadamente, discursos e acções que 

procuram contrariar uma sensação de desencanto que nela se vive; daí que a inovação, 

nomeadamente nos discursos políticos, surja. como resposta adequada a este sentimento. 

Mas a distância dos discursos à prática nem sempre se transpôe com a 

facilidade que se imagina. É preciso, de facto, passar do nível da intenção ao da aplicação e, 
neste sentido, a "vontade" de inovar defronta-se com os consírangimentos próprios quer das 

escolas, enquanto organizações, onde evoluem actores sociais com diferentes interesses, quer 
destes mesmos actores com todo um manacial de representações e de atitudes que 

condicionarn a adopção de estratégias comportamentais face a uma inovação. 

É por isso que, para o estudo de uma determinada inovação, será necessário 

levar em linha de conta todos os elementos que podem condicionar a sua implementação, 

através de um processo que recorra a uma abordagem global do fenómeno educativo nos seus 
múltiplos componentes. 

Apoiada, muitas vezes, em razões estranhas ao próprio sistema educativo, a 

entrada do computador na escola justificár-se-á por razões de ordem social- onde se 
descomnarn referências de legitimação política -, de ordem vocacional - que procuram 
corresponder às exigências hipoteticamente feitas pelas estruturas socio-económicas -, de 

ordem pedagógica - as quais buscam a sua legitimação nas potencialidades educativas da 

máquina - e & ordem catalítica - que procuram fazer do computador um qualquer "Cavalo de 
Troia", cuja presença modificaria a escola, na sua globalidade. 

Estes pressupostos, cada um à sua maneira, induzem determinadas 

modalidades de utilização do computador e formas específícas de implementar o seu uso. 



Parece, contudo, estar-se ainda longe do sonho de Papert, de transformação 

progressiva e global da escola É que, sofrendo o respectivo processo de implementaçáio, de 

constrangimentos semelhantes à maioria das inovações educativas, por todo o lado se dá 

conta de um certo sentimento de fmsuação face aos resultados alcançados, qualquer que seja 

a experiência e as condições concretas vividas em diferentes países. 

No último capítulo desta primeira parte, faz-se um óreve historial da situação 
que, a este respeito, se vive em Portugal, nomeadamente no contexto de um documento ( o 

"Relatório Carmona") que, apesar de não se lhe reconhecer uma ligação directa com o que 

mais tarde viria a ser o Projecto Minerva, constitui uma das primeiras abordagens 
sistematizadas sobre a implementação das Novas Tecnologias da Informação no sistema de 

ensino. As origens e o enquadramento do Projecto Minerva são, também abordadas. As 

preocupações evidenciadas na sua génese eram, sobretudo, as de renovação da escola, a par 
de outras do domínio vocacional e funcionalista, com as quais se legitimava a entrada do 
computador nas nossas escolas face a exigências das estruturas socio-económicas, embora, 

posteriormente, o Projecto viesse a ser percebido pelos actores sociais, no temno, como uma 

oportunidade de aproveitamento das potencialidades pedagógicas do computador e, mesmo, 

como ocasião para transformar a escola e, até, a própria comunidade. Dessas esperanças 

comungavam, também, as estruturas do Projecto na região de Portalegre. 

A estratégia seguida passaria, entretanto, no que respeita ao ensino Pós- 

Primário, pelo funcionamento dos "Centros Escolares de Informática", os quais ficariam 

responsáveis pela generalização da utilização do computador nas respectivas escolas. Daí que 

considerássemos pemnente o estudo do impacto destas estruturas ao nível de cinco escolas 

que foram objecto de uma investigação mais detalhada, no sentido de descobrir em que 

medida as suas condições de funcionamento influenciam as representações, atitudes e 

comportamentos dos diversos actores sociais implicados, universo em que incluímos, além 

dos professores de Inglês, os responsáveis pela coordenação daqueles centros e os orgãos de 

gestão das escolas onde estão imp1an-s. 

Face às questões orientadoras e aos objectivos do estudo, procurámos delinear 
uma estratégia metodológica, que explicitamos na segunda parte e que, aceitando como 

natural a complementaridade de métodos e de técnicas de recolha de dados, se apoia em 
instrumentos diversificados como o questionário, as entrevistas, as observações e a análise 

documental. 



Uma W g e m  a que demos particuiar atenção, dada a noção que tinhamos de 
que um estudo desta natureza implicava uma visão global dos fenómenos a estudar, foi a 

sistémica, complementada pelos conmbutos parcelares de outras abordagens aplicáveis ao 
estudo do estabelecimento de ensino, também elas nascidas no seio do paradigma sistémico. 

Procurámos, assim, determinar e compreender o que pensam os professores de Inglês da 
presença do computador na escola, quais as representações e atitudes que detêm deste 
instrumento, depois de os termos caracterizado enquanto indivíduos e enquanto membros da 

profissão docente, na tentativa de determinar até que ponto aquilo que são e aquilo que fazem 
condiciona as suas concepções, atitudes e comportamentos. 

O grande objectivo deste estudo é, assim, o de determinar qual o impacto dos 

Centros Escolares Minerva ao nível global da escola e, especificamente, no grupo de 

professores a que dedicámos mais atenção. Paralelamente, procuramos identificar os 
elementos que se constituem como condicionantes dos níveis de impacto verificados, bem 

assim como as perspectivas que se abrem à criação de condições que podem fazer do 

computador um instrumento mobilizador de verdadeiros movimentos de inovação centrados 

na escola. 



PRRMEIRA PARTE 

A INOVAÇÃO EDUCATIVA E O COMPUTADOR: 
EM BUSCA DE UMA RELAÇÃO SIGNIFICATIVA 



Capítulo 1 

Inovação em Educação: subsídios para uma problemática dos nossos dias 



1 - Para uma de iluW&h . - 

No contexto organizacional e institucional que caracteriza o sub-sistema de 

ensino em Portugal, que faz pane de um exo-sistema1 politico-societal, por definiçáo mais 

vasto e complexo, a tentativa de implementação de inovações, a qualquer nível, e da sua 

apropriação efectiva pelas estruturas e actores envolvidos no terreno prático de aplicação, 

quase nunca correspondem aos objectivos e expectativas que estiveram na sua origem. 

Várias ordens de razões poderão, a nosso ver, explicar tal estado de coisas, a 

saber: 

1. uma -cão de inovacãq contraditória, cuja natureza, objecto e 

objectivos não são entendidos do mesmo modo pelos actores sociais envolvidos, quer na sua 

implementação, quer na sua adopção. 

2. um modelo de funcionamento da i n o v w  idealmente concebido, sem 

atender ao quadro institucional, aos constrangimentos institucionais e organizacionais e às 

aspirações, necessidades e preocupações individuais dos potenciais adoptantes; 

3. urna estratégia da inov-& que ambui diferentes papeis a 

um "centro" que tudo sabe e a uma "periferia" à qual é reservada a função de simples 

aplicação do que é definido alhures. 

É nossa intenção fazer, de seguida, a análise de cada uma destas questões, 

começando por uma tentativa de chegar a uma definição de inovação, à luz daquilo que é 

defendido por vários autores, procurando mostrar as contradições existentes na utilização do 

conceito, as quais, na nossa perspectiva, conduzem a diversas clivagens entre aquilo que 

pretendem os chamados "agentes inovadores" e o entendimento que é feito pelos potenciais 

"adoptantes" da inovação. 

Procuraremos, igualmente, demonstrar que os modelos segundo os quais a 
inovação é concebida não têm, geralmente, em conta os diversos constrangimentos que se 

podem constituir em obstáculos ao seu funcionamento e que as estratégias seguidas para a sua 

1 Conceitos utilizados na acepção de Brofenbrenner (1981 
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implementação ambuem diferentes papéis aos diversos actores sociais envolvidos, os quais 
poderão constituir um outro obstáculo ao sucesso da inovação. 

A utilização do conceito inovação nem sempre é feita do mesmo modo pelos 

autores que se dedicam ao seu estudo, nem entendida & igual modo pelos potenciais 
adoptantes, ~sidindo, precisamente aí, na nossa opinião, uma das fontes que estão na origem 
de muitas expectativas frustradas, quanto ao verdadeiro impacto das inovações propostas ou 

objecto de implementação no sub-sistema de ensino. 

Passemos, de seguida, em revista, algumas das várias definições possíveis 

deste conceito, à luz do que se afirma na literatura especializada. 

Tendo por base, de forma implícita ou explícita, a utilização de critérios 

prévios, alguns investigadores tentam o enquadramento da inovação educativa em categorias 
distintas, que variam de acordo com o critéxio utilizado. 

No fundo, trata-se de saber qual é a perspectiva com que se encara a inovação 

e qual o seu âmbito e objectivos: releva-se de uma abordagem parcelar do fenómeno 
educativo, enquanto micro-sistema (2 ) encarando a inovação como uma tentativa de melhorar 

alguns dos seus aspectos concretos e delimitados, ou, pelo contrário, coloca-se a tónica na 

globalidade do sistema de ensino, considerando que uma inovação s6 tem ou só adquire 

sentido no contexto de uma abordagem global da reaíidade educativa, enquanto macro-sistema 
(2), cuja natureza e objectivos se visa, em última instância, transformar? Ou, ainda, analisa-se 

a realidade em termos de exo-sistema (2) sociológico, reservando à escola, enquanto seu 
sub-sistema, um determinado papel, dentro dessa nalidade societal mais vasta e partindo-se, 

aqui, do princípio de que uma inovação educativa s6 tem sentido se integrada num contexto 
mais vasto de inovação e de transformação da própria sociedade - Poder-se-á transformar a 

escola sem transformar a sociedade? É a questão ... 

Assim, E. Satre utiliza o critério dos da inovação, para a considerar 

como conservadora, reformista moderada, reformista avançada, revolucionária modera&, 

Idem 



revolucionária avançada ou nihilista, conforme o grau de transformaçáo a operar, e que pode 
ir da manutenção de um deteminado stancs quo ate à ruptura absoluta, inclusive com a 
própria sociedade, no seio da qual se chega a defender a dispcnsabilidade da escola (Saa,  
citado por Langouet, 1985, p. 57). 

Numa perspectiva de modificação das finalidades do sistema se coloca o 
C.O.P.I.E, para quem a inovação é "um acto consciente, reflectido, voluntário, a 
manifestação de um desejo de mudança que repousa, em princípio, sobre uma 
nova definição de objectivos a atingir(...)" (C.O.P.I.E., 1977, citado por Canário, 

1987, p. 56). 

Em contradição com esta definição surgem, entretanto, outras, que, ao invés 
de pretenderem a com um determinado sistema educativo, colocam o acento tónico na 

sua mlhoriê. 

É o caso dos investigadores das agências internacionais. 

Para a UNESCO, por exemplo, embora reconhecendo que "inovar é entrar 
sempre em conflito mais ou menos aberto" com um determinado sistema, a inovação 
é uma 'bmudança intencional destinada a melhorar um sistema educativo" 
(UNESCO, 1974, citado por Correia, 1989, p. 31). 

Na mesma linha se coloca a OCDE, para quem a inovação é uma "tentativa 
que visa, consciente e deliberadamente, introduzir uma mudança no sistema 
com a finalidade de o melhorar" (OCDE, 1972, id.), ou uuma mudança 
deliberada, original, específica, que se supõe contribuir para aumentar a 
eficácia de um sistema na pressucução dos seus objectivos" (Miles, citado por 

OCDE, 1973, id.). 

Na mesma perspectiva, Ducros e Finkelsztein, definem inovação escolar como 
"uma tentativa para transformar, no sentido de os melhorar, aspectos precisos 
do sistema escolar, do funcionamento de um estabelecimento, ou da prática 
pedagógica de certos professores" (Ducros e Finkelsztein, p. 20). 

Também Momsh se pode enquadrar na mesma linha de pensamento, ao definir 
inovação como %ma melhoria que pode ser medida e que resulta de uma escolha 
deliberada e do seu desenvolvimento(...)" (Momsh, 1981). 





As contradições implícitas nesta panorâmica que acabámos de referir, começam 
pela oposição, que muitos autores consideram pertinente, entre inovacão. por um lado, e 

mudanca. por outro. 

É que, se a inovação deve provocar mudanças, nem sempre a mudança C o 
resultado da inovação. 

É o que explicita Correia, quando diz que inovação não C mudança, não é "a 
existência de diferenças numa situação, numa circunstância ou pessoa, entre 
um tempo inicial to e um tempo posterior tl" (Correia, 1989, p. 27), pois a 
inovação reveste um carácter conflitual e "provoca uma ruptura, mesmo parcial e 
temporária" (id., p.28), entrando, portanto, "sempre em conflito mais ou menos 
aberto com o sistema existente( ...) com as estruturas, os hábitos e os 
preconceitos" (Unesco, 1980, id., p. 33). 

A w, por seu lado, é um processo de transformação lento, espontâneo, 

que não adquire um carácter voluntário e deliberado (Canário, 1987, p. 55, Momsh, 198 1, p. 
20) como a inovação (cf. definições anteriares). 

Mas, no fundo, do ponto de vista dos chamados "agentes inovadores" &Q 

verdadeiro obiec- - adquira ele um carácter de inovação ou de mudança - : 

Nesse caso, a inovação consistiria na passagem de um grau de conhecimentos 
mais vulgar a um estado mais sofisticado, mais especializado, o que pressuporia a 

necessidade de uma formação didáctica e escolar. 

Estar-se-ia, assim, a desvalorizar o importante papel de um outro tipo de 
formação, não já centrada no acesso a determinados conteúdos e saberes, onde as unidades de 

uma ordem dada se integram em unidades de ordem superior, mas numa formação que 

privilegia urna actuação sobre as representações, as crenças, as atitudes e os compormmentos, 
como forma de facilitar a mudança nesses domínios - uma perspectiva micmsocial, portanto. 





2. - A inoyarãg no terreno: modelos. e w e l  dqg 

Os modelos de funcionamento das inovações são, geralmente, concebidos de 
forma idealística, sem ter em conta os vários constrangimentos de tipo institucional, 
organizacid e individual do terreno de aplicação e dos actores que nele evoluem. 

Partindo de pressupostos empirico-racionais que julgam ser possível 

"convencer" os potenciais adoptantes da "bondade" da inovação, a qual acabará por se impôr, 
dados os seus "evidentes" benefícios, ignora-se a fase de aplicação, verdadeira "caixa 
negra", no dizer de Ducros e Finkelsztein (p. 23). Ora, sabe-se que o êxito de urna inovação 

pedagógica depende de inúmeros factores, que não podem ser ignorados, dado o papel, 

favorável ou desfavorável, que podem desempenhar. 

É nesse sentido que Canário afirma: "o êxito ou o fracasso da inovação 
é função de condiçóes favoráveis ou desfavoráveis a três níveis diferentes: o 
quadro institucional exterior a escola (...), o quadro institucional da escola e 
o nível individual dos utilizadores da inovação" (Canário, 1987, p. 120). 

Não será, pois, possível que uma inovação tenha êxito se se pretender actuar, 

apenas, sobre um destes factores e ignorar os restantes. É que "sem uma abordagem 
global as diferentes tentativas de 'modernização do ensino' são votadas ao 
fracasso(...)" como diz Rosnay (Rosnay, 1975, p.261), corroborado por CroWer, quando 

afirma a necessidade de agir simultâneamente sobre pessoas e estruturas, associando-as numa 

mesma estratégia (Crozier e Friedberg, 1977). 

Para o estudo do impacto das inovações educativas, partimos, portanto, do 

pressuposto da existência de três níveis de análise, que é preciso ter em conta - o 
. . .  . . . . .  insaniclonal. exterior à escola; o organlzaciond, próprio da escola; e o &ivid& que diz 

respeito aos actores sociais, envolvidos nos níveis anteriores. 

Vamos, de seguida, focar a nossa atenção em cada um destes níveis, sem, no 
entanto, perder de vista a relação existente entre eles, na tentativa de descortinar os factores 

que poderão influenciar o êxito ou o fracasso de uma inovação. 



Traduzido em Q&&QS previamente definidos, em oficiais, em 

m, na dismbuição da em em, em métodos de - 
orofessores, ao 

. . .  
como algo, enfim, produzido e, simultâneamente, 

reproduzido pela acção do homem (Correia, 1989, p. 18) mas que 'hão se dá a conhecer 
directamente, só se apreende pela análise, pelas manifestações da 
organização'' e que se traduz "por uma função simbólica, pelo reconhecimento 
do seu fundo imaginário (...)" (Ardoino, 1980, p. 140), compete definir o conjunto de 

normas, processos e modelos de funcionamento que regulam um dado sistema educativo. 

Essa definição, naturalmente, nunca é inocente , com ela se pretendendo dar 

corpo a opções societais implícitas ou explícitas, às quais a escola, como seu sub-sistema, 

deverá obedecer. 

É nesta perspectiva que alguns autores falam de mandatos do sistema educativo 
, querendo, com isso, significar os grandes objectivos que a educação deve concretizar - seja 

como contribuição ideológica a um sistema de organização politica da sociedade, como 

conmbuto económico às necessidades da sociedade ou como legitimação das caracten'sticas 

reprodutoras de condicionalismos sociais ( cf. S toer, Daie, S toleroff e Correia ou Iribarne, 

1989). 

O quadro institucionai que regula o funcionamento do sistema educativo surge, 
assim, como o terreno onde se defrontam, por um lado, o imaginário individual e, por outro, 

o imaginário colectivo, com diferentes e, por vezes, antagónicas concepções de objectivos 

educativos, de politicas educativas, num contexto em que se busca a coerência entre as 

aspirações sociais de escolarização, de mobilidade social, de participação no poder dos 

actores sociais e os objectivos e as funções da escola (Ambrósio, 1987, pp. 305-306). 

Como resultado destes conflitos surge a constatação de que a escola, enquanto 
lado visível e palpável deste quadro, aparentemente exterior, não consegue responder às 
expectativas que nela depositam os vários actores sociais: seja porque se considera a sua 

eficácia como insuficiente, dado não garantir uma formação que alguns consideram necessária 

para garantir a continuidade de um determinado modo de produção; porque os agentes 

educativos se queixam de turmas sobrecarregadas, da degradação do seu estatuto, da penúria 

de recursos; porque os alunos reagem negativamente à forte selecção de que são alvo, como 



resultado de uma pedagogia do esforço, feita de punições e de pr6mios; porque os 
investigadores, constatam um modo de funcionamento baseado na repetição e na transmissão 

de conhecimentos. 

Em contrapartida, a escola surge, muitas vezes, como o local onde, mesmo 

assim, se consegue uma mobilidade e ascensão sociais que, de outro modo, seriam muito 

mais dificeis e onde "os actores sociais traduzem as suas aspirações de mudança" 
(Ambrósio, 1987, p. 305). 

Por tudo isto, a bov& surge como uma resposta adequada, quer à cxise do 

sistema educativo, com a promessa, quanto mais não seja, de o melhorar, quer à 

desadequação deste sistema ao "mundo exterior", que surge, quase sempre, como muito mais 

rico. 

É neste contexto que os discursos dos responsáveis se referem constantemente 
à inovação com palavras de ordem como a "democratização", a "participação", o 

"desenvolvimento", a "mudança", fruto da constatação de que a escola precisa, de facto, de 

mudar. Tal constatação provoca nos responsáveis a necessidade de produzir um discurso 

adaptado às circunstâncias: seja na promessa de adaptar a escola As exigências do mundo do 
trabalho, seja nas tomadas de posição ideológico-igualitárias, as quais, por constraste, não se 

reflectem no terreno, onde um modo de funcionamento desigualitário subsiste. 

Para a explicação desta contradição têm sido, ao longo dos tempos, avançadas 

várias teorias. 

A do "handicap intelectual" procura explicar as diferenças de resultados 

escolares como naturais face às diferenças de "dons" e de "aptidões" das crianças, o que, 

segundo alguns autores (Gilly, 1989, p. 367) serve para "dar boa consciência ao 
sistema sem que sejam postas em causa as suas estruturas fundamentais e o 
seu funcionamento geral", assegurando-se, assim, uma função conservadora e 

reprodutora da escola, iranquilizando os agentes educativos ao enviar-se para o exterior do 

aparelho escolar a explicação destas diferenças. 

Mas alguns biólogos ( Ramuz, 1974, Jacquard, 1982, referidos em Giiíy, 

1989) demonstram que não há nenhum determinismo genético absoluto e que, portanto, as 
diferenças individuais não se podem ficar a dever a diferenças de "dons" - surge, assim, a 

tese do "handicap &o-cultural", que explica essas diferenças por variáveis devidas ao meio. 





A escola, locai concreto onde evoluem alunos, professores e funcionários, 
sub-sistema de um quadro institucionai "exterior", "materializada, inscrita no espaço, 
referencihvel pelos seus representantes e respectiva hierarquia (...)" (Ardoino, 

. . 
1980, p. 140), consideramos n6s -to o- de uma inovação. 

"Vastas e complexas organizações sociais" (Bates e Murray, 1975), 

as escolas constituem níveis de Dn I .  'vilegiados ( Canário, 1990), não só porque são 

dotadas de "uma totalidade organizacional, cujo funcionamento não pode ser 
compreendido a partir, exclusivamente, de variáveis que lhe são exteriores, 
nem a partir das qualidades intrínsecas as diferentes categorias de actores em 
presença" (Canário, 1987, pp. 16-17), mas também porque desempenham uma função 

mediadora entre os níveis macro (o sistema de ensino) e (a sala de aula) (Canário, 

1990). 

A escola, no entanto, não pode ser confinada a um espaço entre quatro 

paredes, com fronteiras físicas bem determinadas. Por um lado, ela é a tradução visível de um 

quadro institucional que enquadra o seu funcionamento, como já referimos; por outro lado, 
faz parte de uma comunidade, estando, portanto, integrada num "milieud , com o qual 

mantém níveis de relação mais ou menos abertos e institucionais e em que os alunos são a 

própria comunidade dentro de si. 

A escola, portanto, deve ser vista como um sistema aberto, dado que não é 

possível estabelecer, com rigidez, as suas fronteiras, sem cair quer no " e m  do território" 
(Bates e Murray, 1975), que consiste em defender que só o que se passa no seu interior faz 

parte dela, ou no ''erro das pessoas" (id.), segundo o qual s6 as pessoas que pertencem i3 
escola serão seus membros. 

As fronteiras da escola são, de facto, fronteiras móveiS, devendo ser definidas 

em termos de das pessoas que dela fazem parte e que asseguram os "fiuxos 
de informação" (Rosnay, 1975 ), não só no seu interior, mas também com o meio 

envolvente; trata-se, pois, de "fronteiras sociológicas (...) determinadas pelos 

3 Na acepçáo de Brofenbrenner ( 198 1) 



limites de comportamentos que constituem a própria escola" (Bates e Murray, 

1975). 

Entendida assim, como 'km sistema complexo de comportamentos 
organizados de modo a cumprir certas funções no seio da estrutura social 
(...) como um sistema de actividades ou de actos humanos organizados em 
grupos, ligados por uma rede de relações conectivas" (Bates e Murray, 1975), 

toma-se claro que 'hão se pode rodear a escda de muralhas ou colocar guardas h 
entrada para se excluirem os comportamentos do meio", daí que "o potencial 
do comportamento exterior estranho à escola tem entrada nesta em simultâneo 
com as pessoas que aí constituem o sistema" (id.). 

É, por um lado, a noção de "totalidade organi~acional'~ acima referida que 
. permite desmontar as . , . que afirmam nada se poder fazer para mudar a 

escola, uma vez que as condições em que ela funciona têm origem em momentos anteriores e 

exteriores, ou as m e c t i v a s  que aceitam como imutáveis essas condições 

(Canário, 1989). 

Por outro lado, a concepção de escola como "sistema de 
comportamentos" deixa entrever a possibilidade de os actores sociais que nela evoluem 
não se limitarem a ser meros executores de politicas educativas definidas previamente, mas, 
pelo contrário, a possuirem uma determinada margem de manobra que lhes permite adaptar 
elou modificar as propostas que lhes são feitas, de acordo com as condições objectivas que 

vivem no interior da escola 

As "características organizacionais" (Ducros e Finkelsztein) dos 

estabelecimentos tomam-se, assim, elementos essenciais para o estudo das inovações 

educativas, uma vez que têm uma influência decisiva no processo de introdução. 

Assim, a "vulnerabilidade de um estabelecimento" às influências da 
comunidade escolar e extra-escolar, ''a história de tentativas de inovação" anteriores, 

"o clima do estabelecimento", manifestado nas relações de trabalho, enfim, "o apoio 
eficaz da direcção" tomam-se essenciais para a implantação de uma inovação escolar, a 
qual, analisada por estes prismas, "não concerne apenas aos professores tomados 
individualmente, mas necessita ter em conta as  especificidades 
organizacionais e estruturais ao nível do estabelecimento de ensino" (Ducros e 

Finkelsaein, pp. 74-77). 



'Camòéxn Momsh se refere h características de uma dada organização que 
poderão facilitar a introdução de inovações no seu seio e que vão c h i e  os “amplos canais 
de informação", os "contactos com fontes exteriores", a existência de "pessoal 
heterogéneo" (Steiner, 1965, cit. por Momsh, 1981), ou "um corpo docente bem 
formado, qualificado e receptivo (...) directores que apoiam activamente as 
ideias novas (...)" ( Mort, id.), atC um "clima social aberto, maiores recursos 
financeiros, corpo docente mais jovem(...)" (Hilfker, 1969, id.) ou "meios de 
comunicação adequados (...) nivelamento óptimo do poder( ...) uma boa 
utilização de recursos (...) capacidade para inovar (...) grau de autonomia e 
de adaptação (...) suficiência na resolução de problemas(...)" (Miles, 1955, id.) 

Todos estes factores, que influenciam a maior ou menor "integraçáo de 
uma inovação numa dada organização escolar7' (id., p. 23) não podem, por outro 

lado, ser analisados isoladamente uns dos outros, uma vez que, fazendo parte de um mesmo 

sistema (a escola) estão em interdependência orgânica. Daí certos autores falarem de uma 

"orientação ecológica" que visa o estudo do ambiente escolar e não apenas, por exemplo, 

a personalidade e as crenças dos professores tomados individualmente (Webb e Ashton, 
1987, p. 24). 

2.3 da inovacao - -1 do centro e da - - L* 9 ,  

"oenfena'I 

A escola é, geralmente, apontada como uma instituição conservadora, pouco 

interessada na inovação e na mudança, desempenhando, sobretudo, um papel reprodutor de 
desigualdades sociais que lhe são anteriores, quando não cria novas desigualdades, 

agravando, deste modo, o fosso que separa os mais protegidos dos menos favorecidos. 

É esta constatação que serve de base aos que argumentam não poder ser a 
escola a gerar a inovação dentro de si mesma, pelo que a mudança terá sempre que vir do 

exterior - Momsh, por exemplo, argumenta que "não é normal que o sistema de 
ensino seja responsável pela avaliação do seu funcionamento (...)" de modo a 
tomar a iniciativa da sua transformação, por isso "a maioria das inovações 
pedagógicas desenvolve-se a partir do exterior" (Momsh, 1981, p. 16). 

Para além de servir de base de sustentação a perspectivas naturalistas e 

detenninistas que defendem que a escola nada pode fazer para se transfmnar, urna vez que as 
condições em que funciona e o respectivo enquadramento, derivam de factores que lhe são 





potenciais adoptantes das vantagens da inovaçáo proposta. A lógica da Reforma, baseada nos 
esquemas normativos e nos protótipos, sobrepôc-se, assim, à lógica da inovaçh, entendida 
como um processo complexo de negociação, que envolve os próprios "sujeitos" no terreno, 

através da sua participação e uansformação em actores da inovação com uma participação 
activa numa lógica de resolução de problemas - este é o objectivo último de uma outra 

estratdgia: a de "resolução de problemas" que, embora possa surgir do extexior, na conviqão 
de que não se poderá cair no exagero de deixar a inovação ao sabor do "espontandsmo" tem 

como pressuposto a ideia forte da negociação permanente. 

De facto, a inovação é, quase sempre, um processo confíitual, cuja introdução 
na escola "põe em jogo um processo micro-político de negociações, de 
interdependências, de coligações efémeras e de acordos tácitos (...)" 

(Huberman, cit. por Ducros e Finkelsztein, p. 84). Inovar, assim, como dizem Ducros e 

Finkelsztein, "quer dizer negociar" (id. p. 85). 

E negociar é ter em conta as relações de influência recíproca que se criam entre 

os sistemas em presença 'km que contém os recursos intelectuais e materiais e 
outro que contém o utilizador (...) havendo entre os dois um 'transfert7 de 
conhecimentos e uma comunicaçáo de necessidades(...)" (id. 101), processo no 

qual, idealmente, a produção de conhecimentos constituirá uma resposta às necessidades e 

aos problemas formulados pelo utilizador. 

Negociar é, também, ter em atenção os constrangimentos de ordem individual 

que poderão levar à transformação da inovação - transformação que pode revestir um carácter 

e (falta de tempo, eliminação dos aspectos considerados inapropriados, 'aborrecidos', 

'desagradáveis' ou onerosos) ou um carácter adicional ( junção de elementos considerados 
'indispensáveis* ou 'agradáveis') (id. p. 81). 

Negociar é, ainda, levar em consideração os factores pré-existentes ao 

momento da inovação, e que compreendem, entre outors factores, a adequação pessoal da 

inovação relativamente ao estilo e filosofia de ensino dos professores, as vantagens e 

desvantagens que poderão ser causadas ao nível da escola, os recursos materiais e humanos 

necessários (Huberman, cit. por Ducros e Finkelsztein, pp. 81-82). 

Impôr uma inovação - utilizando, para o efeito, uma abordagem politico- 

administrativo-coerciva - parece, assim, uma estraíégia votada ao fracasso, n h  só pelo que já 
foi dito, em relação à transformação da inovação, à sua utilização com objectivos diferentes 



dos pretendidos, sub-estimação das necessidades dos professores, mas também devido à 

perda de poder que tal estratbgia implica para o professor, "forçado" a pôr em causa a sua 
autonomia, a sua experiência e os seus saberes. 

"As instituições propôem, os actores dispôem". Assim começam 

Perrenoud e Montandon (1988, p. 9) a colectânea de textos por si organizada, dando uma 

ideia daquilo que poderia ser a chave da transformação da escola É que, no seu entender, 
nem sempre os discursos sobre a inovação têm uma tradução concreta na prática, dado que 
"aquilo que surge no terreno depende de muitos outros factores, a começar 
pela maneira como a politica decidida é entendida, investida, aplicada pelos 
interessados (...)" (id., p. 10). 

Consideram os autores que o mais importante não é constatar a existência de 

"efeitos perversos" ( como faz Boudon, 1977) nas políticas e nas acções humanas, quando a 

prática não corresponde aos pressupostos teóricos que a deveriam orientar, mais importante 
"é compreender como e porquê os actores sociais envolvidos se apropriam e 
inflectem as políticas de que são os supostos objectos ou instrumentos" 
(Perrenoud e Montandon, 1988, pp. 20-2 1). Na sua perspectiva, os utilizadores do sistema 

escolar são "estrategas que procuram defender os seus interesses e a satisfazer 
as suas necessidades, a realizar os seus projectos e a optimizar os seus 
ganhos ou a sua satisfação" (id.) cada um a agir à sua escala, em função das 

informações que detém, preocupando-se com os outros indivíduos e com as politicas 

definidas pelos outros apenas na medida em que possam constituir constrangimentos à sua 

liberdade pessoal. 

Recordemos, aqui, uma das definições operacionais de inovação a que já 

fizémos referência, para a qual a inovação é "um acto consciente, reflectido, 
voluntário, a manifestação de um desejo de mudança que repousa, em 
princípio, sobre uma nova definição de objectivos a atingir(...)" (C.O.P.I.E., 
1977, citado por Canário, 1987, p. 56). 

Esta concepção, para além de acentuar a perspectiva & mudança de objectivos, 

coloca-se do de vi-, que manifesta esse desejo de mudar, atravbs de um 



acto consciente, reflectido e voluntário. no pressuposto de que a inovação, em princípio, 
resolverá um problema por ele sentido. 

Reside, precisamente, na ignorância deste pressuposto, na nossa opinião, a 

razão de ser do fracasso de muitas inovaçbes pedagógicas: C quc muitas delas são propostas , 
isto é, vêm do exterior, para, hipoteticamente, responder a eventuais necessidadts e 
problemas sentidos pelos professores, quando, na realidade, vêm elas próprias causa. novos 

problemas, uma vez que não é dada oportunidaáe aos professores de se pronunciarem, nunca 

ninguém os questiona sobre se, de facto e em concreto, a inovação vem responder a algum 

problema efectivamente sentido por eles. 

É por isso que os professores, face a propostas supostamente inovadoras, se 

sentem, muitas vezes, encostados à parede, cansadas pelas "exigências de múltiplas 
iniciativas cuja coerência e cuja relação com os seus próprios valores não têm 
tempo nem energia para verificar" (Poppleton e Risenborough, cit. por Rudduck, 

1988, p. 207), o que poderá ter, como consequência, um "conservadorismo militante 
caracterizado por perspectivas an ti-burocráticas e anti-inovação" (id.), dado que 
"a mudança ameaça invalidar a experiência própria (...) rouba-lhes as 
capacidades que aprenderam e confunde os seus objectivos, perturbando os 
racionalismos (...)" (Rudduck, 1988, p. 209). Daí a necessidade de serem os próprios 

actores no terreno a apropriarem-se da mudança e a fazerem dela uma resposta a necessidades 

e problemas a que urge dar resposta - "os indivíduos precisam de sentir que a 
mudança não é algo que Ihes acontece e que eles não podem controlar, mas 
sim algo que eles buscam e que recebem de bom grado" ( Rudduck, 1988, p. 

209). 

Para que os professores não continuem a ser acusados de conservadores e de 

resistentes à inovação torna-se, pois, necessário verificar até que ponto a inovação proposta é 

compatível com as suas experiências anteriores. 

Rogers e Shoemaker abordam esta questão quando referem que "o factor- 
chave na disseminação e na adopção das transformações é a compatibilidade, 
isto é, o grau de harmonia (...) em relação aos valores existentes e à 

experiência anterior dos adoptantes7' (Rogers e Shoemaker, 1971, cit. por Morrish, 

1981, p. 106). 



Colocado perante a possibilidade de adopção de uma inovação, o professor 

começa por fazer uma análise das suas possíveis vantagens e desvantagens, no sentido de 
descobrir o grau de compatibilidade com as suas práticas anteriores e os benefícios que ela 
poderá trazer, para si e para os seus alunos - "o que realmente conta é a sua (do 

professor) estimativa da importância relativa quanto a vantagens e 
desvantagens pessoais", como diz Momsh (Momsh, 1981, p. 63) - , tomando-se, por 
isso, importante "considerar as suas (do professor) condições de trabalho, as suas 
preocupações e os seus questionamentos, como factores determinantes do 
processo de mudança" @ u m s  e Finkelzstein, p. 30), dado que "a transformação e a 
melhoria da educação dependem principalmente daquilo que os professores 
desejam e do que fazem" (id., p. 29), da sua escala de valores, da imagem que eles 
fazem da sua profissão. 

É por isso que se toma imprescindível não descura. "harmonia do sistema 
inovador" (Momsh, 198 1, p. 1 10) com a cultura da população a quem é dirigido, com os 

seus sistemas de valores. Antes, portanto, de, apressadamente, se catalogarem os professores 

de "conservadores" e de "resistentes à mudança" se deve adoptar o seu ponto de vista, no 

sentido de verificar até que ponto a inovação tem, de facto, algum significado para eles. 

A falta de urna tal perspectiva faz, muitas vezes, surgir nos professores uma 
reacção traduzida, por exemplo, na personalização dos instrumentos inovadores - 
preconceitos, medos de substituição ... - cuja utilização é, regra geral, encorajada mas sem se 
darem "os passos necessários para facilitar uma modificação de atitudes e 
comportamentos" (Momsh, 1981, p. 62) que deveria acompanhar a sua introdução na 

escola. 

Na verdade, quando confrontados com um processo de inovação, os actores 
sociais em presença, procuram, antes de mais, não perturbar a estabilidade e a consistência 

do seu "rnilieu", pelo que procedem à busca da coerência do sistema inovador com o seu 

próprio sistema de valores, através de um processo de elaboração de representações da 

situação com que são confrontados. 

As representações, de facto, servem de guia aos actores sociais na definição 
conjunta dos diferentes aspectos da realidade, na sua interpretação e nas tornadas de posição 

em relação a essa realidade; elas "circulam nos discursos, são transportadas nas 



palavras, veiculadas nas mensagens e imagens mediáticas, cristalizadas nas 
condutas e arranjos materiais e espaciais" (Jodelet, 1989, p. 32). 

Perante um objecto novo ( e objecto aqui tanto pode significar uma situação, 

como um instrumento, uma pessoa), os actores sociais reagem mobilizando sentimentos de 
medo, de atenção particular, desenvolvem uma actividade cognitiva tendo em vista a 

compreensão, o domínio e a defesa perante esse objecto. 

Procedem, por isso, a uma síntese de informacão disponível, através de uma 

operação mental que tem um peso simultâneamente cognitivo e afectivo, em função da 

dialéctica que estabelecem com o objecto em causa. 

A falta de informação, no entanto, e por outro lado, provoca um 

distanciamento sujeito-objecto que leva os actores sociais a mobilizarem uma série de defesas 

que provocam a elaboração de uma representação do objecto em causa acentuando ou 
diminuindo os seus ambutos - fenómeno designado por "distorsão" (Jodelet, 1989, p. 53) 
- ou conferindo ao objecto representado ambutos que não lhe pertencem - "suplementaçio" 
(id.) - ou, pelo contrário, suprimindo ambutos que, estes sim, são próprios do objecto - 
b4desfalque" (id.). Este processo ilustra o modo como os quadros de pensamento pré- 
existentes, os valores e os modelos atribuem conteúdos diferentes ao objecto em causa, 

consoante o grupo social: 

"(as representações) apoiam-se em valores variáveis segundo os 
grupos sociais de onde tiram as suas significações, e em saberes anteriores 
reactivados por uma situação particular (...)" ( Jodelet, 1989, p. 35). 

As representações estão, pois, ligadas a sistemas de pensamento ideológico- 

culturais próprios da condição social dos actores, da sua experiência individual e afectiva. 

O seu processo de elaboração depende, em grande medida, das condições 
institucionais, dos fluxos de informação e de comunicação, formais ou informais. Moscovici 

(citado em Jodelet, 1989), refere-se ao papel da comunicação na génese das representações 

em três níveis diferentes: ao nível da "emergência das representações", onde a 

dispersão e a desadequação provoca uma acessibilidade desigual à informação, de acordo 

com os grupos sociais e a focalização desses grupos sobre certos aspectos do objecto, em 
função dos seus interesses e das relações particulares que com ele mantêm; ao nível dos 

uprocessos de formação das representações" traduzidos numa "objectivação" do 



diferentes p p o s  sociais elaboram diferentes representações, de acordo com a relação que 
mantêm com eles. 

É que um dos papéis principais da representação que um sujeito faz de um 
objecto é a busca & um equilíõrio, de uma identidade própria: 

"(...) a representação preenche certas funções na manutenção da 

identidade social e do equilíbrio socio-cognitivo aí presente. Basta ver as 
defesas mobilizadas perante a irrupçáo da novidade ..." (Jodelet, 1989, p. 51) 

Sendo o "produto e o processo de uma actividade mental pela qual 
um indivíduo ou um grupo reconstitui o real com o qual é confrontado e lhe 
atribui uma significação específica" (Abric, 1988, citado por Abric, 1989, p. 188), a 

representação detemina os comportamentos dos sujeitos, os quais não dependem, apenas das 

características objectivas da situação "mas da representação dessa situação'' (id., p. 

189). 

Este autor refere-se, também ao "núcleo central" da representação que 

detém uma funcão p e n e m ,  como elemento pelo qual se cria ou se transforma a 
. . 

significação dos outros elementos constitutivos da representação e uma b c ã o  oreanizaava. 
que determina a natureza dos laços que unem entre si os elementos da representação. Este 

núcleo central é determinado, por um lado, pela relação sujeiwobjecto e, por outro lado, pela 

natureza do próprio objecto e constitui um sub-conjunto da representação "cuja ausência 
destruiria ou daria uma significação radicalmente diferente a representação" ao 

mesmo tempo que é "o elemento mais esthvel da representação, aquele que 

resiste mais a mudança" (Abric, 1989, p. 199). 

Afirmando que "as representações sociais são o fruto de 
compromissos contraditórios sob a dupla pressão de factores ideológicos e de 
constrangimentos ligados ao funcionamento efectivo do sistema escolar (...) 

Gilly (1989) coloca o debate sobre a importância do estudo das representações no campo 

educativo, particularmente no aspecto das mudanças e inovações numa instituição ( a Escola) 
que está longe de concretizar essas mudanças, tantas vezes anunciadas. Daí que "os 
indivíduos se apoiem para guiar e justificar os seus comportamentos em 
sistemas representacionais que privilegiam a maioria das vezes elementos e 

esquemas de grande inércia" (p. 382). 



Por aquilo que já foi dito se infere que -oes - -,atitudes e 
c;o-fps se podem associar, havendo entre eles uma interacção permanente e 
dinâmica. Apesar de, como defendem alguns autores (Vala, 1986a, pp. 19-20) estar ainda por 

provar uma articulação clara entre as representações e os comportamentos, parece existir a 
tendência de considerar a atitude do sujeito perante um objecto como sendo determinada pela 

representação que é feita desse objecto:" a atitude, que exprime a orientação global 
de uma represen tação social, é a sua dimensão geneticamente primeira9' 
(Moscovici, 1961, in Vala, 1986a, p. 16). 

O próprio conceito de atitude , segundo alguns autores, "cobre uma 
realidade que dificilmente se presta a uma definição satisfatória" (Thines e 
Lempereur). Ele foi introduzido por Thomas e Znaniecki ( 1918, in Doise, 1989, p. 220) na 

psicologia social como "um mecanismo psicológico estudado principalmente no 
seu desenvolvimento em relação ao mundo social e em conjugação com 
valores sociais" (id.). Valores sociais e atitudes psicológicas aparecem, assim, ligados 

entre si; enquanto os primeiros se constituem de elementos objectivos próprios do modo de 

vida colectivo e social de um grupo, as atitudes têm o seu referente no indivíduo, nas suas 

tendências ou disposições para agir (Doise, 1989). Tratar-se-á de "um estado funcional 
que predispõe o organismo a reagir perante uma situação" (Thines e Lempereur), 

uma predisposição para a acção, portanto, ou "de uma posição específica que o 
indivíduo ocupa sobre uma dimensão ou várias dimensões pertinentes para a 

avaliação de uma dada entidade social" (Doise, 1989, p. 222). 

Por seu lado, parece abandonada a noção de que os comr>nríamentog são 

regulados, exclusivamente, quer pelo inconsciente, como pretendia o paradigrna freudiano, 
quer pela situação, como defendem os behavioristas. A ideia prevalecente, hoje em dia, é a de 

que eles são "regulados por mecanismos de natureza socio-cognitiva e socio- 
emocional'' (Vala, 1986% p. 8), que releva da noção do homem, não só como prece- 
mas também como de informação, o que não poderá, no entanto, levar à 

sobreavaliação do papel das variáveis pessoais e, concomitantemente, à sub-avaliação das 

pressões situacionais na explicação dos comportamentos dos indivíduos - o que, na 

terminologia de Ross (1977, in Vala, 1986a, p. 10) constituiria o "erro fundamental". 

O estudo das representações, atitudes e comportamentos dos actores sociais 
envolvidos parece, assim, assumir uma importância capital quando se fala de inovação 

educativa, pois o sucesso desta depende da representação que os sujeitos dela fazem, bem 



como das atitudes que manifestam perante ela, ambos a terem uma tradução sintomal na 

estratégia co-tal adoptada. 

Procurámos expôr, neste capítulo, as razões que poderão determinar o impacto 
relativamente reduzido de muitas inovações educativas. Tudo começa, na nossa perspectiva, 

num conceito contraditório do próprio termo - inovação -, entendido de forma diferente por 
vários autores, instituições e actores sociais. Defendemos que C essa falta de um entendimento 
comum sobre a matéria, que leva ao surgimento de clivagens e de dúvidas materializados na 

forma de encarar a transformação e, mesmo, no verdadeiro objecto da inovação. 

A escola, apesar de tudo, suscita, justificadamente, discursos e acções que 

procuram contrariar uma sensação de desencanto que nela se vive; daíque a inovação, 

nomeadamente nos discursos políticos, surja como resposta adequada a este sentimento. 

Mas a distância dos discursos à prática nem sempre se transpõe com a 
facilidade que se imagina. É preciso, de facto, passar do nível da intenção ao da aplicação e, 

neste sentido, a "vontade" de inovar defronta-se com os constrangimentos próprios quer das 

escolas, enquanto organizações, onde evoluem actores sociais com diferentes interesses, quer 

destes mesmos actores com todo um manacial de representações e de atitudes que 

condicionam a adopção de estratégias comportamentais face a uma inovação. 

É por isso que defendêmos a ideia que, para o estudo de uma determinada 
inovação, será necessário levar em linha de conta todos os elementos que podem condicionar 

a sua implementação, através de um processo que recorra a uma abordagem global do 

fenómeno educativo nos seus múltiplos componentes. 

A articulação destas questões com o processo de introdução do computador na 
escola, entendido como uma inovação particular, é o que tentaremos fazer no capítulo 

seguinte. 



Capítulo 2 

O Computador na Escola: Problemática de uma Inovação Particular 



De entre as várias inovações tentadas nos sistemas educativos, as novas 

tecnologias de informação, em particular o computador, constituem uma das relativamente 
mais recentes: 1970 é, geralmente, apontado como o ano em que os educadores se começam a 

preocupar com a questão, nomeadamente num seminário promovido pelo CERI, organismo 

da OCDE, em Sèvres, durante a qual se preparou a I Conferência Mundial da IFIP 
International Federation for Information Processing (Felder, 1988). A relativa "infância" 

desta questão se, por um lado, permite o respectivo estudo desde os primórdios do seu 
desenvolvimento, não deixa, por outro lado, e como consequência, de apresentar alguns 

problemas, uma vez que pouco se conhece, ainda, sobre as suas potencialidades, efeitos e 

dificuldades. 

No entanto, o surgimento do computador na escola, tem sido justificado com 

base em argumentos diferenciados, que induzem estratégias de implementação e modalidades 

de utilização que lhes procuram dar resposta e que relevam de uma forma determinada de o 
encarar como uma inovação particular. 

É uma análise dos pressupostos da entrada do computador na escola, das 

respectivas estratégias e modalidades de utilização que vamos tentar fazer de seguida, com a 

preocupação de enquadrar estas questões naquilo que referimos no capítulo anterior - que 

dedicámos aos problemas da inovação educativa, em geral -, aos quais se juntam as questões 

que específicamente dizem respeito a esta "inovação" particular, a qual se procurará 
categonzar em função dos modelos conceptuais presentes nas várias definições de inovação 

que apresentámos. 

Investigadores, professores, alunos, politicos e outros agentes sociais têm 

avançado diversas razões que, na sua perspectiva, poderão justificar a entrada do computador 
na escola. Fazem-no, muitas vezes, avançando argumentos estranhos ao sistema de ensino 

(Duguet, 1990, pp. 183-184): são as ~ecessi&des da economia, que exigiriam o 
. I .  desenvolvimento de novas competências nos alunos; são os i n t e r e w  da iridiiSgia n a c i d  

de informática, que beneficiaria com a utilização generalizada do computador na escola; são as 

pressões comerciais. cujos lucros aumentariam com esta generalização; são btores  c- , 
nomeadamente o efeito dos media, que induziriam a uma utilização generalizada do 



computador, são, ainda, factores , que se apoiam no progresso da informática, 
que amplia os seus campos de aplicação e reduz o tempo de execução de tarcfas e os custos; e 

são, também, factores , trazidos por detentores do poder que vêm no computador 

urna forma de provocar as mudanças nos sistemas educativos, que todos nclamarn - Demaiily 
(1991), por exemplo, constata um "forte apoio institucional e político (em parte 
motivado por considerações económicas)" (p.274) ao "Plano Informática para 

Todos", i nduz ido  em França, em 1985. 

A maioria das vezes, tais argumentos mais não fazem do que legitimar a 

perpetuação de determinadas concepções politico-societais, traduzidas numa organização 

económica específica, a qual necessita, para assegurar a sua reprodução contínua, que a 

escola desempenhe a sua função selectivo-reprodutora, nomeadamente na preparação dos 

alunos para a entrada sem sobressaltos no mundo do trabalho - como sugerem os argumentos 
referentes às nece- da economia ou aos -esses da i-nacional . 

Outra ordem de reflexões induzidas por estes argumentos é a constatação de 

que em países tecnologicamente dependentes, como Portugal, "a introdução das novas 
tecnologias da informação no campo educativo resultaria de solicitações 

directas produzidas na esfera do consumo" (Correia, Stoleroff e Stoer sld) - vejam-se 

os argumentos que se referem às pressões comerciais ou aos u r e s  c- 

. . 
Quanto aos b t o r e s  ~ o l i t i c o ~ ,  podemos enquadrá-los nos discursos 

dominantes sobre a "inovação", produzidos pelos responsáveis políticos, os quais encaram a 
entrada do computador na escola como um meio de melhorar a eficácia do sistema, sem, 

contudo, porem em causa o essencial desse sistema. Tal é, a titulo de exemplo, a perspectiva 
dos participantes no "Congresso Internacional 'Educação e Informática: por uma cooperação 

internacional reforçada"' que, reunidos em Paris, entre 12 e 21 de Abril de 1989, sob os 

auspícios da Unesco, afirmam: 

"( ...) declaramo-nos firmemente convencidos que a informática é 

chamada a figurar por muito tempo entre os utensílios capazes de melhorar a 

eficácia, interna e externa, dos sistemas educativos7'(Declaração do Congresso de 

Paris de 1989). 

Esta é, também, uma das perspectivas que se descobrem nos discursos oficiais 

sobre o Projecto Minerva, como veremos mais adiante. 



Outros autores, referindo-se concretamente ao campo educativo, defendem a 

ideia que a informática poderá desempenhar um importante papel no quadro das 
b%nalidades da educação" nas suas vertentes profissionais, sociais e pessoais (Pair, 
1990). Demaiiiy (1991) considera que as novas ttcnologias têm constituído "um grande 
apelo de ar fresco, vindo de longe, que promete múltiplas transformações" : 
desde a abertura da escola à modernidade - em que a escola se imagina reviver através da 

técnica -, à promoção de uma nova imagem do professor - que lhe pennite deixar a sensação 

perante alunos, pais e opinião pública que conmbui para o progresso de uma economia 

moderna -, passando por uma melhoria no conforto da relação de autoridade professorlaluno - 
através da libertação de tarefas -, por uma eficácia na luta contra o insucesso escolar, pela 

entrada, enfim, numa nova era, traduzida, por exemplo, na transfomação de conteúdos. 

É, no entanto, Hawkridge que sistematiza as razões que poderão justificar a 

introdução do computador na escola (Hawkridge, 1990). Segundo este autor, são quatro os 

principais pressupostos com que, normalmente, é justificada essa introdução. 

1.1 - Pres s~s tos  de o r d e m  

O primeiro destes pressupostos é designada de "Social Rationale" e, com 
ele, os decisores políticos pretendem argumentar que os alunos "devem saber como é 

que os computadores trabalham e não ter medo deles, uma vez que os 
computadores estão a invadir as sociedades industrializadas e vão ter uma 
grande importância em todos os países (...)" (Hawkridge, 1990, pp.1-2). No 

fundo, trata-se de desmistificar o computador e, simultâneamente, preparar os alunos para a 

vida activa, tarefas a que a escola não pode ficar alheia. 

Segundo tal pressuposto, os alunos deverão dispôr de uma Lbsensibilizaçáo 
aos computadores", a ser feita nas aulas ou em clubes, onde pequenas sessões de 
experimentação, eventualmente com rudimentos de programação são proporcionadas, sem 
haver lugar a qualquer tipo de avaliação formal. 

Confirmando a existência deste pressuposto, vários autores referem-se, por 

exemplo, à necessidade de a escola não ficar indiferente ao desenvolvimento tecnológico que 

ocorre no seu exterior: 





justificação que busca contrapor-se ao sentimento generalizado de que os recursos 
informáticos parecem um desperdício de recursos, face ao comprovado baixo nfvel de 

utilização? 

Vários estudos, de facto, dão consistência a estas preocupações. 

Assim, por exemplo, Brown, no Reino Unido, demonstra que "em quase 
todo o lado os recursos informáticos são usados por pequenos grupos de 

alunos(...)" (Brown, 1990). Nos Estados Unidos, apesar da situação privilegiada no que 

diz respeito ao ratio alunos/computador (c.d. 30/1, à dimensão de toda a escola), dados 

recolhidos pelo Laboratory of Comparative Human Cogni tion (LCHC) indicam que "o 
efeito nítido da 'revolução dos computadores' tem sido o reforço de 
desigualdades existentes no sucesso escolar" e que "as raparigas participam 

menos que os rapazes nas actividades com computadores (...) (LCHC, 1989). 

José A. Correia, por sua vez, demonstra, com base nos resultados de um inquérito realizado 

junto de alunos do Ensino Secundário de algumas escolas portuguesas, que "os jovens do 
sexo masculino (...) são aqueles que em maior percentagem (79,5546 contra 
45,958 do sexo feminino) já trabalharam com computadores, bem como 
aqueles cujos pais têm um nível de escolaridade média ou alta" além de que "os 
mecanismos de estruturação do acesso ao computador na escola (...) são 
socialmente discriminatórios e reproduzem as desigualdades sociais entre os 
sexos" (Correia, 1990). 



Outra ordem de razões, apontada por Hawkridge, diz respeito ao 
"Vocational Rationale", segundo o qual a entrada do computador na escola é essencial na 
preparação dos alunos para postos de trabalho bem remunerados, para os empregos do 
futuro. Esta perspectiva implica a frequência pelos alunos de disciplinas de "Estudos 

Informáticos", integradas nos curxiculos, sujeitas a um regime de avaliação formal. 

Para além de constituir uma peça mais na discussão sobre se a escola é o local 

ideal para proporcionar a formação profissional dos alunos - e vários autores põem em causa 

essa finalidade da escola, demonstrando que, no caso específico da concepção vocacional & 

informática, se tem provado a irrelevância da formação oferecida (Blume, 1984, Land e 

Turner, 1985, citados por Collins, 1990, p. 200, Wellington, 1987) e privilegiando as 
instituições de formação profissional para o efeito (Castro e Alfthan, 1990, p. 21 1, Vámos, 

1990, p.375) - este pressuposto levanta um grande número de outras questões importantes 

como seja a de saber em demmento de que componente(s) dos currículos actuais devem os 

"Estudos Informáticos" surgir? E qual deverá ser o conteúdo de tal disciplina? É que as 
necessidades do mercado de trabalho, no campo das novas tecnologias, estão a mudar tão 

depressa que se corre o risco de uma rápida desactualização desses conteúdos ... E que 
professores seriam responsáveis pela leccionação desta disciplina? Que tipo de formação lha  

deverá ser proporcionada? Quem lha proporcionaria? 

Esta concepção, que poderemos incluir no Daradigma funcio- do papel da 

escola, segundo o qual os alunos devem ser preparados para o desempenho de determinadas 

tarefas de âmbito económico na sociedade, para a sua integração sem sobressaltos no modo 

de produção capitalista, como forma de dar resposta às necessidades do mercado de trabalho, 
é contrariada por vários estudos, um dos quais, da autoria de Michael Apple, demonstra que 

até 1995 apenas serão criados cerca de 17% de novos postos de trabalho no campo das 

tecnologias de informação nos Estados Unidos ( apenas de 3 a 8% numa visão mais 
pessimis ta...) e que essa oferta, mesmo assim, continuará a ser diminuta, se comparada, quer 

com os postos de trabalho que serão extintos, quer com a oferta em sectores tradicionais. 

Apple sugere, ainda, que esta perspectiva acentuará, irremediavelmente, a tendência para as 

divisões sociais, uma vez que, com o desenvolvimento dos suportes lógicos - os programas 
de computador - haverá, cada vez mais, uma separação entre a concepção e a execução, 

ficando esta a cargo dos grupos sociais mais mal pagos ( Apple, 1987). 



Outra ordem de razões, apontada por Hawkridge, diz respeito ao 
'bVocational Rationale", segundo o qual a entrada do computador na escola é essencial na 
preparação dos alunos para postos de trabalho bem remunerados, para os empregos do 

futuro. Esta perspectiva implica a frequência pelos alunos de disciplinas de "Esmdos 
Informáticos", integradas nos curriculos, sujeitas a um regime de avaliação formal. 

Para além de constituir uma peça mais na discussão sobre se a escola é o local 

ideal para proporcionar a formação profissional dos alunos - e vários autores pôem em causa 

essa finalidade da escola, demonstrando que, no caso específico da concepção vocacional da 

informática, se tem provado a irrelevância da formação oferecida (Blume, 1984, Land e 

Turner, 1985, citados por Collins, 1990, p. 200, Wellington, 1987) e privilegiando as 

instituições de formação profissional para o efeito (Castro e Alfthan, 1990, p. 21 1, Vámos, 
1990, p.375) - este pressuposto levanta um grande número de outras questões importantes 

como seja a de saber em detrimento de que componente(s) dos cum'culos actuais devem os 
"Estudos Informáticos" surgir? E qual deverá ser o conteúdo de tal disciplina? É que as 

necessidades do mercado de trabalho, no campo das novas tecnologias, estão a mudar tão 

depressa que se corre o risco de uma rápida desactualização desses conteúdos ... E que 

professores seriam responsáveis pela leccionação desta disciplina? Que tipo de formação lhes 
deverá ser proporcionada? Quem lha proporcionaria? 

Esta concepção, que poderemos incluir no funcional- do papel da 

escola, segundo o qual os alunos devem ser preparados para o desempenho de determinadas 
tarefas de âmbito económico na sociedade, para a sua integração sem sobressaltos no modo 

de produção capitalista, como forma de dar resposta necessidades do mercado de trabalho, 

é contrariada por vários estudos, um dos quais, da autoria de Michael Apple, demonstra que 

até 1995 apenas serão criados cerca de 17% de novos postos de trabalho no campo das 

tecnologias de informação nos Estados Unidos ( apenas de 3 a 8% numa visão mais 
pessimista ...) e que essa oferta, mesmo assim, continuará a ser diminuta, se comparada, quer 

com os postos de trabalho que serão extintos, quer com a oferta em sectores tradicionais. 
Apple sugere, ainda, que esta perspectiva acentuará, irremediavelmente, a tendência para as 

divisões sociais, uma vez que, com o desenvolvimento dos suportes lógicos - os programas 

de computador - haverá, cada vez mais, uma separação entre a concepção e a execução, 

ficando esta a cargo dos grupos sociais mais mal pagos ( Apple, 1987). 



Voltemos a Hawkridge e ao pressuposto seguinte, designado por 

"Pedagogic Rationale". 

Tal pressuposto visa a melhoria do ensino/aprendizagem e, segundo o autor, é 

o que suscita maior apoio. Traduz-se em modalidades de utilização do computador do tipo 

"Ensino Assistido por Computador" (EAC), quer numa componente de auxiliar do aluno no 

estudo de determinados domínios disciplinares específicos ou auxiliar do professor no ensino 
de tópicos do programa da sua disciplina. Também aqui se pode incluir a modalidade 

designada como "ferramenta", como meio de facilitar tarefas a professores e alunos, no 

processamento de textos, na recolha, análise e sistematização de dados, em simular;ões, etc. 

Este é um pressuposto bastante representado na literatura da especialidade, 
principalmente nos estudos de carácter prospectivo, isto é, naqueles que dão relevo aos 
efeitos que o computador poderá ter na melhoria do processo ensino/aprendizagem. 

Assim, e a título exemplificativo, poderemos citar Plomp et al. que dão conta 

das esperanças normalmente depositadas na utilização do computador no ensino, 

nomeadamente nos objectivos e finalidades educacionais que "podem mudar no sentido 
(do desenvolvimento) de capacidades mais produtivas (...)", nos conteúdos 

curriculares que poderão mudar, devido às caractensticas específicas dos computadores, no 
sentido de dar aos alunos "a oportunidade de trabalhar com problemas mais da 
vida real", nas estratégias de ensino e no papel do professor, nas modalidades de trabalho 

dos alunos e na sua avaliação (Plomp et al. 1988, p. 503). 

Na Declaração do Congresso de Paris (1989), os participantes reconhecem "a 
multiplicidade de papéis que as novas tecnologias de informação 
desempenham não apenas como utensílio pedagógico, mas como abordagem a 
novas culturas, autorizando um diálogo concreto no quadro do ensino e da 
aprendizagem (...)" (p.26 1). 

Betty Collins, por seu lado, descobre no computador imensas potencialidades 

educativas, por exemplo na exploração da telemática para fins educacionais, na exploração de 



micromundos de aprendizagem, de que a Linguagem Logo C o paradigma, no acesso e 

tratamento de dados, impossiveis de fazer com meios convencionais, etc (Coliins, 1990). 

Ponte (1989a) sistematiza as promessas que a utilização no ensino dos meios 

audio-visuais, em geral, fazem despertar, como a obtenção de melhores resultados na 
aprendizagem, uma contribuição para a homogeneização desses resultados, a possibilidade de 

"trazer a vida" para a sala de aula e de tomar mais variado e menos repetitivo o trabalho do 

professor. Referindo-se, concretamente, ao computador, defende as suas potencialidades 
educativas, quando utilizado na sua vertente de ferramenta e de mais um recurso ao dispôr de 

professores e alunos (Ponte 1986). 

Mas o maior defensor das potencialidades educativas do computador é, sem 

dúvida, o criador da Linguagem Logo, Papen que afirma, por exemplo, que: 

"( ...) acredito que certos usos da tecnologia computacional e das 

ideias computacionais podem prover as crianças com novas possibilidades de 
aprender, pensar e crescer tanto emocional como cognitivamente" (Papert, 1985, 

p. 34). 

Embora os seus trabalhos tenham incidido especificamente sobre as 

potencialidades da Linguagem LOGO na criação de rnicromundos de aprendizagem, Papert 
não deixa de reconhecer as vantagens que o computador poderá ter noutras áreas, como a da 

produção escrita: 

"Para a maioria das crianças, reescrever um texto é tão 
trabalhoso que o primeiro rascunho acaba sendo (sic) a versão final e a 

habilidade (sic) de reler o texto com olhos críticos nunca é adquirida. isso 
muda drasticamente quando a criança tem acesso a computadores capazes de 

processar textos (...)" (id., p. 48) 

Finalmente, o quarto e último pressuposto apresentado por Hawkridge é 

designado por "Catalytic Rationale", cuja ideia forte é a de que com o computador "as 



escolas podem ser mudadasWcomo aliás já se depreende de algumas das citações que 
fizémos anteriormente, nomeadamente de Papert. e de Plomp. 

O computador apareceria, assim, como um meio para transformar a escola, 

quer na criação de um novo tipo de relações professor/aluno, numa nova abordagem dos 

cunículos, que deixariam, com os computadores, de ser baseados na memorização e mais na 
participação dos alunos, com vista a uma cada vez maior autonomia e a um maior sentido da 

cooperação. O computador seria o elemento cataiítico que possibilitaria a mudança na escola 

Um dos grandes defensores desta tese é, ainda, Papert que manifesta a sua 
convicção de que "a presença do computador nos permitirá mudar o ambiente de 
aprendizagem fora das salas de aula de tal forma que os programas que as 
escolas tentam hoje ensinar com grandes dificuldades, despesas e limitado 
sucesso, será aprendido como a criança aprende a falar, menos 
dolorosamente, com êxito e sem instruçáo organizada. Isso implica, 
obviamente que escolas como as que conhecemos hoje não terão lugar no 
futuro (...)" (Papen, 1985, p. 23) 

Trata-se de uma visão marcadamente optimista. 

É que se, de facto, a experiência que já possuímos neste domínio mosm que 

alguma coisa poderá mudar nas nossas escolas com a introdução do computador, tal visão 

enferma de um erro de base ao assumir que a escola, na sua globalidade, pode mudar com a 

junção de um elemento novo, com a adição de mêis no ou seja, que sem mudar 
profundamente o quadro institucional e organizacional da escola, sem o envolvimento dos 
professores, sem uma mudança de atitudes destes - mais do que uma mudança de materiais 

pedagógicas ...- pouca coisa poderá, de facto, mudar. 

A consideração de cada um destes pressupostos dá origem a modalidades 

diferentes de utilização do computador na escola, as quais valorizam determinadas concepções 

quer do processo ensindaprendizagem, quer do lugar a ocupar pelo computador em cada uma 
destas concepções. 



Nem sempre essas modalídadcs significam o mesmo para os autores que a elas 
se referem, razão pela qual apresentamos, de seguida, uma sistematização dessas muáalidades 
e do que entendemos por cada uma delas. 

Tendo por base uma concepção de educação de tipo behaviorista, que dá 

origem a uma forma de transmissão de conhecimentos mais ou menos estruturada e 

sequencial, em que o professor assume o papel central, ficando reservado ao aluno um papel 

de receptáculo dessa transmissão, as primeiras modalidades de utilização do computador, 
ainda hoje em vigor, encaravam este como uma 'máauina de e m  9 , capaz, até, em 
determinadas circunstâncias de substituir o professor. Trata-se da utilização de programas que 
se desenrolam numa sequência rigorosa e inultrapassável, que solicitam ao aluno uma 

resposta, a maioria das vezes única, permitindo-lhe seguir para a próxima unidade se a 

resposta for correcta, ou que o remetem para capítulos anteriores, por vezes explicando-lhe 

onde errou, de modo a que se possa seguir em frente apenas quando as respostas 

corresponderem As que estão na memória electrónica 

Estes programas vivem de "ambientes fortemente estruturados, onde o 
programa controla os caminhos da aprendizagem (...) " e buscam "a obtenção, 
por aproximações sucessivas, do resultado final desejado, que é geralmente 
definido como um 'objectivo comportamental' (...)" ( Malone, 1981, citado por 

Sewell e Rotheray, 1987). 

Por seu turno, o ensino assistido por computador, constitui outra das 

abordagens possíveis, que consiste na utilização de programas especificamente elaborados 

para uma determinada disciplina, para serem usados como apoio no ensino dessa disciplina, 

mas sem a rigidez da modalidade anterior. 

Estas duas primeiras alternativas, podem integrar-se na "Categoria I" , 

segundo Maddux e Cummings, das possíveis vantagens na utilização de computadores no 
ensino, as quais, segundo estes autores, visam " o aperfeiçoamento dos resultados em 
certos sectores precisos dos programas de ensino" (Maddux e Cummings, 1986, 

citados por Seweli e Rotheray, 1987) 

Sem discutir, por agora, se, de facto, tais programas têm alguma influência na 

melhoria dos resultados dos alunos, acrescente-se, apenas, que se trata de uma abordagem 

centrada no produto, sendo esta modalidade de utilização do computador no ensino 



considerada por Taylor de computador em modo "tutor" Paylor ,1980, pp. 3,7,8), e está, 

ainda hoje, presente em muitos dos programas que se utilizam no ensino. 

Outra das alternativas consiste na alfabetização informática, que, na 
concepção em que a utilizamos, quer significar o estudo de questões genéricas sobre os 
computadores, a sua história, as várias possíveis utilizações, o seu impacto social e os seus 

efeitos. Como referem Papagiannis e Milton, esta modalidade "acentua as questões 
sociais, económicas, políticas e culturais ligadas a tecnologia da informação" 
( Papagiannis e Milton, 1987). Em suma, o próprio computador como objecto de estudo. 

Com algumas variações, esta é a perspectiva que se acentua, por exemplo, na 

Suécia (Gunvall, 1990). 

2.3 - O comr>utador como recurso e f w r  de tarefa . . 

Quando utilizamos a expressão Computador como ferramenta, queremos 

significar uma modalidade de utilização do computador que Taylor designa de "tool" 
(Taylor, 1980, pp. 3-4, 8, 9) consistindo na concepção do computador como auxiliar no 

processo ensino/aprendizagem, através da exploração das potencialidades de programas não 
especificamente concebidos para o ensino - como processamentos de texto, bases de dados, 

folhas de cálculo, desenho - mas de utilização possível em, praticamente, todas as 

disciplinas. 

Trata-se de uma abordagem cada vez mais popular dado que permite aproximar 

a utilização que se faz do computador àquela que se pratica fora da escola, permitindo, 

também, por outro lado, superar a falta ou a deficiente qualidade dos "programas educativos" 

disponíveis, podendo levar à utilização do computador numa perspectiva transcurricular, 

sugerindo uma apropriação da máquina pelo aluno. Constitui uma das aplicações m a i s  

recentes no ensino, defendida por muitos autores (Ponte, 1986, Anderson, 1990). 

?..4 - 0 com~utador como m w n a  ens << . inável" 

Para finalizar, referir-nos-emos à terceira alternativa explicitada por Taylor, 

quando se refere ao computador como "tutee" (Taylor, 1980, pp. 4,9, 10) e que remete para 

o desenvolvimento de capacidades cognitivas do aluno, através do controlo que exerce sobre 



O computador, "ensinando-o". Trata-se, em suma, de uma iniciação à programação, 
defendida, entre outros, por Papert (1980,1985), Dwyer (1980), Luehrmann (1980). 

A escolha de uma destas opções de utilização do computador assemelha-se 

muito, segundo Vámos, ao dilema seguinte: no que respeita à condução automóvel, dever-se- 

ão foxmar bons mecânicos ou bons condutores? Um condutor deverá, segundo este autor, 
conhecer o código da estrada e saber conduzir, não necessitando de conhecer a mecânica do 

automóvel ... (Vámos, 1990, p. 373, o que, transpondo para o campo do computador, 
privilegiaria a uliihção deste instrumento como "- . 1, 

Alargando um pouco o âmbito desta imagem, deverá o utilizador do automóvel 

aprender a guiar numa "pista de feira" onde tudo é controlado elecmcamente por outrém, por 

quem manobra os comandos, o que não permite grandes variações nos trajectos, ou deverá, 

antes, aprender a explorar as potencialidades da máquina, tendo em vista a satisfação das suas 

necessidades quotidianas? Aplicando a analogia aos computadores, a primeira opção 
conduzirá à utilização destes em modo "~tor", enquanto a segunda se aproxima do modo 

... 



Outra questão que merece reflexão, quando se pensa na introdução do 

computador na escola, é a que diz respeito hs estratégias de implementação. 
Aqui, as alternativas são, basicamente, três: deve ser criada uma disciplina 

autónoma que enquadre a modalidade por que se optou? Deverá, antes, o computador ser 
perspectivado em termos trans-cumiculares, isto é, deixada a sua utilização para ser feita por 
professores e alunos de todas as disciplinas, de acordo com as estratégias previamente 

defmidas? Ou será que é melhor, face a dificuldades de vária ordem, irnplernentar a utilização 

do computador num espaço à parte, num 'laboratório", "centro informático", ou "clube", 

onde alunos e professores vão desenvolver as actividades que desejam, fora do currículo 

oficialmente estabelecido? 

Pode dizer-se que a estas relevantes questões foram dadas respostas que, em 
muitos países, passaram por todas as fases, noutros só por algumas, enquanto que noutros se 

utiliza, actualmente uma abordagem não exclusivista, admitindo-se a coexistência quer das 

modalidades quer das estratégias referidas, as quais, poderão corresponder, segundo Duguet 
(1990), a políticas " 1 imitadas", que procuram "desenvolver nos alunos 
qualificaçóes susceptíveis de Ihes abrir o mercado de trabalho", quando se trata 
do ensino profissional, ou proporcionar aos alunos dos outros níveis de ensino "uma 
iniciaçao de base que Ihes permita compreender o modo de funcionamento do 
computador e as incidências da informatica na sociedade e nos indivíduos". 
Por outro lado, poder-se-á optar por políticas "globais" que apoiando-se nas tecnologias de 

informação e da comunicação pretendem "melhorar os processos de ensino e de 
aprendizagem" (p. 184). 





visando, entre outras, a criação de uma área de "Alfabetização informática", cujo 
conselho consultivo deveria preparar os objectivos de um curso de 20 horas e produzir 
orientações para a integração dos computadores nas restantes disciplinas. Promovem-se 

cursos de formação em serviço de professores e, a partir de 1987, inicia-se o 

desenvolvimento de elaboração de programas para computador, com a duração de quatro anos 

( Weering e Plomp, 1990). 

Enfim, soluções mistas são, também adoptadas na Noruega, cujo "National 
Experimental Programme for the Introduction of Computers in Norwegian Schools" (1984- 

1987) defme, como áreas de acção a privilegiar, a introdução à tecnologia do computador na 
Formação Vocacionai, o Ensino Especial, o desenvolvimento de capacidades para a utilização 

do computador por todos os alunos do ensino obrigatório e a utiiização do computador como 

ferramenta em várias disciplinas (CERI, 1987). 

Situação oposta é a vivida, aparentemente, na Suécia, país em que se escolheu, 

explicitamente, a abordagem da tecnologia da informação no sentido da alfabetização 

informática, do computador como "campo de conhecimento", embora, nalguns casos, 
sejam dadas oportunidades aos alunos para trabalho prático com computadores. Espera-se 

que os alunos, adquiram os conhecimentos de "computer literacy" ou alfabetização 
informática, durante um período de três anos, com início em 1984185, até atingirem um 

máximo de 70-80 horas nos três anos da "senior compulsory school" e 20 horas no primeiro 

ano da "upper secondary school" (MaKrakis e Gunvall, 1990). 

Em França, percorre-se um caminho algo acidentado, desde 1970, com a 
coexistência, em muitos períodos, da utilização do computador como ferramenta, ensino 

assistido por computador e alfabetização informática. O caminho seguido, no 

entanto, dirigiu-se para a criação de uma disciplina, depois de se assistir ao nascimento de um 
"corpus" científico e de a informática ter ganho estatuto comparável às restantes disciplinas do 

currículo, depois, portanto, de ter ganho a sua legitimação. Com o plano "Informatique pour 
tous", criado em 1985, a informática como opção ganha consagração legal, simultaneamente 

com a dotação de equipamento a todas as escolas, a instalação de "ateliers informáticos" 
abertos ao público e a formação inicial de alunos (Baron, 1989). 

Finalmente, para tenninar esta panorâmica sobre a situação em vários países 

europeus, refira-se o caso do Reino Unido, um caso, na nossa opinião, exemplar, quanto à 

problemática que esta questão envolve. 



Aqui, os debates sobre o papel do computador na educação remontam aos anos 

sessenta, tendo o primeiro computador sido instalado numa escola em 1965. No entanto, o 

primeiro projecto acabaria por nascer, apenas, em 1977 - "o National Development 
Prob,prmne for Computer Assisted Learning", no meio de alguma controvCrsia sobre que 

modalidade se deveria privilegiar. 

Vozes discordantes fazem-se, igualmente, ouvir quanto à orientação que a 

informática na escola ia tendo, nomeadamente o seu estatuto de disciplina de especialidade, 

acessível, apenas, a alguns. 

Com o nascimento do "Microelectronics Education Programme", desenvolvido 

entre 1980 e 1985, a maioria das escolas optaria por dar h informática uma perspectiva 

"vocacional" ou "académica", aberta a cursos de formação vocacional específica ou tornando- 

a disciplina sujeita a exame, respectivamente. 
Pouco a pouco foi nascendo a consciência de que os programas já 

experimentados não tinham conseguido tomar o computador acessível a todos os alunos, daí 
que o "National Curriculum", implantado em 1989, institucionalize a abordagem trans- 

curricular do computador, isto é, a sua utilização em todas as disciplinas, mediante 

orientações previamente definidas sobre os tópicos do programa onde se deve usar. O 
computador será, também, usado numa área designada de "Tecnologia" (Gardner e 

McMuílan, 1990 e DES, 1989). 

4. 0- a -o do c- na Escola... . . 

Como em qualquer outra inovação que se tente implementar no sistema de 

ensino, também no que diz respeito ao computador se pode falar de constrangimentos 

institucionais, organizacionais e individuais, com os quais há que contar e que, se não forem 

analisados globalmente, não nos permitem compreender o que, de facto, está em causa. 

Tal como fizémos em relação aos problemas da inovação em geral, vamos 

tentar, de seguida, uma sistematização desses constrangimentos, no que se refere à introdução 
do computador na escola, com base nalguns trabalhos de investigação já empreendidos. 



A introdução do computador parece, também, sofrer com o contexto 

organizaciona1 e a respectiva lógica de funcionamento, porventura com mais acuidade. 

Uma visão interessante é a proposta por Lungren, que, partindo do princípio 
que o processo de ensino é determinado pelas condições institucionais e contextuais, 

sistematiza os vários sistemas que regulam este contexto, como o "Formal-Rule System" 
que rege as estratégias dos decisores, o "Frarne System", constituído pelas estruturas que 
limitam a acção, como os obstáculos organizacionais e o "Coa1 System", formado pelos 

objectivos que regulam o processo de ensino (Lungren, citaáo por Chandra et al. , 1988), aos 
quais Chandra et al. acrescentam um quarto sistema, designado por "Attitude system", o 

qual reflecte as opiniões dos professores acerca, por exemplo dos materiais audio-visuais e do 
computador (Chandra er al.). É o jogo e a tensão entre todos estes "sistemas" que vão 
determinar a adopção ou não do computador na escola 

Watson refere-se, também, aos dois "principais constrangimentos 
organizacionais", que o professor enfrenta e que, na sua opinião, afectam a sua utilização 
de computadores na aula, como o facto de "um professor do Ensino Secundário, 
normalmente não dispõe de mais do que um período lectivo (30 a 40 minutos) 
ou de um período duplo" e a "acessibilidade física do computador (...) Deverá 
o professor levar a turma ao centro de informática? (...)" ( Watson, 1984). 

Gardner e Mc Mullan sistematizam algumas das áreas de conflito, com que a 

introdução dos computadores na escola tem que lidar. 

Segundo estes autores, a introdução do computador na escola choca com o 
cLconteudo e estrutura de um curriculo representado por um conhecimento pré- 
estabelecido e organizado em disciplinas isoladas(...)", e com "abordagens 
que dirigem a aprendizagem passiva e competitiva para a reprodução do 
conhecimento L..)", passando por "estilos de ensino didácticos, autoritários e 
formais  (...)" e por "organizações espaciais das salas de aula (..)" e por 

"métodos de gestão da aula e de supervisão dos alunos", sem esquecer as 
"formas de avaliação, que têm que passar da tradição clássica, traduzida em 
objectivos nacionalmente estabelecidos, que realçam a consecução de padrões 
pre-determinados, para a tradição romântica, que realça a criatividade, a 





com os seus períodos lectivos de 50 minutos impedem, excepto os mais 
dedicados, da utilização de máquinas (...) O modo como o espaço e s c d u  
esta fisicamente organizado, como os conteúdos e os alunos se organizam em 
níveis, como o tempo é destinado para o desempenho de tarefas e as regras 
que regem o sistema de comportamentos de alunos e de professores (derivam 
do) mandato tradicional da escola: fazer com que uma fornada de alunos sejam 

obrigados a frequentá-la, absorvendo determinados conhecimentos e valores 
(...)" (id., pp. 53-57), circunstâncias que não são favoráveis à implementação de inovações 

tecnológicas 

Outro tipo de problemas diz respeito às estratégias de implementação seguidas, 
que o autor classifica de "de cima para baixo" e que encaram os professores como 

técnicos que se devem limitar a aplicar um determinado conjunto de conhecimentos, 

capacidades e instrumentos aos alunos, como se trabalhassem numa "unidade militar que 
se limita a cumprir ordens (...)" (id., p. 56). O que acontece, no entanto, é que os 

professores, ao longo do tempo, constroem as suas próprias práticas, que, do seu ponto de 

vista, se revelam como soluções simples e eficientes e utilizam instrumentos considerados 
flexíveis e que respondem aos problemas que eles próprios sentem no dia-a-dia, os quais 
"ultrapassam de longe os benefícios limitados que se extraíriam do uso de 
máquinas" (id. p. 59), as quais, segundo eles, iriam, além do mais, perturbar as relações 

inter-pessoais. 

Daí as "resistências", que levam à catalogação dos professores como os 
"vilões na saga da tecnologia educativa" (id. pp. 61-62), quando, na verdade, "o 
uso limitado das novas tecnologias pelos professores pode dever-se aos 
constrangimentos organizacionais próprios da escola (...)" (id. p. 81). 

Ponte (1989a), referindo-se à realidade do que tem sido a utilização dos meios- 
audio-visuais, afirma que elas quase nunca correspondem às promessas que encerram, uma 

vez que as suas propostas pedagógicas "pouco se desviavam do ensino tradicionai, 
programado, organizado e conduzido pelo professor". No entanto, defende o 

autor, "por mais pessimista que seja o balanço (...) a verdade é que a escda 
não Ihes (aos audio-visuais) pode ficar indiferente". 



Serão, de facto, limitados, os benefícios que as máquinas, e nomeadamente o 
computador, poderão trazer a professores e alunos? 

É o que procuram demonstrar alguns investigadores 

Assim, Plomp refere-se a um estudo empreendido na Holanda, junto de 

escolas consideradas "fore-runners" (de vanguarda), quanto à utilização de computadores, 

tendo chegado à conclusão que "as escolas de vanguarda ainda não integraram 
completamente a utilização dos computadores, nem ao nível da escola nem ao 
nível das diversas disciplinas" (Plomp, 1988). 

No Reino Unido, pode citar-se L.Candy, que a f m a  que "continua a haver 
falta de provas sobre a capacidade dos computadores provocarem melhorias 
genuínas na educação", completando com a ideia de que, "hoje em dia, em muitos 
locais do país (Inglaterra) o uso de computadores limita-se a algumas 
disciplinas e constitui uma experiência limitada para muitas crianças" (Candy, 

1988). 

Nos próprios Estados Unidos da América, LaFrenz e Friedrnan afirmam que 
"o computador está nas salas de aula americanas há mais de uma década. 
Mudou alguma coisa com a sua presença? Sim, mas a mudança é pouco 

perceptível ..." (LaFrenz e Friedrnan, 1989) 

Os exemplos poder-se-iam multiplicar, de modo a demonstrar que, 

parafraseando Cuban, " o romance do país (Estados Unidos) com o computador 
como uma solução para um insatisfatório sucesso escolar ou outros males da 

escola revelou-se desadequado" (Cuban, 1989). 

Evidentemente que existem outros estudos que procuram demonstrar o 

contrário e que apresentam alguns resultados encorajadores, quanto aos efeitos que a 

utilização do computador poderá ter em diversos domínios. 

Entre estes, merecem referência o estudo de avaliação empreendido pelo 
IMTEC, na Noruega sobre um Projecto de inaodução do computador na escola, no qual são 



apontados como resultados observados, o desenvolvimento de atitudes de cooperação, 
criatividade, motivação, auteconfiança, concentração no trabalho, organização (Welie- 

Strand, 1990). 

Igualmente, de referir um outro estudo levado a cabo na Inglaterra, junto de 

crianças do ensino pnmsuio, em que foi possível observar que as crianças se apropriam 
de capacidades de in teracção importantes", provando- se, assim, que não terão razão 
os que clamam que "os computadores levariam a uma redução da sociabilidade" 
(Jackson, 1988). 

Em Portugal, para só referir alguns exemplos, Caseiro demonstra os efeitos 
positivos do computador no desenvolvimento das capacidades de expressão escrita dos 

alunos e no seu espirito de colaboração, na motivação e enriquecimento dos professores 

envolvidos na experiência (Caseiro, 1989), Esgalho refere-se às modificações que o 
computador provocou numa escola, criando condições para uma mudança educacional 

(Esgalho, 1990), provando, portanto, o impacto deste instrumento ao nível de toda a escola, 

Moreira (sld) e Neves (s/d) demonstram as potencialidades do computador na rnelhoria de 
resultados do processo ensinolaprendizagem em tópicos específicos do cum'culo de 

Matemática 



Verificámos, neste capítulo, como os discursos sobre a necessidade da 

inovação educativa estão, também, presentes quando se trata de justificar a implementação de 

uma inovação particular como o computador. 

Apoiada, muitas vezes, em razões estranhas ao próprio sistema educativo, a 

entrada deste instrumento na escola justificár-se-á por razões de ordem social- onde se 
descortinam referências de legitimação política -, de ordem vocacional - que procuram 

corresponder àis exigências hipoteticamente feitas pelas estruturas socio-económicas -, de 
ordem pedagógica - as quais buscam a sua legitimação nas potencialidades educativas da 

máquina - e de ordem catalítica - que procuram fazer do computador um qualquer "Cavalo de 

Troia", cuja presença modificaria a escola, na sua globalidade. 

Estes pressupostos, cada um à sua maneira, induzem determinadas 

modalidades de utilização do computador e formas específicas de implementar o seu uso. 

Parece, contudo, estar-se ainda longe do sonho de Papen, de transformação 

progressiva e global da escola. É que, sofrendo o respectivo processo de implementação, de 
constrangimentos semelhantes à maioria das inovações educativas, por todo o lado se dá 

conta de um certo sentimento de frustração face aos resultados alcançados, qualquer que seja 

a experiência e as condições concretas vividas em diferentes países. 

Em Portugal, como noutros países, existem, contudo, sinais positivos sobre o 
impacto do computador na escola. 

Mas, como surgiu o computador nas escolas portuguesas é tema que deixamos 

para o capínilo que se segue. 



Capítulo 3 

O Computador na Escola em Portugal: breve resenha histórica 



Apesar & maior ou menos experiência da generalidade dos países na tentativa 

de implementação do computador nos respectivos países, assiste-se, no decom de meados 
da década de oitenta à generalização dos grandes projectos nacionais que visam, de f o m  

declarada, esse objectivo. 

Portugal não foge à regra e vê nascer, em 1985, o grande Projecto oficial de 

introdução do computador na escola. Antes dele, porém, já alguma coisa se tinha feito neste 

domínio, com base na actividade mais ou menos isolada de algumas estruturas e instituições 
educativas, a qual culminaria com a institucionalização do Projecto Minerva. 

Neste capítulo pretende fazer-se uma panorâmica histórica sobre os primórdios 

deste Projecto, analisando-se criticamente alguns documentos produzidos na altura, à luz do 
que já dissémos sobre a problemática da introdução das inovações na escola, em geral, e do 

computador, em particular. 

No nosso país, o primeiro documento oficial sobre a introdução do 

computador no ensino data de 1984 (Despacho 68/SEAM/84), o qual nomeia um grupo de 

trabalho que viria a produzir um relatório, vulgarmente conhecido como "Relatório 

Carmona", publicado em 1985 e no qual se defendia que o projecto aí referido não se 
destinava a "elaborar um projecto de introdução dos computadores/informática 
nas escolas, mas tão somente de iniciar um processo lento mas inelutável de 
proceder a alfabetização tecnológica da sociedade por via do sistema escolar" 
(Carmona, 1985, pp.6-7), dado que "não é possível elaborar um projecto 
tecnológico para a reforma do ensino, mas tão somente configurar 
potencialidades tecnológicas de apoio a modificações do sistema educativo" 
(id., p.11). Propunha-se, por isso, um programa para desenvolver em três anos, mediante 
um conjunto de acções em quatro fases: "caracterização do problema e hipóteses 
recomendáveis para dinamizar o programa", "elaboração de um documento- 
base para discussão", "dinamização funcional do Projecto em ordem a uma 
interpretação e adesão ao mesmo" e , finalmente, "programação do ano lectivo 
experimental de 85/86, com indigitaçáo de escolas, formação de professores, 



organização dos programas de actividades e ensaio e aquisiçáo de 
equipamentos" (id., pp. 11-13). 

Com a intenção de "promover no aparelho escolar uma autêntica 
inovação pedagógica que, para além de modismos curriculares, antes habilite 
a aprendizagem de novos saberes" (id.), definem-se os vários objectivos a atingir, 

entre os quais alguns do domínio da alfabetização informática, como a "formação 
geral sobre cultura informática" (id., p.21), ou a "necessidade de desenvolver 
um programa de alfabetização tecnológica da sociedade através do aparelho 
escolar7' (id. p.17) ao mesmo tempo que se fala de questões pedagógicas subjacentes, 

nomeadamente, "permitindo que a escola integre as Novas Tecnologias de 
Informação como mais um meio de ensinoJaprendizagem" (id., p. 22) e 

promovendo uma "renovaçáo pedagógica" (id.), através da formação de professares, do 

desenvolvimento de novos processos de aprendizagem, novas relações professor/aluno e 

promoção da interdisciplinaridade. 

O documento que temos vindo a citar, dava conta dos componentes do plano 
de execução do Projecto, o qual, passados os três anos iniciais, com início em 1985186, se 

estenderia por mais cinco. 

Entretanto, na história da introdução dos computadores no ensino alguns 

marcos devem, ainda ser assinalados. 

Assim, enquanto decomam os trabalhos que deram origem ao "Relatório 

Carmona", era realizado em Lisboa o "Encontro sobre microcomputadores no ensino da 

Matemática", organizado pela Faculdade de Ciências, em Outubro de 1984, que constituíu 

um dos primeiros a aborda. a problemática da introdução dos computadores no ensino (Ponte 
er al., 1984) 

No mês imediato, em Novembro de 1984, entrava em funcionamento em 

Coimbra, uma experiência que, sob a égide da Faculdade de Ciências e Tecnologia da 

Universidade, envolvia 12 escolas secundárias, onde foram testados alguns programas- 

prot6tipo (Carvalho, 1986). 

Este projecto-piloto resultou de um protoco estabelecido entre o Secretário de 

Estado Adjunto do Ministro da Educação, o Secretário de Estado das Comunicações, as 



empresas operadoras nacionais de telecomunicações, algumas autarquias locais da Região 

Centro e as escolas e Universidade envolvidas. 
Na sequência deste projecto, a Universidade de Coimbra estabeleceu, com 

outras quatro Universidades, as bases de um projecto nacional, que viria a obter consagração 
oficial em Outubro de 1985, sob o nome de Minerva - Meios Informáticos No Ensino- 
Racionalização, Valorização, Actualização. 

A criação do Projecto Minerva, é institucionalizada no Despacho 206/ME/85, 
publicado no Diário da República n. 263, de 15 de Novembro, e tem como pressupostos "a 
evolução acelerada das tecnologias de informação, a sua difusão crescente e o 
seu efeito transformador sobre as sociedades(...)" numa dinâmica que "reforça a 
necessidade de desenvolver nos futuros profissionais a capacidade de se 
adaptarem a resolução sistemática de novos problemas, com recurso aos 
instrumentos auxiliares de raciocínio e formação que as novas tecnologias 
proporcionam", daí as especiais responsabilidades do sistema de ensino, que não pode 

falhar "na sua função de encarar frontalmente este desafio", o que, a acontecer, 
teria como consequência "a incapacidade para competir nos mercados 
internacionais e o desemprego" os quais conduziriam o país "ao caos social e ao 
desastre económico". É por isso que "A formação de base no uso das tecnologias 
de informaçáo e o recurso a meios informáticos como auxiliares de ensino na 
generalidade das disciplinas do ensino não superior revestem-se, assim, de 
importância decisiva". 

Reconhece-se, neste diploma legal, os cuidados que tem que revestir a 
introdução das novas tecnologias da informação "quer na perspectiva segundo a qual 
se encaram as novas tecnologias da informaçáo, quer na forma como se 
aborda a sua introdução no sub-sistema de ensino não superior". 

Os objectivos expressos do Projecto Minerva são, assim: 

"( ...) A inclusão do ensino das tecnologias da informação nos 
planos curriculares do ensino não superior. 

(...) A introdução das tecnologias da informaçáo como meios 
auxiliares do ensino não superior. 

(...) A formação de orientadores, formadores e professores para 
o ensino das tecnologias da informação e para a sua utilizaçáo como meios 
auxiliares de ensino." 



Inicialmente, no ano lectivo de 1985/86, o Projecto desenvolvia-se em torno de 

cinco Pólos, sedeados nas Universidades do Minho, Porto, Aveiro, Coimbra e Lisboa, aqui 
com os Núcleos da Universidade Nova, Departamento de Educação da Faculdade de Ciências 

(Universidade Clássica) e Gabinete de Estudos e Planeamento. Envolvidas neste processo 

aparecem cinco Escolas Superiores de Educação, que, em conjunto com as Universidades 
referidas, prestavam apoio a 40 Escolas Secundárias. Privilegia-se uma grande autonomia de 

cada um destes Pólos através de um funcionamento em rede. 

No ano lectivo seguinte, 1986187, dá-se a integração institucional das Escolas 

Superiores de Educação situadas nas zonas de influência dos cinco Pólos iniciais e o 

alargamento das escolas apoiadas a outros graus de ensino, nomeadamente o Primáno e o 

Preparatório. Em Abril de 1987 realiza-se a Primeira Conferência Nacional do Projecto 
Minerva, que reúne, numa organização do Pólo do Minho, em Braga, cerca de 330 delegados 

de todo o País. Era o primeiro forum de envergadura, onde se discutiram, em cerca de oitenta 
comunicações, os resultados, dificuldades e perspectivas do Projecto. 

No ano lectivo de 1987188 o Projecto Minerva alarga-se a mais dois Pólos, 

Évora e Algarve, com sede nas respectivas Universidades, ao mesmo tempo que, no total, 

onze Escola Superiores de Educação e 154 escolas de todos os graus de ensino - incluindo, 
pela primeira vez, o Ensino Especial e o Ensino Pré-Primário - estavam já integradas nas 

actividades. É, também, no decurso deste ano lectivo que tem início o processo de 
transferência para os orgãos próprios do Ministério da Educação das funções que 

institucionalmente lhes correspondem nesta fase do Projecto (Coordenação Nacional do 
Projecto Minerva, 1988). 

Estes três primeiros anos de funcionamento do Projecto correspondem à sua 
"fase piloto", durante a qual se deveria proceder ao "ensaio e avaliação de orientações, 
propostas curriculares, materiais de ensino e práticas pedagógicas que se 
pretende ver institucionalizadas no sistema de ensino e criados os 
instrumentos para a sua implementaçã~'~ (Projecto Minerva, Núcleo do Departamento 

de Educação da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, 1986), tarefas de cujas 
conclusões e avaliação se deveriam tomar decisões e recolher orientações que serviriam de 
suporte à "fase operacional", que duraria quatro anos, até 1992, posteriormente prolongada 

por mais um ano. 





Por seu lado, o documento que cria oficialmente o Projecto Minerva, revela, 

tarnbCm, algumas preocupações respeitantes h renovação do sistema educativo, o qual 
necessitaria, para isso, da introdução do computador, com base em razões de ordem social, 
como se depnende da L'evdução acelerada das tecnologias de informação". Mas as 
razões de ordem vocacional e funcionalista não deixam de estar presentes quando se fala, por 

exemplo, da "necessidade de desenvolver nos futuros profissionais a 
capacidade de se adaptarem à resolução sistemhtica de novos problemas, com 
recurso aos instrumentos auxiliares de raciocínio e formação que as novas 
tecnologias proporcionam" (Despacho 206/ME/85), tarefa cometida ao ensino, que se 
falhar nesta missão "a incapacidade de competir nos mercados mundiais e o 
desemprego depressa conduzirão ao caos social e ao desemprego" (id.) 

Parte-se, assim, do pressuposto que esta "revolução tecnológica", em 

curso na sociedade, tenha os seus reflexos na escola, a qual deverá permitir a formação de 

uma mão-de-obra qualificada, de modo a que "mesmo em períodos de desemprego 
(existam) empregos potenciais a ocupar" (Stoleroff e Stoer) 

Da forma como é encarado oficialmente o problema, parece estar-se perante 
uma manifestação da "ideologia da modernização" (Correia, Stoleroff e Stoer), tomada 

f m e  pelo Estado, que, assim, procura corresponder quer às pressões socio-económicas, 

quer a uma necessidade de modernização ( da sociedade, na perspectiva do "Relatório 
Carmona", ou da escola, segundo o Despacho), entendida esta necessidade como "um 
elemento exterior indispensável (...) a um grupo social para subsistir e se 
manter em equilíbrio (...)" ( Ch. de Lauwe, 1971), neste caso, o p p o  detentor do 

poder económico. 

Em documentos posteriores, com origem em estruturas do Projecto Minerva, 

este tipo de preocupações, essencialmemente do domínio do "Vocational Rationale" 
(Hawíu-idge, 1990), vai cedendo o seu lugar a questões mais do domínio dos pressupostos 

, . saciais e oedagorricos (id.). 

Assim, num "Plano para o Desenvolvimento do Projecto Minerva", emanado 

do Núcleo do Projecto Minerva da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, a 
entrada do computador na Escola justificar-se-ia devido ao "constante desenvolvimento 
de novas e cada vez mais versáteis tecnologias", pelo que se tomaria necessário 

"desenvolver nas pessoas uma capacidade de adaptação permanente, de forma 
a tornar mais fáceis e menos onerosas estas mudanças9'(Projecto Minerva, Núcleo 



do Departamento de Educação da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, 1986a). 

preocupações que relevam do pressuposto social (Hawkridge, 1990). Por outro lado, a 
introdução das Novas Tecnologias de Informação na Escola, poria em causa "o velho 
saber, baseado na memorização (...) e na simples apreensáo de técnicas 
repetitivas" que deveria ser substituido pelo desenvolvimento da "capacidade de 
trabalhar em grupo, de fazer julgamentos críticos, de seleccionar a 
informação necessária à resolução de problemas (...)", pelo que "a sala de aula 
tem de deixar de ser vista como o local privilegiado por onde tem de passar 
todo o processo de aprendizagem", tomando-se necessária a criação de "novos 
espaços de trabalho, dentro da escola, convidativos e apetrechados com os 
recursos apropriados" (id.), questões que, no seu conjunto, se enquadram no 

"Pedagogic Rationale" (Hawkridge, 1990). Paralelamente, no entanto, subsistem 

algumas preocupações de ordem vocacional e funcional ao reconhecer-se, por exemplo, que 

"Não faz sentido que, num contexto social e profissional em pleno 
desenvolvimento, se continue (na Escola) agarrado a velhos preconceitos, 
velhos figurinos e velhos processos, profundamente desadaptados do 
conjunto das necessidades sociais", ao mesmo tempo que se ambui B escola a função 

de desenvolver nos alunos a capacidade "para agir verdadeiramente dentro do grupo 
social em que se inserem" (id.). - 

Num outro documento do mesmo P610, abraça-se o pressuposto "catalítico" 
(Hawiaidge, 1990), ao afirmar-se que "O presente plano de formação assume uma 
estratégia em que: - O computador é encarado como um instrumento de 
renovação da escola, contribuindo para a institucionalização de novas práticas 
e novas relações pedagógicas (...)" (Projecto Minerva, Núcleo do Departamento de 

Educação & Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, 1986b). 

Neste mesmo documento reconhecia-se, já, a importância da formação de 

professores, a qual não se resumiria à simples transmissão de conhecimentos em matéria de 

informática. De facto, "o aspecto mais crítico reside nas atitudes, quer perante o 
computador, quer perante a mudança, quer perante a própria natureza do 
processo de aprendizagem'' (id.). O Professor dever-se-ia, assim, "habituar a um 
novo enquadramento conceptual", que pressupôe, da sua parte: um esforço de 

actualização permanente, face ao carácter dinâmico do saber, o encarar o papel da escola no 

sentido do desenvolvimento das capacidades de aprendizagem autónoma dos alunos; um novo 

tipo de relações professor-aluno. 



As referências que fazemos aos documentos oriundos do Núcleo do Projecto 
Minerva do Departamento de Educação da Faculdade de Ciências de Lisboa, justificam-se por 
duas razões principais: i) este foi um dos Núcleos "fundadores" do Projecto e, desde sempre, 

um dos mais activos e ii) foi pela sua mão que o Projecto Minerva chegou a Portalegre, i 
Escola Superior de Educação, no decurso do ano lectivo de 1986187. Daí que os 
responsáveis, na altura, pela implementação do Projecto, nesta Escola seguissem as 

orientações de coordenação daquele Núcleo, cuja filosofia de actuação foi, naturalmente, 

adoptada. 

Assim, a integração do Dismto de Patalegre no Projecto Minerva foi encarada 
como uma forma de promover alterações no funcionamento da Escola, através de um novo 

papel a desempenhar por alunos e professores: 

" A chegada do computador a escolas do interior e a sua 
utilização de forma imaginativa, no sentido de mudar práticas inadequadas as 
realidades actuais, pode contribuir para a revalorização da escola e do 

professor, para a formação de jovens mais autónomos, criativos e capazes de 
resolver problemas mais complexos e para a sua progressiva adaptação a 
novas actividades" (Projecto Minerva, Núcleo da Escola Superior de Educação de 
Portalegre, 1988). Trata-se, portanto, simultâneamente, de uma visão que se enquadra nos 

pressupostos pedagógico e cataiítico (Hawkridge, 1990) da entrada do computador na escola, 

sendo a última acentuada, de forma atenuada, quando se diz que "A introdução das NTLs 
no Sistema Educativo é um factor de modernização do ensino e da educaçáo, 
permitindo uma melhoria da sua eficácia e uma maior abertura da escola a 
intervenção da comunidade exterior" (Projecto Minerva, Núcleo da Escola Superior de 

Educação de Portalegre, 1988) ou claramente assumida ao afmar-se que "O Projecto 
Minerva, que se pretende inovador, visa a implementação da utilização de 
meios informáticos como instrumentos educativos, w a e c t i v a  d e  

s c a  e pode facilitar intervenções positivas em toda a 
actividade escolar, especialmente em regiões desfavorecidas, como é o caso 
do norte-alentejano" (s.n.)(id.). 

Os pressupostos de ordem social não deixavam, igualmente, de estar 

presentes, não só na referência à "região desfavorecida", como se considerava o Norte- 

Alentejo, que poderia vir, presumivelmente, a encurtar distâncias em relação a outras regiões, 



por via da integração no Projecto Minerva, como também na dinâmica que se poderia gerar 
nas escolas da região: "uma dinâmica inovadora que acompanhe a evolução social 
e tecnológica do mundo actual" (id.) 

Quanto aos professores, a sua acção poderia, também, ser enriquecida pela 

utilização deste "instrumento educativo": "Os próprios professores receberão um 
novo estímulo que poderá trazer mudanças significativas na sua prática, 
envolvendo-se em actividades criativas capazes de gerar novas aprendizagens 
e experiências" (id.). 

O computador era, assim, encarado com grande optimismo, como um 
instrumento portador, em si, de grandes potencialidades, não só ao nível da renovação e 

transformação da escola, em geral, como, igualmente, nas práticas de alunos e professores. 

Ele deveria ser encarado como "um meio auxiliar de aprendizagem" e como 

<'instrumento de renovação da escola", fomentando "a inovação na prática 
pedagógica e a melhoria da qualidade do serviço de educação"pe10 que haveria 

que evitar que se transformasse em "simples elemento motivador para o reforço de 
práticas pedagógicas desfasadas das realidades actuais9'(id.). 

Esta visão optimista é, mesmo, levada ao ponto de se considerar que o 

computador poderia ser o motor de transformações mais vastas ao nível da região: <'(...) 

dada a intervenção que detém na formação dos jovens e as suas implicações 
para o futuro, este Projecto (Minerva) poderá contribuir igualmente para 
transformações mais vastas a nível regional" ( Fonte Nova, 1988). 

As actividades desenvolvidas, de acordo com o Relatório de Actividades 

87/88, privilegiaram a "utilização do computador como ferramenta de trabalho 
(...) ao serviço da realização de projectos em ambientes informais de 
aprendizagem (...)" (Projecto Minerva, Núcleo da Escola Superior de Educação de 

Portaiegre, 1988) através da criação, nas Escolas Preparatórias e Secundárias, "de Centros 
Escolares de Informática (CEIs), perspectivados como Centros de Recursos, 
disponíveis para a comunidade escolar e capazes de desenvolver actividades 
de projecto e animação pedagógica" (id.). 



O Projecto Minerva institucionaliza-se, portanto, em 1985, utilizando como 

estrategia de implementação do computador, nas Escolas Pnparat6rias e Secundárias, uma 
estrutura do tipo da que era referida no "Relat6rio Carmona" - os "Centros Escolares de 

Informática"(CE1). 

De acordo com esse documento, os Centros Escolares & informática destinar- 
se-iam a "dinamizar a área de utilização das Novas Tecnologias de Informação 
numa perspectiva multi-disciplinar (...) de acordo com as características das 
unidades escolares a que pertencem(...)" (Carmona, 1985, p.57). Estes deveriam 

obedecer a uma série de caractensticas, entre as quais se referia o tamanho & sala -"(... 

)sala ampla" -, o mobiliário, o acesso, as condições de segurança, a temperatura ambiente - 
"( ...) razoável" - , o equipamento, tanto a nível do número e características das máquinas - 
seis unidades principais, aparelhos de reserva, gravadores, impressora, unidades de disco, 

além de estabilizadores de corrente - como dos programas a utilizar - pmcessamentos de 

texto, bases de dados, jogos educativos, programas educacionais para várias disciplinas -, 

materiais complementares e documentação técnico-pedagógica , tudo isto na perspectiva de 
utilização para "actividades recreativas dos alunos, bem como a trabalhos de 
projecto, numa perspectiva inter-disciplinar" (id., p. 58). 

Quanto a custos de funcionamento, estes Centros seriam dotados de uma 
verba própria através do orçamento da escola, convenientemente reforçados para o efeito. 

Os seus orgãos de gestão seriam compostos por três professores, que 

elegeriam entre si um responsável. Idealmente, deveriam ser professores efectivos ou 

profissionalizados, "disponíveis para acompanhar o projecto na sua escola por 
um período mínimo de três anos" (id., p. 62), possuidores de conhecimentos e 

experiência nas Novas Tecnologias de Informação, de grupos disciplinares diferentes, 
dinâmicos, com espírito critico e inovadores, "fortemente motivados para a 
divulgação das Novas Tecnologias de Informação na escola e no meio" (id.) e 

deveriam ser escolhidos por consenso entre os professores da escola, Conselhos Directivos e 

Gabinete de Gestão do Projecto. Teriam horário reduzido, não devendo estes ultrapassar 

cinco horas semanais; receberiam uma formação inicial de 415 semanas, e teziam oportunidade 

de participar em colóquios, conferências e outras acções de valorização profissional. O 



Director do Centro seria membro do Conselho Pedagógico e teria a responsabilidade de 
coordenar a elaboração de um plano de actividades, devidamente articulado com o Plano 
Geral de Formação da Escola, do estabelecimento do horário de ocupação do Cenuo, da 

formação e informação de alunos e professores em dois polos d i s ~ t o s :  alfabetização 
informdtica e "utilização do computador como meio de ensino e de 
aprendizagem, numa perspectiva disciplinar e supra disciplinar" (id, p.66). 

O Centro teria, ainda, a responsabilidade de avaliar e produzir programas 

educativos, de promover a investigação pedagógica e a ligação ao meio. 

Muitas destas caractensticas estão hoje presentes nos Centros Escolares de 

Informática que funcionam nas Escolas do Segundo e Terceiro Ciclos do Ensino Básico e 

Secundárias. No entanto, de acordo com os resultados de uma consulta que fizémos, junto de 

alguns responsáveis pelo Projecto a nível nacional, não se poderá fazer uma associação 

directa entre entre o que era preconizado nesse Relatório e o o que, de facto, veio a acontecer 

na fase de institucionalização do Projecto Minerva, apesar de haver alguns Pólos que, no 

essencial, retomam as propostas contidas nesse Relatório, como é evidente num documento 
do P61o da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa (cf. Freitas, 

1988). 

De acordo com um dos responsáveis contactados, a origem dos CEI está nos 

"Clubes" que se funcionavam já nas escolas "ligados a áreas disciplinares 
tradicionais, como a Matemática, as Ciências ou o Inglês: são clubes que 
nascem, normaimente, por iniciativa de um professor (ou, mais raramente, 
um grupo de professores) subordinados a um claro propósito educativo - 
constituir um espaço de enriquecimento curricular (...)". Esta noção de "Clube" 

traz consigo, no entanto, alguns problemas, um dos quais é a 66conotação de um espaço 
de uns tantos, e não de todos. Além disso, há muito a noção de que um clube 
é um espaço para jogar e não um local para trabalhar(...)", daí que se tenha 

pensado na criação de "espaços alternativos aos clubes, mais abertos e claramente 
interdisciplinares, para inserir o computador", os quais viriam a nascer sob a 

designação de "Centros Escolares de Informática", ou CEIs, ''perspectivados como 
parte integrante dum Centro de Recursos moderno, onde coexistem o livro, o 
video e o computador"1. No entanto, uma estrutura com estas características levanta 

Um desses Centros e o que foi criado por iniciativa da Escola Preparatória 
Marquesa de Alorna. em Lisboa. cujo funcionamento foi objecto de avaliacilo por 
Canario e Oliveira (Canario e Oliveira. 199 1 )  e Barroso (Barroso. 1989) . 



sérios problemas de implementação, uma vez que upara cumprir as suas funções, o 
CEI teria de estar permanentemente disponível a toda a população escolar e 
ser capaz de responder a todas as suas solicitações. Precisaria de contar, para 
além do concurso indispensável duma equipa de professores interessados, 
com pessoal administrativo, de atendimento e de apoio técnico especializado", 
daí que eles devam ser pensados apenas como "objectivos a longo prazo". Até lá, este 

responsiivel do Projecto Minerva que temos vindo a citar, preconiza uma outra estrutura, ou 
outra designação para uma estrutura semelhante, o "Núcleo de Infomática", tal como existe 

nas escolas apoiadas pelo respectivo Polo do Projecto Minerva e que "pretende ter 
algumas das características mais positivas dos clubes, constituindo um 
espaço de convívio, de liberdade, de trabalho, de realização pessoal (...) 

responsiível perante a escola e o próprio meio, um pouco na linha do que se 
pretende que venha a ser nos futuros CEIs". 

Estas estruturas privilegiariam a concepção do computador como instrumento 

de inovação, devendo ser utilizado a dois níveis interligados: no plano disciplinar e no plano 
de animação da escola. No entanto, quer num quer noutro nível, muitas dificuldades se 

levantam. 

No que se refere aos Clubes de Info- , . apontam-se, geralmente, como 
áreas de conflito o facto de eles tenderem a abranger apenas uma parte da população escolar, 

manifestarem tendência para se fecharem sobre si próprios, não terem um estatuto claro 

dentro das actividades ou orgânica educativas (Ponte, 1989). Por outro lado, quando se fala 

de CEI tem-se ideia de um espaço claramente dominado pela informática, não sendo capaz, 

juntamente com o Clube - uma entidade de natureza transitória, que não valoriza o papel 

educativo da informática -, de responder ao desafio de integrar o computador na escola, 

integração que só se conseguiria com a criação e a efectiva entrada em funcionamento de 

''Centros de Recursos" abertos a toda a população escolar. O CEI seria, assim, uma 

componente destes ''Centros de Recursos" e teria como funções a renovação e a flexibilização 

do espaço na escola, constituindo-se como local apropriado para o desenvolvimento de 

actividades que permitam e estimulem a exploração das possibilidades das Novas Tecnologias 

de Informação (Projecto Minerva, Núcleo do Departamento de Educação da Faculdade de 

Ciências da Universidade de Lisboa, 1986~). 

Clube de Informútica, Núcleo de Infonnática, Centro Escolar & Infonnática 
são, portanto designações que, no fundo, têm o mesmo referente, apesar de, como vimos, 
cada uma delas pretender perspectivar-se de modo um tanto distinto, de acordo com cada um 



dos Pólos do Projecto Minerva. Em todos eles, incluindo, naturalmente, o P610 de 
Portaiegre, constituem, no entanto, as estruturas responsáveis pela implementação da 

utilização do computador nas escolas onde funcionam. Ultimamente, uma outra designação 
tem merecido a preferência de alguns Pólos, entre eles o de Portalegre: Ctngo Escolar 

M i m  (CEM), que passou a ser, a partir do ano lectivo de 1989/90, o nome adoptado para 
nomear esta estrutura. 

Ao longo deste capítulo tentámos dar conta das origens do Projecto Minerva, o 

projecto nacional de introdução do computador no sistema de ensino não superior em 

Portugal. Vimos como, mesmo antes deste Projecto, existiam já algumas tentativas de 

utilização do computador na escola, com destaque para um documento de maior fôlego 
conhecido como o "Relatório Carmona". 

As preocupações evidenciadas eram, sobretudo, as de renovação da escola, a 
par de outras do domínio vocacional e funcionalista, com as quais se legitimava a entrada do 

computador nas nossas escolas face a exigências das estruturas socio-económicas. 

Posteriormente, o Projecto seria percebido pelos actores sociais, no terreno, como uma 

oportunidade de aproveitamento das potencialidades pedagógicas do computador e, mesmo, 

como ocasião para transforma. a escola e, até, a própria comunidade. Dessas esperanças 
comungavam, também, as estruturas do Projecto na região de Portalegre, como vimos. 

A estratégia seguida passaria, entretanto, no que respeita ao ensino Pós- 

Primário, pelo funcionamento dos "Centros Escolares de Informáaca", os quais ficariam 

responsáveis pela generalização da utiiização do computador nas respectivas escolas. Tê-lo-ão 

conseguido? É uma questão que deixamos em aberto para o desenvolvimento deste trabalho. 



SEGUNDA PARTE 

METODOLOGIA DO ESTUDO 



Capítulo 4 

Objectivos e características do estudo. Opções metodológicas 



No presente capitulo serão apresentadas as questões orientadoras do estudo 
que levámos a cabo, os respectivos objectivos, bem como as opções metodológicas 

respectivas. Apoiar-nos-emos numa revisão de literatura, mediante a qual procurámos 

consolidar os conhecimentos necessários ao desenvolvimento do estudo, assim como optar 
pelos caminhos que nos pareceram adequados ao tipo de trabalho que pretendiamos 

empreender. 

Antes, porém, explicitamos as motivações de ordem pessoal que nos levaram à 

escolha do tema do trabalho e o modo como o nosso envolvimento na matéria nos alertou para 
a necessidade de um distanciamento crítico. 

A problemática da introdução do computador na escola tem merecido a nossa 

atenção, pelo menos desde que iniciámos funções na Escola Superior de Educação de 
Portalegre (ESEP). Estávamos em 1986, o ano de chegada do Projecto Minerva a esta Escola 

e, simultâneamente, a região, através de circunstâncias favoráveis que ligavam a ESEP ao 
então Núcleo do Departamento de Educação da Faculdade de Ciências de Lisboa do Projecto 

Minerva. 

Desde logo nos integrámos na equipa local do Projecto, tendo, nessa 
qualidade, a que se juntava o facto de pertencemos à área da Língua Inglesa, desenvolvido 

um pequeno e despretencioso trabalho de tentativa de aplicação do computador como recurso 
auxiliar nas aulas de Inglês de uma Escola Secundária de Ponalegre, cujos objectivos, 

metodologia e resultados provisórios seriam publicadas na revista da ESEP, A~ren& 

(Afonso, 1987). Basicamente, procuravam demonstrar-se as potencialidades de utilização do 

computador nesta área, com o duplo objectivo de mostrar que ele não era um insmrnento para 

ser utilizado, apenas, nas áreas da Matemática e afins e, em simultâneo, tentar afastar os 

receios de que a sua utilização na aula de Inglês poderia provocar uma redução, ou, mesmo, 

um bloqueamento na interaqão professor-aluno-aluno. 

Posteriormente, viríamos a assumir funções de alguma responsabilidade no 

então já Pólo do Projecto Minerva da ESEP, funções de que nos afastámos provisoriamente 

para a consecução do presente trabalho. 



Pensamos sef importante fazer esta pequena incursão no nosso percurso 
profissional recente por duas razões principais: i) por forma a deixarmos clara uma 

para o desenvolvimento do presente estudo e ii) como motivo de reflexão pessoal sobre um 
nosso envolvimento pessoal no terreno, enquanto co-responsi5vel por aquilo que ali se passa, 

ao mesmo tempo que disso faa'amos o nosso objecto da investigação. 

Relativamente primeira razão, convém acrescentar que não pretendemos fazer 

deste estudo um instrumento tecnológico, cujos resultados seriam utilizados para tomar mais 

eficazes as prática seguidas sob orientação do P610 do Projecto Minerva & Escola Superior 
de Educação de Portalegre. Quando muito, este estudo poderá servir de motivo de auto- 
reflexão e, nessa medida, de formação pessoal, no sentido que lhes dão Dorninicé (1988) ou 

Finger (1989). 

No que respeita à segunda razão, pensamos ser útil ter em conta o facto deste 
nosso envolvimento poder ter como consequência uma dificuldade de distanciamento, 

relativamente ao objecto de estudo e, por consequência, uma menor objectividade na recolha, 

tratamento e análise dos dados obtidos. Julgamos, de facto, que "As possibilidades de 
construir uma identidade social perante os membros dum determinado quadro 
social, e as características dessa identidade, viabilizam ou inviabilizam a 
pesquisa, condicionam-na em diversos aspectos" (Costa, 1986, p. 144). 

Acreditamos, no entanto, como Costa, que é ingénuo confundir objectividade 

com impessoalidade e corroboramos a sua constatação de que é pouco esclarecido pretender- 
se que ''só um observador proveniente de uma cultura estranha teria o 
distanciamento necessário à objectividade da análise7' (id., p. 146). É que, ainda 

segundo Costa, não é pelo facto de um objecto ser "exótico" para o investigador que fica 

garantida a objectividade no respectivo conhecimento e não é por um quadro social ser 

"familiar" que ele se conhece, pois "Se numa floresta de exotismos não se 
distingue o singular, na banalidade do familiar não se distingue o comum"(id, 

p. 147), tomando-se, por isso, necessário, segundo Mata, "questionar o exótico 
transformando-o em familiar e questionar o familiar tornando-o exótico" 
(Mata, R.,1981, citado em Costa, 1986, p. 147). 

O facto de se reconhecerem estes constrangimentos, e de se aceitarem como 

tal, são, na nossa opinião, um passo importante para a objectividade - sempre, contudo, 

"impregnada de teoria9'(Costa, 1986, p. 148) ...- desde que haja um sincero esforço de 

distanciamento científico "através do qual se processa, como diz Pierre Bourdieu, 



o 'conhecimento das condições de conhecimento9 e a 'objectivaçáo da relação 
objectiva e subjectiva' do investigador com o objecto9' (id.) 

Para além disso, o conhecimento objectivo de uma situação, como era, em 

certa medida o nosso caso, pelo menos em certos aspectos, não chega para prever os 

comportamentos e as acções dos indivíduos, como dizem Lessard e Bouchcr (1981), sendo 
necessário "conhecer as suas percepções ou mais globalmente as suas leituras 
da situação se se quiser compreender a escolha e a estrutura dos quadros de 
acção que os indivíduos e os grupos adoptarão face a uma determinada 
si tuação9'(p. 109). , 



Tendo presentes estas condicionantes, levámos a cabo um estudo sobre "A 

utilização dos Centros Escolares Minerva (CEM) pelos professores & Inglês - problemas e 

perspectivas". Não pretendíamos, no entanto, atribuir a este estudo um carácter didáctico, no 
sentido da análise das práticas e estratégias de ensindap~ndizagem destes professores, senão 

na medida em que essa questão poderia ser esclarecedora da questão central. Procurámos, 

assim, ir mais além desta área curricular específica, restringindo a recolha dos dados, numa 

primeira fase, apenas por uma necessidade de delimitação, a estes professores. Nas fases 

seguintes, essa recolha foi alargada aos restantes actores sociais que com eles interagem no 

seu contexto situacional, organkaciona.1 e institucional. 

Como W õ e s  o r m  pretendíamos, assim saber: 

a) Que representações, atitudes e comportamentos manifestam os 
professores de Inglês do Distrito de Portalegre, em relação a utilização 
educativa do computador? 

Depois de tentarmos conhecer quem são estes professores, enquanto 

indivíduos e enquanto profissionais de ensino e o que fazem, nomeadamente, que estratégias 

de ensino/aprendizagem mais valorizam, preocupámo-nos em descobrir o que pensam do 
computador enquanto recurso educativo, que modalidades de utilização privilegiam. Outras 

questões que julgámos pertinentes foram: Que sentido - positivo ou negativo, e em que 

medida - atribuem estes professores à utilização do computador na escola e, nomeadamente, 
na sua disciplina? Frequentam ou não e porquê os CEM? 

b) Em que medida essas representaçóes, atitudes e 
comportamentos sáo condicionadas pela situação contextual - organizacional e 
institucional - em que trabalham? 

Que papel desempenham os CEM nesse processo? Como facilitadores ou 

como bloqueadores da generalização da utilização do computador ao nível da Escola? O que 

pensam os responsáveis pela Escola do papel do computador? Que apoio prestam ao 

funcionamento dos CEM? Quem frequenta estes e porquê? O que pensam os responsáveis 
pelos CEM destas questões? 



c) Como se articulam estas questões com a problemaítica das 
inovações, em geral, e com as políticas definidas, ao nível da escola e da 
coordenação regional do Projecto Minerva? 

Os Planos de Actividades das Escolas contemplam ou não a existência do 

computador? Que papel lhe reservam? 

Que políticas são definidas pela coordenação regional do Projecto Minerva? 

Como é que os diferentes actores sociais em presença encaram e interpretam essas poííticas? 

Em que medida é que as características dos professores estudados, as suas 

representações sobre o computador e a sua utilização educativa, as modalidades de 

funcionamento dos CEM determinam as atitudes e as estratégias comportamentais dos 

professores face ao computador? 

. . Face a estas questões, definimos os seguintes p b ~ e c t ~ v ~ s :  

a) Conhecer o que pensam os professores de Inglês do Distrito 
de Portalegre da utilização educativa do computador. 

b) Conhecer que estratégias comportamentais utilizam face ao 
computador e ao CEM. 

c)  Conhecer as  condicionantes de  ordem individual, 
organizacional e institucional que determinam essas estratégias. 



O estudo de uma realidade tão complexa como o sistema educativa, ou algum 

dos seus sub-sistemas, não se compadece com abordagens parcelares dos fenómenos que 

oconem no seu seio, as quais correm o perigo de limitar a atenção do investigador sobre 

acontecimentos particulares, como se estes existissem independentemente das restantes 
variáveis, ou, antes, dos restantes elementos que compôem o sistema €!~tUdaQo. 

Recordemos alguns dos pontos abordados em secções anteriores, de modo a 
justificarmos a pertinência das observações que acabámos de fazer. 

Ao considerarem a escola como uma organização social vasta e complexa 

Bates e Murray (1975) alertam para a necessidade de ter em conta uma dimensão sociológica 

no estudo dos fenómenos educativos. 

Quando Ducros e Finkelsztein (sld) acentuam a imprescindibilidade de se 
considerarem os papéis desempenhados pelos diversos actores sociais em presença, deixam 

claro que uma inovação deve ser analisada em termos de comportamentos humanos, 
determinados por diversos "jeux" - um "interior", próprio de cada indivíduo, um 

"interrelacional", que remete para as relações inter-grupais e um outro "institucional" que 

sobredetermina os restantes. 

Se Canário (1987) considera que o êxito ou o fracasso de uma inovação 

dependem de condições que podem ser favoráveis ou desfavoráveis ao nível institucional, 

exterior à escola, ao nível do quadro institucional da escola e ao nível dos utilizadores 

individuais, está, ele também, a reafirmar a necessidade de uma abordagem global no estudo 

das inovações. 

Na medida em que Rosnay (1975) ou Crozier e Friedberg (1977) reconhecem 
a urgência de uma abordagem global que privilegie uma actuação sobre pessoas e sobre 
estruturas, tomam explícito que desse tipo de abordagem depende o êxito de uma inovação. 

A constatação de Gilly (1989) de que as representações sociais são função de 

compromissos, nem sempre coincidentes, que resultam de pressão contraditórias de carácter 
ideol6gico-estruturais e a importância que Jodelet (1989) atribui ao papel desempenhado pelas 



representações que os actores sociais elaboram, na manutenção & uma identidade social, 
relevam da necessidade de se ter em conta o seu estudo perante a inaodução de uma inovação 

na escola. 

Tomando em linha de conta a existência de quatro sistemas que condicionam o 

funcionamento do sistema educativo - o "sistema formal de regras", o "sistema de 
enquadramento", o "sistema dos objectivos" e o "sistema de atitudes" - Lungren (citado por 
Chandra et al, 1988) considera que é do jogo-tensão entre eles que vai resultar a adopção ou 

não do computador na escola. 

A identificação de algumas áreas de conflito enfrentadas pela introdução do 

computador na escola e que levam Gardner e Mc Mullan a proceder à sua sistematização, bem 

como o cepticismo evidenciado por Cuban (1986) quanto ao real impacto das tecnologias nas 

salas de aula, constituem provas de que o sucesso desta inovação, como doutras, depende de 

factores múltiplos. 

Enfim, estes pressupostos, bem como a constatação de Johnson (1968) de que 
"a vida na sala de aula é um assunto demasiado complexo para ser visto ou 
discutido a partir de um só perspectiva" pelo que não há que hesitar em "usar todos 
os meios de conhecimento ao nosso dispor (...)" (citado em Howe, 1988, p. 11) 

servem para justificar a opção que fizémos por uma multi-métodn, através da qual 

pretendíamos estar atentos aos diversos factores que podem determinar o sucesso de uma 

inovação como o computador. 

Assim, a metodologia utilizada neste trabalho de investigação procurou seguir 

uma tendência, hoje generalizada em estudos sobre educação, que vai no sentido da 

conjugação e complementaridade de métodos e de técnicas, abandonada que parece estar a 

ideia de que as abordagens qualitativas e quantitativas se opôen 

De facto, defende-se hoje que esses dois tipos de abordagem se complementam 

e que não é possível, por um lado, estudar uma realidade tão complexa como é o sistema 
educativo, dispondo, apenas de dados de natureza quantitativa, que, geralmente, não atendem 

ao contexto e à situação concreta que se vive em cada um dos sub-sistemas estudados, 

perdendo-se, assim, muita da informação que poderá explicar grande parte dos dados 

quantificados. Por outro lado, a utilização de abordagens qualitativas ganha sentido se 

apoiada em dados de natureza quantitativa, que as sistematizam e concretizam, permitindo o 



enquadrarnento das questões em estudo, a tomada de decisões metodológicas, a reorientação 
dos estudos c a extracção de conclusões. 

Howe (1988) é um dos defensores da "tese da compatibilidade" entre 
abordagens quantitativas, por um lado, e qualitativas, por outro, pois se é verdade que o 

investigador qualitativo (bem ou mal) está disposto a fazer poucas generalizações, pela 
importância que dá aos contextos particulares, no seio dos quais trabalha, assumindo, por 
conseguinte, uma perspectiva "interpretativista", enquanto o investigador quantitativo, apesar 
do pretenso domínio de todas as variáveis, sensação para que concorre uma postura 

"positivista~', tem que ter em conta este contexto e não se pode limitar a julgamentos 

mecanicistas sobre a realidade estudada, então "longe de serem incompatíveis, os 
métodos quantitativos e qualitativos estão intrinsecamente ligados" (p. 12). não 
existindo, portanto, como pretendem os defensores da "tese da incompatibilidade", razões de 

ordem epistemológica que determinem a complementaridade dos dois métodos. 

Mathison (1988) corrobora esta visão ao constatar que "os  
experimentaiistas têm tendência a usar métodos de pesquisa qualitativa para 

ajudar à conceptualização dos seus estudos e os etnógrafos são supostos 
conduzir 'surveys' para confirmar os dados das observações" (p. 13), 

defendendo a "triangulação", isto é, a utilização de métodos múltiplos, fontes múltiplas e, 

até, investigadores múltiplos, para realçar a validade dos dados. A autora refere-se à 

"confirmação estrutural" que, segundo Eisner (1979), é um processo que consiste na 
b'recolha de dados ou de informação que eventualmente criem um todo que é 

apoiado pelas partes que o constituem"(citado em Mathison, p. 13), a qual pode ser 

realçada se se usar a triangulação. O uso de multi-métodos resulta, portanto, em "diferentes 

imagens de compreensão" que aumentam a "potência" dos dados recolhidos (Srnith e 

Kleine, 1986, id., p. 13). Embora a tnangulação se refira, normalmente à utilização de 

diversas fontes, Denzin (1978) alarga o conceito pela inclusão da variável e esríacn. 
baseado no pressuposto de que a compreensão de um fenómeno social requere o seu estudo 

numa variedade de condições (referido em Mathison, 1988, p. 14). É, ainda, Denzin (id.) que 
manifesta a sua preferência pela "mangulação entre métodos" ("between-methods 
triangulation"), isto é, a utilização articulada de mais de um método na recolha de dados - 
em oposição à "triangulação no mesmo método" ("within-methods triangulation") - 
dado que "os pontos fracos de um método são os pontos fortes do outro (...)" 
(id.). 



Esta perspectiva, com demasiado pendor de ordem económico, deu lugar a 

uma segunda fase, fmto da influência da psico-sociologia, que parte do princípio que tudo o 

que é vulgarmente considerado "objectivo" C, no fundo, determinado por significações 

psicológicas e sociais. Assim, segundo os defensores desta comente psico-sociológica, não se 

poderá subestimar, no estudo das organizações, a existência de uma Lborganização informal", 
não oficial, que dá origem a um modelo de funcionamento colectivo oposto estrutura formai 
& organização. 

Crozier et al. introduzem uma terceira via, designada por "anáíise estratégica", 

segundo a qual o "actor livre", com os seus própxios objectivos e estratégias rentabiliza os 

recursos existentes, tendo em conta os obstáculos com que depara, em momentos 

determinados se opõe ao "agente passivo", que reaje de modo estereotipado a todas as 

situações. O campo de manobra do "actor" é, de facto, determinado pela estrutura formal da 

organização, mas aquele detém, simultâneamente, um espaço de opção entre diversas formas 

de comportamento possíveis. Certas condutas, aparentemente irracionais, adquirem, assim, 

um sentido se se conhecerem as motivações dos indivíduos, pelo que "o funcionamento 
de uma organização será o fruto de um compromisso entre a sua estrutura 
formal e os resultados das negociações entre os indivíduos, ciosos de 
preservar aquilo que consideram como sendo do seu interesse pessoal" (citado 

em Zay, 1981, p.6). 

Alguns dos pressupostos deste tipo de abordagem são por nós considerados 

no presente estudo, nomeadamente quando levamos em consideração o conhecimento das 
motivações dos professores, para a compreensão das suas estratégias comportamentais face a 

utilização do computador e quando tentamos interpretar essas estratégias em função dos seus 

racionalismos próprios. 

Outra abordagem possível no estudo de um estabelecimento escolar é a análise 
. . .  que se caracteriza por uma concepção dos fenómenos políticos baseada na 

divisão das classes sociais e em factores psicológicos, na sua dimensão inconsciente. Este 

tipo de abordagem preocupa-se pela análise das relações de poder num dado contexto, que se 
manifestam a três níveis: o "instituído" que provém da ordem estabelecida, das leis e 

regulamentos; o "instituinte", que resulta da contestação, fruto dos desejos e necessidades dos 

indivíduos na procura de normas alternativas e a "institucionalização", como reconhecimento 

das novas normas. 



Os princípios subjacentes a este tipo de análise aiertaram-nos, por exemplo, 

para a necessidade de ter em conta a análise das relações de poder dentro & escola, quer entre 

o "instituído" - as normas e princípios orientadores emanados da estrutura coordenadora do 

P610 do Projecto Minerva da ESE de Portalegre e de outros Pólos - e os professores das 
escolas, quer no seio destas - relações entre os Conselhos Dircctivos e outros orgãos de 

gestão da escola com os CEM e entre estes e os professores e alunos -, quer, ainda, entre os 

professores e os seus alunos - o poder que se sente ameaçado com a introdução do 

computador, por exemplo. 

Mas o tipo de abordagem que enquadra todo o trabalho é o da 
m, mediante a qual se tem em conta a complexidade do fenómeno a estudar, afinal, um 
sistema vivo, no seio do qual se movem outros sub-sistemas, compostos de elementos em 
interdependência dinâmica, organizados em função de fins nem sempre coincidentes. 

Esta ideia de "totalidade organizada" leva-nos encarar a necessidade de 

mobilizar diversas técnicas de recolha de dados e de recorrer a diversas fontes de informação, 

no sentido de compreender em que medida um sub-sistema pretensamente inovador - o CEM 
- tem a força de impacto suficiente para induzir mudanças globais a nível da escola ou, se, 
pelo contrário, ele é absorvido pela lógica pré-existente, face à reacção homeostático da 

globalidade do sistema. 

Por outro lado, Brofenbrenner (1981) sugere uma outra perspectiva, dentro da 

abordagem sistérnica: a "ecologia experimental". 

Segundo esta perspectiva, não se deve partir de uma postura behaviourista para 

o estudo de uma dada situação, a qual se limita a encarar os dados como medidas objectivas e 

universalmente válidas; é necessário, também, ter em conta a avaliação que é feita da situação 

por cada indivíduo. Por isso, a mesma atenção deve ser prestada às propriedades do "milieu" 

( definido como um local determinado, no seio do qual os indivíduos se dedicam, a 

actividades pamculares, assumindo papeis particulares, durante um lapso de tempo defuiido - 
sendo, precisamente, o local, o tempo, as actividades e os papeis, os elementos de um 

detenninado "milieu"), tanto do ponto de vista das suas estrunnas físicas e sociais, como das 

relações observáveis no comportamento dos respectivos participantes. Reconhecem-se, 

assim, os efeitos de reciprocidade entre as características do "milieu" e os comportamentos 

dos indivíduos e vice-versa. 



Dado que os resultados observados num determinado "milieu" podem ser 
inerentes Iis c ~ t i c a s  dos exemplos particulares escolhidos, sendo dificilmente aplicáveis 
a outros "milieux" da mesma natureza, toma-se necessário identificar as características 

específicas dos sujeitos seleccionados e ter isso em conta na interpretação dos resultados. 

Foi por termos estes princípios em conta, que valorizamos a interpretação que 

os professores inquiridos no nosso estudo fazem da situação particular estudada, não nos 

iimitando a analisar os dados "objectivos" obtidos pelo questionário, mas a considerar esses 

dados como um dos elementos que nos permitem uma caracterização sujeitos 

particulares, pelo que as conclusões a que chegámos, entendêmo-las como resultantes das 
características específicas desses sujeitos e dos "milieux" onde eles actuam, sem 

preocupações de generalizar a outros "rnilieux". 

Assim, com base nos pressupostos que acabámos de enunciar, delineámos um 
plano de pesquisa que teve em conta a articulação das seguintes metodologias: um estudo de 

carácter quantitativo, traduzido num ~uestionári~ administrado aos professores de Inglês 
do Dismto de Portalegre, cujos dados foram utilizados para enquadramento do estudo, 
nomeadamente na componente do conhecimento da realidade no que respeita às caracten'sticas 

daqueles professores, enquanto indivíduos e enquanto profissionais de ensino; um estudo de 

características qualitativas, empreendido em cinco escolas seleccionadas, traduzida em 

observacões no terreno, a t r e v i s ~  a "informadores privilegiados" (Membros de Conselhos 
Directivos e Coordenadores dos CEM, responsáveis nacionais pelo Projecto Minerva), 

~ n m  vistas co lectiva a três grupos de professores de Inglês e -e documend (Planos de 
, . 

Actividades das escolas, Planos de Actividades dos CEM, Planos e Relatórios de Actividades 

da estrutura coordenadora regional do Projecto Minerva, documentos de outros Pólos do 

Projecto). 

, . Trata-se, portanto, basicamente, de um estudo de c w s n c a s  emoeráficas. 

com o qual pretendíamos "representar a realidade estudada, em todos os seus 
componentes de significado social"(Woods, 1986, p.5). Um estudo com estas 

caractensacas, também designado por "pesquisa no temno", "trabalho de campo", "método 
qualitativo", etc (Costa, 1986, p. 129), visa, em última instância, descobrir e perceber "o 

que são as pessoas, como se comportam, como interactuam (...) as suas 
crenças, valores, perspectivas, motivações (...)" (Woocis, 1986, p. 5). 



Os estudos etnowcos traduzem-se pela utilização de uma grande vaxiedade 

de métodos e técnicas, as quais estão p-ntcs neste trabalho. 

Assim, o m, embora "tenda a não ser popular entre os 
etnógrafos" (Woods, 1986, p. 114). tem, ultimamente, provocado um interesse crescente 

destes, que o encaram já não como pertencente a um paradigma diferente de investigação, mas 

como um dos polos de uma mesma dimensão (id., p. 115), servindo, essencialmente, três 
objectivos: i) como um meio de recolher informação, nomeadamente quando se quer atingir 

uma amostra da população mais ampla do que aquela que se atingiria, apenas com a 
entrevista; ii) como o primeiro passo para a utilização de métodos de carácter mais qualitativo; 

iii) como meio de validação de respostas, obtidas por outos métodos (id.). 

O questionário que utilizámos no nosso estudo - que considerámos como uma 

técnica entre os outras, cujos dados não foram interpretados independentemente destes - 
serviu, de facto, estes três objectivos. 

Na verdade, uma vez que nos interessava recolher as opiniões de todos os 
professores de Inglês do Dismto de Portaiegre, quer os que trabalhavam em escolas com 

CEM, quer os que trabalhavam em escolas sem CEM, e, como o estudo no terreno incidiu 

sobre cinco escolas com CEM, o questionário permitiu abranger uma amostra mais ampla 

(escolas com CEM e escolas sem CEM). 

Por outro lado, uma das fontes dos itens (ver capítulo seguinte) foi uma 
primeira entrevista-debate (técnica qualitativa) promovida junto dos membros da equipa do 

Pólo do Projecto Minerva da ESEP, a qual serviu para nos alertar para algumas questões que 

seria importante ter em conta na redacção daqueles itens. 

Por outro lado, ainda, as respostas obtidas no questionário suscitaram um 

aprofundamento de algumas questões, o que fizémos recorrendo às entrevistas aos 

professores de Inglês (ver capítulo seguinte) 

Finalmente, essas respostas serviram para a validação dos dados obtidos por 
outros métodos e técnicas utiiizados, nomeadamente a observação directa. 

O tipo de g b s e r v w  que utilizámos sem, de facto, assumir um carácter de 

observação participada - "o método por excelência da etonografia"(Woods, 1986, p. 

33) - , não se limitou a fazer do investigador urna mera "mosca na parede'' (id. p. 36), que 



tudo observa em silêncio, à medida que as coisas acontecem, como é característico da 

observação não participada, o método, aliás, mais comum na investigação cducativa (i&). Na 

verdade, em muitas ocasiões, no decorrer das nossas observações convers4vamos 
informalmente com os alunos e os professores que, na altura, se encontravam no CEM, 
ajudando, mesmo, alguns a resolver alguns problemas, no respeitante aos trabalhos que 
estavam a desenvolver no computador, dai retirando, simultâneamente, indicações úteis para 

o nosso estudo - isto para alCm das informações de carácter mais formal que deles 

pretendíamos. 

Por outro lado, outra das técnicas que utilizámos foi a entrevista de 

caractensticas serni-esuuturadas, que realizámos com os Conselhos Directivos e com os 

Coordenadores dos CEM - na nossa perspectiva, "informadores privilegiados", para além das 
g n m d e b a  - um método no qual se reconhecem algumas virtuaiidades (Ginsburg, 
1980, referido em Woods, 1986, pp. 70-71) - reaiizadas com os membros da equipa do P610 

do Projecto Minerva e com os professores de Inglês. Estas entrevistas serviram-nos, 

essencialmente, para enquadrar e contextualizar os dados obtidos por outras técnicas bem 

como para "descobrir as perspectivas das pessoas, para recolher informação 
sobre certos assuntos ou acontecimentos (...) para 'fazer as coisas 
acontecerem' e estimular a produção de dados" (id., p. 62). 

Enfim, a &lise documena, outra das técnicas privilegiadas pelos estudos 

emográficos, foi também utilizada por nós, quer como continuação ou como suporte de 

outros métodos. 

Partindo de uma explicitação do nosso envolvimento pessoal na matéria que é 

objecto de estudo neste trabalho, procurámos demonstrar, neste capítulo, como esse 

envolvimento não prejudicou, como esperamos, o desenvolvimento da nossa acção no 
terreno, visto que, estando alertados para a necessidade de um distanciamento afectivo, 

buscámos a objectividade possível. 

Face às questões orientadoras e aos objectivos do estudo, procurámos delinear 

uma estratégia metodológica que, aceitando como naturai a complernentaridade de métodos e 



de técnicas de recolha de dados, se apoia em instrumentos diversificados como o 
questionário, as entrevistas, as observações e a anáiise documental. 

Uma abordagem a que demos particular atenção, dada a noção que tinhamos de 

que um estudo desta natureza implicava uma visão global dos fenómenos a estudar, foi a 

sistémica, complementada pelos contributos parcelares de o u m  abordagens aplicáveis ao 

estudo do estabelecimento & ensino, tambem elas nascidas no seio do paradigma sistémico. 

A explicitação das principais opções metodológicas seguidas na recolha dos 
dados segue-se, no capítulo seguinte, os procedimentos utilizados na recolha desses dados. 



Capitulo 5 

Procedimentos de recolha de dados 

- 



Neste capítulo damos a conhecer os procedimentos seguidos na molha dos 
dados aquando do nosso trabalho no terreno. 

Como já dissémos, encaramos os vários métodos e técnicas como 
complementares. No entanto, devido a uma maior facilidade de estnituração do nosso 

pensamento, vamos explicitar os objectivos e as estratégias seguidas em temos dos dados de 

natureza quantitativa, por um lado, e, por outro, no que respeita aos dados de tipo qualitativo. 

Pretendia-se, com uma recolha de dados de natureza quantitativa, atingir o 

objectivo geral de conhecer os Professores de Inglês do Dismto de Portalegre, enquanto 

entidades individuais e enquanto profissionais, no sentido de verificar até que ponto esses 
factores têm influência nas suas concepções, atitudes e comportamentos face à utilização 

educativa do computador, bem como quais os constrangimentos de ordem institucional, 
organizacional e individual que os determinam. Os objectivos específicos a atingir com esta 

recolha eram os seguintes: 

1.1 - Conhecer os professores de Inglês das Escolas do Segundo e Terceiro 

Ciclos do Ensino Básico e das Escolas Secundárias do Dismto de Portalegre, em função do 

seu sexo, idade, nível de ensino, habilitação académica, situação e experiência profissional e 

condições gerais em que exercem a docência (anos & escolaridade que têm a seu cargo, 

cargos que desempenham e tempo efectivo & serviço lectivo). 

1.2 - Conhecer os materiais e estratégias de ensinolaprendizagem que usam nas 

suas aulas, em função da respectiva frequência de utilização. Queríamos saber, em particular, 
qual a frequência com que utilizam determinadas estratégias de ensinolaprendizagem, 

nomeadamente as que se revelam mais adequadas à utilização do computador, segundo os 

critérios que explicitaremos, em devido tempo; qual o grau de frequência com que recorrem 
aos auxiliares & ensino mais comuns numa aula de inglês, nomeadamente, tendo em vista o 

objectivo central deste trabalho, as máquinas e equipamento diverso, incluindo o computador 

; qual a origem dos materiais que utilizam nas suas aulas, em função das suas fontes e 



produtores, de modo a termos uma pcrcepçálo do papel e funções que cada uma ambui a si 
próprio, enquanto professor, aos alunos e aos próprios materiais. 

1.3 - Conhecer o grau de participação destes Professores nas actividades que 

ultrapassam a sala de aula, mas que, de uma maneira ou de outra, fazem parte da sua vivência 

quotidiana, enquanto membros do sub-sistema escola, nomeadamente as actividades & 

animação & escola, os projectos educativos ou & investigação, a reciclagem e actualização 

profissional. 

Paralelamente a estes dados, que serviriam para a definição do 
fessor de Inglês. qudamos saber que concepções, atitudes e compartamentos em relação 

à utilização educativa do computador possuem estes professores, questões estas a que, disso 

estávamos conscientes, um questionário apenas daria respostas parciais. No entanto, um 
instrumento deste tipo poderia dar-nos indicações preciosas que serviriam de enquadramento 

global ao estudo a empreender e daí que tivéssemos incluído nele questões que serviriam os 

objectivos seguintes: 

1.4 - Conhecer o seu envolvirnento nas actividades do Centro Escolar Minerva 
da respectiva escola, particularmente, a regularidade com que utilizam os seus recursos ou o 
frequentam. 

1.5 - Conhecer as razóes que levam os professores a frequentar os CEM. 

1.6 - Conhecer as razóes que os impedem defrequentar estas estruturas. 

1.7 - Conhecer a opinião destes professores sobre quais as alteraçóes que se 
deveriam introduzir no funcionamento dos CEM para que fosse possível wna utilização e 
frequência regulares da sua parte. 

1.8 - Conhecer o que pensam os Professores em questão sobre as modaliúades 
possíveis & utilizaçáo do computador na escola. 

1.9 - Conhecer as suas preferências sobre as estratégias de Ynplementação do 

compurador na escola. 

1.10 - Conhecer as suas atinuies em relação ao computador na escola. 



O universo a abranger pelo questionário (anexo 1) foi constituído por & os 

professores de Inglês do Disaito de Portaiegre, quer trabalhassem em escolas do Segundo ou 

do Terceiro Ciclo do Ensino Básico, ou Secundárias, integradas ou não no Projecto Minema. 

O total destes professores era de 86. 

A opção por este universo tem as seguintes justificações: 

a) Foram seleccionados os Professores de Inglês, com base em duas razões 

essenciais: por necessidade de redução do âmbito do universo e porque constituem o grupo 
disciplinar ao qual também nós pertencemos, o que tomaria mais fácil a elaboração do 

questionário e, simultâneamente, a compreensão das suas opções metodológicas e das suas 

opiniões no que respeita à utilização educativa do computador. 

b) Este universo abrange os graus de ensino - com excepção do Primeiro Ciclo 

do Ensino Básico - que contêm as escolas integradas, ou a integrar no Polo da Escola 

Superior de Educação de Portalegre do Projecto Minerva, entidade responsável pela 

implementação aí da utilização do computador. 

b) A redução deste universo apenas, por exemplo, às escolas do Segundo 

Ciclo do Ensino Básico (ex-Escolas Preparatórias) seria demasiado limitativa, uma vez que 

existem no Distrito de Portaiegre somente quatro escolas deste grau de ensino. 

C) Por sua vez, se pretendêssemos manter o critério de abranger apenas os 

professores que trabalham com alunos dos 10 aos 12 anos teríamos que, necessariamente 
incluir as ex- Escolas Preparatórias e C+S; no entanto, incluindo estas últimas, que são 

frequentadas por alunos da escolaridade básica, até ao 9". Ano, iríamos encontrar professores 
que, simultâneamente, têm a seu cargo alunos desta fase de escolaridade; incluindo estes 
professores, não haveria razão, então, para deixar de fora os professores das Escolas 

Secundárias, eles também com alunos dos 7P., gQ. e 9Q. Ano, em conjunto com os anos 

seguintes. 



d) A inclusão das escolas destes três graus de ensino, umas integradas no Polo 

do Projecto Minerva e outras não, poderia permitir o estudo de diferentes contextos 

institucionais, diferentes realidades educativas, diversos modos de funcionamento, que 
possibilitariam a análise da influência que esses factores poderão desempenhar na utilização 

que é feita do computador. 

O tamanho do universo referido foi calculado com exactidão através de uma 
consulta feita junto da Delegação de Portalegre da Direcção Regional de Educação do Sul, que 

nos forneceu os dados referentes ao número de professores de Inglês em cada uma das 
escolas, em cada um dos três graus de ensino, o que permitiu a duplicação e dismbuição dos 

questionários em números exacto. 

3 - Elaboracão do a- 
. , .  

Para a recolha dos dados referidos elaborámos um questionário com duas 

versões (anexo 1): uma que seria administrada aos Professores cujas escolas já estivessem 

integradas no Projecto Minerva, Polo da Escola Superior de Educação, há mais de um ano, 
ou seja, pelo menos desde o ano lectivo de 1989/90, que incluíria itens que fossem de 

encontro a todos os objectivos específicos enunciados. 

A segunda versão, que diferia da anterior pela exclusão dos itens referentes aos 

objectivos 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7., os quais se referem à frequência e funcionamento dos CEM, e 

que, por isso, se destinava a ser respondida pelos restantes Professores de Inglês, ou seja, 

aqueles que trabalham em escolas não integradas, ainda, no Projecto Minerva ou aquelas 

integradas, apenas, no decurso do ano lectivo em que se efectuou o estudo. 

3.1 - As fontes dos UP;ILS 

Tendo em vista os objectivos referidos, formularam-se os diversos itens do 
li t e m  . A  . questionário, com base numa revisão de , na nossa cx~ebençia ~ e s s o d  e num 

-entrevista que promovemos junto da equipa de professores do Polo do 

Projecto Minerva da Escola Superior de Educação de Portalegre, na qual se aproveitou a 

experiência no terreno destes professores para a definição dos itens a incluir nas secções 



~speitantes ao funcionamento dos CEM. Pediu-se-lhes que exprimissem a sua opinião sobre: 
as motivações que levam os professares das escolas a frequentar os CEM; as razões que 

poderão avançar para a não utilização dos seus recursos e os problemas e dificuldades que 
estas estruturas enfrentam no seu funcionamento. 

Para os itens respeitantes Sis atitudes dos professores perante a utilização do 

computador na escola utilizámos um estudo de Abdel-Gaid, Trueblood e Shrigley (1986). o 

qual teve como objectivo a elaboração de um sistema de construção de escalas de atitude de 

Likert, apoiado na literatura da especialidade e a utilização desse sistema para a construção de 

uma escala de atitudes de professores perante o computador. Os autores elaboraram um 
procedimento composto por um conjunto de quinze passos, incluindo testes lógicos e 

psicoméiricos sobre a fidelidade, validade e poder descriminatório dos itens de atitude. 

Inicialmente produziram um questionário com setenta itens, que foi administrado a 281 

professores, os quais respondiam com a ajuda de um escala de Likert de cinco pontos 

(Concordo Totalmente, Concordo, Não Sei, Discordo e Discordo Totalmente). Segundo os 
autores, para que um item fosse discriminativo as respectivas respostas deveriam estender-se 

pela escala, com uma média entre 2.5 e 3.5 e um desvio padrão entre 1.0 e 1.5; os 

respondentes que manifestassem atitudes mais positivas deveriam estar de acordo com os 

itens de conotação positiva e, inversamente, os que obtivessem valores mais baixos deveriam 

discordar dos referidos itens. Como resultado do estudo, foram seleccionados os 23 itens que 

revelaram maior consistência e poder discriminativo. 

Para o nosso questionário, procedemos a uma adaptação desses itens, tendo 

em conta a realidade do nosso sistema educativo e os objectivos do nosso estudo. Assim, 
alterámos a redacção dos itens que se referiam expressamente à realidade Norte-Americana, 

ou ao contexto para o qual os autores tinham elaborado o questionário (professores de escolas 
do ensino primário, em serviço e na formação inicial), embora mantendo a fidelidade ao 

espírito de cada um deles - por exemplo, o item 19 referia, no original: "Os compuadores nas 

salas de aula das escolas públicas diminuirdo os resultados dos alunos nos testes SAT 
(Scolastic Aptitude Test)" , tendo, na nossa versão, sido modificado para: "Os 

computadores na escola reduzirdo os resulrados escolares dos alunos"; o item, 15, que no 
original dizia:" As crianças que usam computadores terdo uma grande dificuldade em aprender 
as capacidades matemáticas básicasJ', foi alterado para: "Os alunos que usam compuradores 
terão uma grande dificuldade em aprender as apridões básicas da minha disciplina" . 



3.2 - RI- 

A elaboração dos itens deu origem a uma - movi- do questionário, a 

qual foi administrada a 25 professores de Francês de uma Escola do Segundo Ciclo do 

Ensino Básico e das duas Escolas Secundárias de Portalegre. Dado que a versão final se 
destinava aos professores de Inglês das Escolas do Segundo e Terceiro Ciclos do Ensino 

Básico e Secundárias do Distrito de Portalegrt?, tivémos a preocupação de, nesta fase de 
pilotagem, não a administrarmos a professores pertencentes ao universo que se pretendia 

atingir nessa versão final, a fim de evitarmos possíveis efeitos perversos devidos à repetição 

de testagens; os professores que participaram nesta pilotagem, por outro lado, pareceram 
adequados aos objectivos desta fase do estudo, uma vez que: trabalham no mesmo contexto 

educativo pretendido para o universo final; duas das escolas possuem CEM, não o possuindo 

a terceira; os professores são responsáveis pela docência de uma Língua Estrangeira, 

condição a que também obedecem os professores de Inglês. 

Os questionários foram entregues em mão ao delegado da disciplina de Francês 

de cada escola, durante o mês de Dezembro de 1990, tendo-lhe sido explicado os objectivos 
do estudo final, bem como o que se pretendia nesta fase de pilotagem, assegurando o 

anonimato dos respondentes. Nesta versão do questionário foi incluída, uma introdução, na 

qual se explicavam esses objectivos, se fazia um pequeno historiai do Projecto Minerva - os 
seus objectivos e as estratégias seguidas, que levaram à institucionalização dos CEM -, se 

remetiam os professores para uma última página, onde poderiam fazer o levantamento das 

suas sugestões, comentários e dificuldades de preenchimento e se reforçavam as garantias de 

anonimato. 

Com a recolha desta versão dos questionários, efectuada sensivelmente uma 

semana depois, ficámos em condições de analisar as respostas, tendo em vista uma possível 

reformulação de alguns pontos. 

3.2.1 - Reformulacões efectuada 

As reformulações que foram efectuadas no questionário, tiveram em conta os 

seguintes aspectos: 



Uma vez que se pretendia um tratamento dos dados o mais facilitado possível, 

alterou-se a redacção dos itens referentes à e ... . dos professores, 

de modo a possibilitar-se a definição dos escalões numa fase posterior, de acordo com as 

respostas dadas. 

A utilização de uma escala de ordenação numérica, nos itens das categorias 
Materiais e Estratégias de Ensino, em que se pedia aos professores que usassem uma 

chave que ía do Q (zero), para os itens que nunca utilizavam, continuando com í, para os 

itens que utilizavam com menos frequência e assim sucessivamente, mostrou suscitar algumas 

dificuldades no preenchimento, para além de tomar mais difícil o seu tratamento. Optou-se, 

por isso, pela utilização de duas escalas complementares: uma, baseada na chave 

uase Sem~re  (S). Fre-mente. isto . e m  de 
isto é. runs wionalmente.  vez ~ o r  outra (O). Nunca (N), para os itens respeitantes às 

Estratégias de ensinolaprendizagem e Auxiliares de Ensino, e uma outra de 

resposta alternativa ou m, para os itens referentes à Origem dos textos e outro . - . . 
~ c r i t ~ ,  às m-w c o w  ser e à Origem- utilizado com essas 

máquinas, complementando-se estes itens, com a solicitação da indicação daauele que é 
. . d i z a d o  com mais freauêncik 

. .  Também a secção do questionário referente às modalidades de -ao da 
. . i n f o w c a  na escola mostrou suscitar algumas dificuldades, uma vez que se pedia aos 

respondentes que referissem m a  e só das modalidades que eram indicadas, resmção a 

que os professores raramente obedeciam, o que fazia pressupor uma dificuldade de opção 

clara por uma das hipóteses. Em face desta dificuldade decidiu-se utilizar uma escala baseada 

numa chave de quatro pontos - pada 1-te (Nn. Pouco Importante (Pn. Im~ortante (T1 
Muito (MI) - ,com a qual os respondentes apenas teriam que indicar o 

que ambuíarn a cada uma das modalidades. 

Esta necessidade surgiu, especialmente, da análise da secção referente às 
, . Estrateglas de iwleme- do c u o r  na escok, onde, originariamente, se solicitava a 



indicação de, no máximo, ;rês opções. Nos questionários-piloto verificou-se, no entanto, 
que, embora essa resmção fosse, de uma maneira geral, tida em conta, as opções referidas 
pelos respondentes, em muitos casos eram antagónicas umas das outras, o que tornava as 

respostas ilógicas - por exemplo, havia casos de respostas que indicavam as opções "Numa 
e- 

distincão" e "6 
. . ". Em face disso, resolvemos agrupar as várias 

estratégias indicadas em três grupos distintos e individualizados, cada um dos quais continha 

estratégias de implementação do computador na escola que se excluíam mutuamente, 

solicitando-se aos respondentes que indicassem opção em cada um dos grupos. 

d) 0 mai- de c-- nos i- 

des e c-itemdualmente . . .  

Nos testes de atitudes em que se procura situar os sujeitos num determinado 

valor, maior ou menor, perante o objecto em questão, recomendam os especialistas neste tipo 

de testes, nomeadamente Likert, que se deve estabelecer a correlação entre a pontuação total 
obtida por cada sujeito e a pontuação em cada item, eliminando-se aqueles itens que obtenham 

valores reduzidos nessa correlação. Aliás, esse mesmo procedimento é referido pelos autores 

da escala de que nos servimos, na qual se obtiveram valores entre 2 e a. 

Neste questionário-piloto obtiveram-se alguns valores de correlação item-total 
bastante baixos, constituindo os itens 8.4 - vários cursos 

- cao de com~utadores" (r= ,088) -, 8.9 - "A utilizacao de co-ores como . .  - 
. . mnsilio de e nsino ~rovoca mu ito trabalho adicio na1 aos s o b r e c ~ o s  ~ r o f e s s o d  (r= . , 

a), 8.10 - "Aprender a trablhar com c o m p u a o r e s m e  como - , - .  

ler e a contar" ( r= - .409 e 8.20 - "Os compu~ores di~nnuirao a de i n t e m  . . . -  

professor-alun~" (r= - os que obtiveram as correlações mais baixas. Nos restantes, os 

valores obtidos variaram entre 21 1 e .748. 

Perante esta situação, haveria que tomar uma decisão: ou eliminar esses itens 

do questionário finaí, ou partir do princípio que era importante que eles figurassem na versão 

final e, então, haveria que tentar descobrir por que razão obteriam essas correlações, para 
tentar uma reformulação que permitisse a sua manutenção. Optámos pela segunda alternativa, 
com base nos seguintes argumentos: considerámos que não seria conveniente a eliminação 

desses itens, dado que isso poderia provocar um desiquilibrio nesta secção do questionário; a 

sua eliminação poderia impedir o estabelecimento de algumas correlações com as restantes 

secções do questionário; os valores de r obtidos poder-se-iam ficar a dever a uma deficiente 



redacção desses itens. Analisámos, então, cada um dos itens em causa e verificámos que, por 
exemplo, o item 8.4 está formulado na negativa. o que poderá estabelecer a confusão nos 

rcspondentes sobre aquilo com que se discorda ou se concorda, ou seja, quem, por exemplo, 
discorda da afirmação nele contida estará a discordar de não ser tão importante "aprender a 
trabalhar com computadores" como aprender a ler e a contar e a concordar com o inverso? 
Decidimos, assim, reescrever a afirmação mas na afirmativa , embora mantendo-nos fiéis ao 

seu espírito original; a afirmação ficou com a seguinte redacção: "- 
. . res é mais do a ler e a c-. Alargámos, 

simultâneamente estas considerações aos restantes itens que tinham uma forma negativa e, 

com base nelas, reformulámos alguns como o 8.18 e o 8.23 que passaram a ter uma 

formulação afirmativa 

Quanto aos restantes três itens, foram objecto de uma reformulação que 

procurou tomá-los mais claros. 

A nossa opção revelar-se-ia correcta, uma vez que os valores das correlações 

obtidas no questionário final (anexo 2), nos itens reformulados, subiram bastante: a 

correlação do item 8.4 com o total subiu para a a do item 8.9 para m, a do item 8.10 

para e a do item 8.20 para m. Nos restantes itens do questionário final, os valores de 

r variaram entre 3 (valor mínimo) e fi (valor máximo). 

Os questionários, na sua versão definitiva, foram entregues, em mão, em cada 

escola, durante alguns dias, de manhã, do mês de Março de 1991. Para isso, deslocámo-nos 

propositadamente às escolas, onde era feito um primeiro contacto com os Conselhos 

Directivos, com o objectivo de explicar o trabalho que estávamos a fazer e de solicitar a 

indicação do professor delegado ou representante da disciplina de Inglês; de posse desta 

indicação, obtínhamos, junto do Orgão de Gestão da escola, autorização para nos 

deslocarmos à sala onde o poderíamos encontrar e, aí, explicávamos os objectivos do 

trabalho, garantíamos o anonimato das respostas, quer em relação à identidade do professor, 
quer da própria escola e solicitávamos a dismbuição dos questionários pelos restantes 

professores do grupo, com a indicação de os entregarem, depois de preenchidos, no 

Conselho Directivo onde os recolheríamos uma semana depois. 

Dois dias antes do prazo referido, contactávamos telefonicamente o Conselho 

Directivo das escolas onde iríamos proceder h recolha dos questionários, no sentido & nos 



certificarmos se, de facto, os questionários tinham sido entregues; em caso negauvo, 
solicitávamos que fosse feita uma diligência junto do professor a quem tínhamos feito a 
entrega dos documentos, informando-o de que, em breve, procederíamos à sua recoiha, o 
que faziamos no tcnno do prazo. Como, na primeira recolha havia, ainda, questionários por 
entregar, pedimos, novamente ao Conselho Directivo que providenciasse a sua entrega, o 
mais rapidamente possível. Feita a segunda recolha, a qual se repetiu, conforme as 
circunstâncias, veficou-se que, dos 86 questionários entregues foram devolvidos 74, o que - componde a uma taxa dev- de 86.04% considerada satisfatória para os objectivos 
do trabalho. 



Os dados de nanucza qualitativa a recolher procuravam a contextualização do 
problema da introdução do computador na escola, a nível geral, o aprofundamento de 

algumas questões suscitadas pelo questionário, bem como o seu enquadramento no contexto 

específico das escolas a estudar, de modo que, da interacção destes dois modos de recolha st 
chegasse a um entendimento tanto quanto possível aprofundado das questões em estudo. 

Partimos do pressuposto de que "para compreender as organizações e 
os grupos que ai operam, não basta proceder a uma análise empírica, ligando 
os aspectos observáveis da estrutura organizacional ao comportamento dos 
indivíduos (...), de acordo com Lessard e Boucher (1981, p.113), visto que o 

conhecimento objectivo de uma situação não é um indicador suficiente sobre o 

comportamento e das atitudes dos indivíduos que aí se encontram (id.). 

É por isso, que aos dados de natureza quantitativa, que nos permitiram um 

conhecimento mais aprofundado de cada situação, juntámos dados sobre as representações e 
as atitudes de professores com diferentes funções na organização escolar, incluindo os 

professores de Inglês, objecto principal do estudo, pois "é no confronto das 
significações e das definições de situação com os aspectos mais observáveis 
da estrutura organizacional que nascem as expectativas e orientações 
conservadoras ou inovadoras" (id., p. 114). 

Para o desenvolvimento do estudo de natureza qualitativa a empreender foram 

seleccionadas cinco escob, duas do Segundo Ciclo do Ensino Básico (ex-Preparatórias), 

duas do Terceiro Ciclo do Ensino Básico (uma delas em regime de experiência pedagógica, 
que inclui os três Ciclos do Ensino Básico) e uma Escola Secundária Estas escolas passarão, 
a panir de agora, para efeitos deste estudo, a ser designadas como Escola A, Escola B, 
Escola C, Escola D e Escola E, respectivamente. 



alunos dos SQ e 69. Anos de E ~ c o l ~ d x i e ;  a escola C é do tipo P+C+S, isto C inclui todos os 

Ciclos do Ensino Básico, de forma integrada, estando, por isso, em regime de experiência 
Pedagógica - de que modo esta integração determina o modo de funcionamento do respectivo 
CEM, ou o grau de generalização da utilização do computador era uma questão que achámos 

interessante estudar, a escola D é do tipo C+S, isto é, com alunos do Segundo e Terceiro 

Ciclos do Ensino Básico - SQ, 69, F, aQ e 9. Anos de Escolaridade; fmalmente, a escola E é 

Secundária, frequentada, portanto, por alunos desde o 7* ao 129 Anos & Escolaridade. 

Pela experiência pessoal, conjugada com os resultados da m v i s t a d e b a  que 
promovêmos com os membros da equipa do Polo do Projecto Minerva (cf. secção I, ponto 
3.1), tínhamos conhecimento de modos diversos de funcionamento de alguns CEM, 
nomeadamente no que respeita -a de c o o r d e n a ,  -e de funçianêmenfa 

, - - ero e ti- dos eaulpamentos dlSponivel~, aos m todos de seleccao de a l i l 1 1 ~ ~  

ualizados. B= e canictensacas das insLah$*s do CEM 
9 .  pelo que tivémos, também, em 

conta, este critério na selecção das escolas, onde encontramos modos de funcionamento muito 
diversificados, os quais gosm'arnos de aprofundar, tendo em vista descobrir a relação entre 
estes diferentes modos e o grau de utilização dos recursos informáticos pelos professores, 

nomeadamente, e, também, como complemento, pelos alunos. 

Pretendíamos estudar este conjunto de escolas, simultâneamente, como 
entidades individualizáveis, tendo em conta a importância que este nível de análise poderá ter 

na compreensão de fenómenos educativos mais vastos, levando em consideração as 
características de "sociedade em miniatura", com um conjunto de regras de funcionamento, 

com a interacção que se estabelece entre os diferentes actores sociais em presença, mas 

também como forma de descobrir aquilo que possuem de diferente ou de semelhante, para o 
que uma abordagem de tipo comparativo parecia poder trazer um conmbuto importante. 

Bruyne (1974) refere-se ao interesse dos &os de c-ter c- que se preocupam 

em analisar um determinado fenómeno em diferentes situações contextuais e em diferentes 

organizações, de modo a "esclarecer as regularidades e as constantes entre 
diversas organizações, cujas semelhanças e diferenças são analisadas" (Bruyne 

et al., 1974, pp. 215-216), afirmando que "o quadro que melhor convém ao estudo 
comparativo das organizações é o de uma análise sistémica, multidimensional 
(que aborda) separada ou simultâneamente diversos níveis de análise da 



organização afim de estabelecer relações entre as caracteristicas das suas 
estruturas internas, dos seus processos e do seu ambiente (environnement)" 
(p. 219). Procurámos seguir as orientações deste autor quando refere que "os estudos 
comparativos baseados num quadro sistémico de anhlise, recorrem a muitos 
fontes de informação (...)" (id.) 

Baseámo-nos, também, num estudo empreendido por Canário (1987 ) junto & 

igual número de escolas Francesas nas quais analisou o funcionamento dos CDI (Cena & 

Documentation et Inforrnation), com o objectivo de perceber o papel que estes desempenham 

do ponto de vista pedagógico. 

Para compreensão das opções estrategicas e metodológicas do Polo da Escola 

Superior de Educação de Portalegre do Projecto Minerva, nomeadamente as que se referem ao 
envolvimento dos professores nas suas actividades, foi feita uma análise dos documentos 
produzidos por esta estrutura do Projecto Minerva, nomeadamente, os Planos e os Relatórios 

de Actividades. 

Também os Planos de Actividades dos CEM, referentes ao ano lectivo durante 
o qual decorreu este estudo foram analisados, em conjugação com os Planos de Actividades 

das Escolas seleccionadas, no sentido de descobrir que tipo de interacção se estabelece entre o 

sub-sisterna CEM - sub-sistema inovador - e o sistema Escola - sistema a inovar. 

Com o objectivo de contextualizar, quer os dados recolhidos no questionário 

principal, quer as questões suscitadas pela análise documental referida, deslocámo-nos, em 
dois momentos diferentes, a cada uma das escolas seleccionadas. 

Num primeiro momento, no decorrer dos mêses de Fevereiro e Março de 

1991, tivérnos como objectivos: um contacto com os respectivos Orgãos de Gestão, mediante 

o qual obtivémos autorização para nos deslocarmos com regularidade à escola e ao CEM; a 

recolha de dados de natureza quantitativa e qualitativa, no que se refere à população escolar e 



& escola, na sua globalidade; a marcação e a realização de entrevistas com alguns 
infonnadores privilegiados, nomeadamente o Presidente do Conselho Directivo e o 

Coordenador do CEM; o estabelecimento de um primeiro contacto informal com as equipas 

do CEM, durante o qual, para além de termos explicado o que pretendíamos com o nosso 
estudo, tivémos oportunidade de marcar o momento mais formal a ter lugar durante uma 

entrevista, cujo objectivo específico foi, igualmente explicado; as primeiras observações não 
sistematizadas do funcionamento do CEM, as primeiras trocas de impressão informais com os 
tiequentadores do CEM e a testagem das grelhas de observação e de oums instrumentos de 

recolha de dados - como um questionário diario, destinado aos professores. 

O segundo momento em que nos deslocámos a cada CEM, com duração de 
semau, foi integralmente destinado a observações mais sistematizadas do respectivo 

modo de funcionamento, durante as quais procedêmos à recolha de informações sobre as 

características dos frequentadores do CEM, nomeadamente, no que diz respeito aos alunos, a 
-e. . A  . - sua -e. sexo. ano de es residencia. ~rofissao dos D= s i twao  esc& 

- . A  . etente ou nao). a euenencia antenor com como yadores. se ou  na^ 
- 

ç = e m  a 
Q faziam. de auem tinha ~ m i d o  a iniclati 

. . .  . 
va da deslocacão ao CEM. o temDo em 

-ter no CEM e as acnv- a benvol-., dados que foram 
recolhidos por nós próprios, com a ajuda dos membros do CEM (anexo 3). 

No que se refere aos professores, pedimos-lhes que nos preenchessem um 
S . .  pequeno questionário (anexo 4) no qual, além dos dados referentes a &de. área disciplinar. 

. .  - , . 
sexo. kutzduacao academlca. ~ l m . f í s s l o n a 1 ,  

- constavam itens que davam informações 

lari- com aue Etp;quentam o CEM. a posse ou nao de com- - sobre a regy 

de ia terem f e i t o  da e u  do CF.M. em anos anteriores. ou não. se -m. ou . , 
- 

mo. a êigum de eestao da esc0 
- ia. em do dia costumam f - g e n e ~  

gile lá fazem. os D r o m a s  aue u t i l w  e o tempo de Dermanencia A .  

Durante este período, recolhemos também dados, com a ajuda de um guião 
(anexo 5) sobre as caractensticas dos CEM, nomeadamente a sua localização, área, 

organização espacio-temporal, equipamento disponível. 



As entrevistas que fizdmos (10, no total), quer aos Presidentes dos Conselhos 
Directivos, nalguns casos, com a presença de outros membros deste Orgão de Gestão, quer 

aos Coordenadores dos CEM, também, nalguns casos, acompanhados por outros membros 

& equipa, com a duração de cerca de 45-60 minutos, foram de tipo semi-estruturado e com 

elas se procurava a percepção &s concepções que estas duas entidades tinham do papel do 

computador na escola, da eficácia das políticas que existiam, ou não, de apoio aos CEM e das 

dificuldades sentidas. Preparámos estas entrevistas com a elaboração de um guião (anexo 6) 
que, para além de conter alguns tópicos que achávamos de interesse abordar, continham a 
abertura suficiente para serem tratadas outras questões, de acordo com a situação concreta de 

cada escola. 

Para complemento do estudo destas escolas, promovêmos w t r e v i s t a  

~ & ~ t i v a ,  de tipo semiestruturado (anexo 7), junto dos professores de Inglês de três Escolas 

estudadas - Escolas B, C e E - no decurso das quais procurámos suscitar as suas concepções 
sobre o computador, em geral e a sua utilização educativa, em particular; procurámos, 
igualmente, com estas entrevistas aprofundar alguns dos dados recolhidos no questionário 

principal, entre os quais, um melhor entendimento das razões que estes professores 

adiantavam para a frequência regular, ou não, dos CEM. 

Estas entrevista seguiram os mesmos parâmetros das anteriormente realizadas: 
foram de tipo serni-estruturado; tiveram uma duração de cerca de 45-60 minutos e realizaram- 

se na própria escola dos entrevistados. 

Na entrevista realizada na Escola E participaram todos os professores de 

Inglês da escola, que se encontravam reunidos em grupo, tendo n6s obtido o consentimento 

da delegada de grupo, bem como dos seus restantes colegas, para a realização da entrevista, 

que foi gravada Este grupo de professores é constituído por pessoas, todas do sexo 
fernininq, com a seguinte distribuição etária: 20, 26,28,3 1,37, 38 e 40 anos ( média de 3 1,4 

. .  - anos). No que se refere à respectiva ~ a c a d é m i c ~  cinco são licenciadas e as restantes 
duas não têm habilitação completa. Profissionalmente, quatro são profissionaiizadas e três 

não profissionalizaáas. 

Nas Escolas B e C, as entrevistas não foram gravadas, antes se tendo tomado 
notas correspondentes &quilo que os professores iam afirmando; foram realizadas após uma 



acção de formação organizada pelo respectivo CEM, com 0 apoio do Polo do Projecto 

Minerva; na Escola B estavam presentes 5 dos 8 professores do grupo - com idades 
distribuídas pelos 33, 35,40,42 e 47 anos, todos do sexo feminino, Licenciadas, sendo 4 
Profissionaiizadas e uma Não P r o f i s s i o n ~  

Na Escola C, estavam presentes os 2 únicos professores de Inglês, com idades 
de 21 e 43 anos, nenhum deles Licenciado nem Rofissionabdo. 

A todos foi explicado o contexto em que se integrava a entrevista e foram 

dadas as necessárias garantias de anonimato. 

Posteriormente, as entrevistas foram transcritas integralmente para o papel e o 

seu conteúdo foi analisado, com base em duas categorias de análise principais: 

na escola e as & k s  av- nao w. - . .  - 

Com base nesta análise, foi elaborada uma grelha sistematizadora das 

categorias referidas por estes professores, não com o propósito de as encarar como 
"unidades de enumeração" (Vala, 1986, p. 115), mas no sentido que Ceciília Bento 
(1990) deu a um instrumento semelhante, isto é, para "vislumbrar tendências de 
respostas em função do número de incluídos em cada categoria" (p. 126). 

Ao longo deste capítulo, apresentámos os métodos e estratégias seguidos na 

recolha de dados, dividindo-os, por uma questáo de melhor esmturação do pensamento, em 

dados quantitativos e dados qualitativos. 

Assim, no que respeita aos primeiros, apresentámos os objectivos, definimos e 

justificámos o universo a abranger, demos conta das fontes seguidas na elaboração dos itens 

do questionário, explicitámos as estratégias utilizadas na respectiva pilotagem, bem como das 

reformulações efectuadas, como resultado desse procedimento e apresentámos a estratégia 
seguida na administração do questionário, na sua versão final. 

No respeitante aos dados de natureza qualitativa, os seus objectivos foram, 

igualmente apresentados, ao que se seguiu a explicitação dos critérios que estiveram na base 



da escolha das escolas onde se procedeu h pescpisa no terreno. Apresentada foi, também, a 
mctodologia aqui adoptada. 

Depois desta explicitação, segue-se, no capitulo seguinte, a apresentação das 
estratkgias utilizadas na análise e apresentação dos dados assim obtidos. 



Capítulo 6 

Procedimentos de análise e apresentação dos dados 



Dadas as características metodológicas que imprimimos ao estudo, 

nomeadamente, a utilização de multi-métodos, através dos quais pretendíamos a apreensão da 

realidade estudada na sua totalidade, não nos limitámos a um estudo parcelar da questão 

central - a utilização dos CEM pelos professores de Inglês. Com a utilização da - 
os dados foram entendidos como elementos de um todo, só fazendo sentido enquanto tal, 

enquanto evidências parcelares cuja junção permitiu a compreensão da realidade mais vasta, 

de que eles eram os constituintes. Foi, por isso, nossa preocupação "dar sentido" ao conjunto 

de dados de que dispunhamos, interpretando-os em função das questões orientadoras que 

colocáramos, mobilizando, para isso, os dados recolhidos pelas diversas técnicas utilizadas, 
por forma, em última análise, a darmos coerência ao nosso estudo. 

No entanto, esta postura não nos pode impedir de, nesta fase, darmos conta 

dos procedimentos que utilizámos no tratamento dos dados obtidos pelas diferentes técnicas, 

pois cada uma delas, exige, por sua vez, técnicas diferenciadas de tratamento, de modo a 

extrair os significados parcelares, próprias de cada uma, que iriam, mais tarde, formar um 

todo coerente. 

Os dados resultantes do questionário foram codificados e tratados 

infonnaticamente, com a ajuda de um programa de análise estatística. Conforme o tipo de 

dados e a análise que nos interessava, foram utilizadas técnicas de estatística descritiva 

(tabelas de distribuição de frequências, média e/ou desvio-padrão) e técnicas de estatística 
comparativa (correlações e análise de variância). 

Quando se achou necessário, foram elaborados gráficos ilustrativos. 

O número de sujeitos inquiridos foi de 74, num total de 86, a que corresponde 

uma percentagem de 86.04%. 

As entrevistas realizadas foram marcadas com alguma antecedência, junto dos 

sujeitos entrevistados e decorreram nas respectivas escolas, tendo a duração média sido de 

45-60 minutos. Foram de tipo serni-estniturado, ou seja, apesar da existência de alguns 

tópicos dentadores, permitia-se um certo grau de liberdade que possibilitasse a exploração 



de outros tópicos recorrentes. As entrevistas foram integralmente registadas num gravador, 
para o que se obteve o assentimento dos entrevistados, aos quais, simultâneamente se garantia 
o anonimato. Posteriormente, foram transcritas directa e integralmentemente para o papel. 
Apenas num caso, o da escola B, a entrevista ao Conselho Directivo, não foi objecto de 

gravação, uma vez que, quando nos deslocámos a esta escola, não levávamos o pvador, por 

não estarmos à espera de realizar a entrevista nessa altura; no entanto, depois de termos 

transcrito as notas que tirámos, levámos essa transcrição ao entrevistado, que, assim, teve 

oportunidade de comgir alguns aspectos no sentido de os fazer corresponder áquilo que tinha 

afllmado. 

Para a análise de conteúdo das entrevistas realizadas, definimos, previamente, 
algumas categorias de análise, com base em dois estudos, a que já fizémos referência: o de 

Hawkridge (1990), que orientou a análise para os -stos de i- do c o m  

na escola (de ordem d, VOC-, ou catalíticâ) e o de Lungren, referido por 

Chandra et a1 (1988), que orientou a análise dos çpns-mentos v 
do computado 

. . e  . . 
r na escola (nomeadamente, os de ordem m t u c i d  organizaciond ou 

. . .  Estes dois estudos, em conjunto com as questões que explicitámos em capítulos 
anteriores, dedicados à problemática da introdução do computador na escola, enquanto 
inovação particular, serviram de enquadramento e de referência teórica à determinação das 

categorias de análise de base. 

A primeira exploração do material recolhido, com base nestas categorias de 

base, permitiu, paralelamente, o alargamento a outras categorias, que se mostraram 

pemnentes, face à insistência com que eram referidas pelos entrevistados. Trata-se, portanto, 

de uma solução de compromisso entre, por um lado, a definição prévia e rígida de categorias 
de análise e, por outro lado, a sua definição à posteriori. Esta solução de compromisso - com 

antecedentes em alguns estudos, como refere Vala (1986) - pareceu-nos adequada ao tipo de 

estudo que pretendíamos levar a cabo, no qual era previsível a existência de um certo tipo de 

referências, quer aos pressupostos, quer aos constrangimentos, mas que não podia prever, 

dada a característica que demos às entrevistas - semi-estnituradas - todas as respostas 

possíveis. Preocupámo-nos, ainda, nesta análise, não só pela detecção da ~resenca das 

categorias de análise, previa ou posteriormente definidas, no discurso dos entrevistados, mas 
também, pela sua um, situação que pode ser tão ou mais significativa que a primeira. 

Depois de transcritas no papel, e da detecção das categorias de análise estas 

foram codificadas, ao que se seguiu a abertura de ficheiros computorizados, em 

processamento de texto, onde se reuniam extractos pertencentes a cada uma das categorias. 



Era a estes ficheiros que recorrfamos quando queriamos ilustrar o estudo coa as declarações 

dos entrevistados. 

Posteriormente, foi elaborada uma de das entrevistas para 
contagem das respostas, de acordo com as categorias de análise, sem pretendermos, com 

isso, proceder a uma análise quantitativa, mas apenas detecta. tendências de respostas, de 

acordo com o número de entrevistados que se referiam às diversas categorias, num 
procedimento semelhante ao utilizado por Bento (1990, p. 126). 

Pretendíamos com esta análise proceder à ''desmontagem'' do discurso dos 

entrevistados e à produção de um "novo discurso através de um processo de 
localização-atribuição de traços de significaçáo"(Vala, 1986, p. 104). pelo que as 

categorias utilizadas, na tenninologia do autor, foram a "análise de frequência", mediante 

a qual procurámos detectar a presença dos ou dos referidos 

e, simultâneamente, a "análise avaliativa", com a qual pretendêmos descobrir as atitudes 

dos professores, em relação ao computador (id., p. 108). 

Efectuámos, ainda, de vali- interna mediante os quais procurámos 
. . da exclusividade . . que as categorias de análise obedecessem aos princípios da 

(id., p. 113), isto é, que todas as unidades de registo pudessem ser incluídas numa das 
categorias e que uma unidade de registo determinada só pudesse ser incluída numa das 

categorias, respectivamente. 

Os entrevistados foram deixados no anonimato, tal como lhes tínhamos 
garantido, surgindo, depois de cada extracto utilizado no estudo, um nome fictício que 

respeita o sexo dos entrevistados - nomes femininos ou masculinos, consoante os 

entrevistados são do sexo feminino ou masculino. 

Os membros dos Conselhos Directivos e Coordenadores dos CEM 
entrevistados foram os seguintes, por escola (nomes fictícios): 

Sérgio, Presidente do Conselho Directivo, 40 anos, Profissionalizado; 

Alexandre, Coordenador do CEM, 30 anos, Profisionalizado. 



Jouquim, n t s .  Cons. Directivo, 37 anos, Pn,fissionalizado; 
Maria, Coordenadora do CEM, 35 anos, Profissionalizada 

Duarte, Vice-presidente do Conselho Directivo, 29 anos, Profissionalizado; 

Nuno , Coordenador do CEM, 46 anos, Profissionalizado. 

Mário , Presidente do Conselho Directivo, 37 anos, Profissionalizado; 

Joana , Coordenadora do CEM, 25 anos, Não-Profissionalizada. 

João , Presidente do Conselho Directivo, 41 anos, Profissionalizado; 
Susana , Vogal Cons. Directivo, 41 anos, Profissionalizada. 

Manuel , Coordenador do CEM, 39 anos, Profissionalizado. 

Paralelamente, foram entrevistados 14 professores de Inglês, com as seguintes 
caractdsticas: 

Cinco professoras (sexo feminino), com idades de 33, 35, 40, 42 e 47 anos, 
todas licenciadas, sendo quatro Profissionalizadas e uma Não-Profissionalizada. 



Duas professoras (sexo feminino), com idades de 22 e 43 anos, Não- 

Licenciadas e Não-Profissionalizadas. 

Sete professoras (sexo feminino), com idades de 26,40,38, 37, 31-20 e 28 

anos; 5 são licenciadas; uma tem o 12P. ano e outra tem o curso incompleto; 4 são efectivas e 
3 são provisórias, uma delas do quadro de nomeação provisória. 

Os dados relativos às observações foram inseridos em e de o b s e r v w  
nomeadamente no respeitante aos alunos frequentadores dos CEM. Quanto aos professores 

- , .  frequentadores destes, os dados recolhidos num questionano diano. ., - foram tratados 

informaticamente, utiiizando-se, para isso, as mesmas técnicas referidas no ponto 1. 

Paralelamente, à medida que íamos trocando impressões, informalmente, com 

uns e com outros, íamo-las registando, imediatamente, no papel, tendo, posteriormente, as 

notas assim obtidas sido sujeitas a uma análise de conteúdo, sem definição de categorias de 

análise prévias. 

Finalmente, os dados assim recolhidos permitiram a elaboração de uma 

descrição do funcionamento de cada um dos CEM estudados. 

Os documentos analisados (Planos de Formação de Escola, Planos de 
Actividades dos CEM, Planos e Relatórios de Actividades do Pólo do Projecto Minerva da 
ESEP, documentos oriundos de outros Pólos), foram sujeitos a uma análise de conteúdo, 

com base em categorias de análise respeitantes, sobretudo, aos oressuoost,os da e- - (Hawkridge, 1990), ao e modelos de f m  dos CF.M e 



hs h., a quai priocurou obedecer aos mesmos princípios 
dos indicados para a análise das entrevistas. 

A análise dos dados assim obtidos, suscitou uma 
procedimento recomendado, entre outros, por Bodgan e Biklen (1982, referido por Bento, 
1990, p. 122-123). que permitiu o aprofundamento das questões em análise e a comparação 

com outros estudos semelhantes. 

Depois de, em capítulos anteriores, termos explicitado as opções 

metodológicas principais, seguidas no desenvolvimento deste estudo, dos seus objectivos e 

questões orientadoras, das estratégias, instrumentos e técnicas utilizados na recolha dos 
dados, demos conta, no presente capítulo, dos procedimentos de análise desses dados, de 

acordo com as opções anteriormente tomadas. 

Fica, assim, concluída a explicitação das principais opções que nos orientaram 

na recolha, análise e tratamento dos dados obtidos com este estudo, ao que se vai seguir, a 

apresentação, propriamente dita desses dados. É o que fazemos na terceira e última parte deste 

trabalho. 



TERCEIRA PARTE 

OS PROFESSORES, O COMPUTADOR E AS L ~ G I C A S  EM PRESENÇA: 
DAS PERSPECTIVAS INDIVIDUAIS AS REALIDADES INSTITUCIONAIS 

E ORGANIZACIONAIS. 



Capítulo 7 

Os professores e o computador - representações, atitudes e comportamentos 



Uma tentativa de compreensão das razões subjacentes ao êxito ou Eracasso de 

urna inovação tem que passar pelo conhecimento das concepções e atitudes que os potenciais 
utilizadores manifestam em relação a essa inovação, dado que esses níveis de análise 

condicionam, em grande medida, a adopção das estratégias comportamentais dos indivíduos 
perante a inovação em causa. 

Toma-se, por conseguinte, necessário, em primeiro lugar, caracterizar os 

potenciais utilizadores, para, em seguida, se tentar determinar em que medida essas 

caractensticas condicionam, ou não, as suas concepções e atitudes perante o objecto em 

causa, bem assim, como as estratégias comportamentais adoptadas. 

É por isso que, no presente capítulo, tentamos, com base nos dados recolhidos 
no questionário, uma caracterização dos professores inquiridos. Trata-se de uma 

caracterização que procura considerá-los enquanto seres sociais, com base em variáveis como 
o sexo, a idade e a sua vida extra-lectiva, mas também enquanto profissionais, isto é, 

enquanto membros, simultâneamente, da sociedade, em sentido mais lato, com uma 

identidade própria, e da sociedade em miniatura, que é a escola, elemento importante da 

comunidade, da sociedade. Têm-se, assim, em consideração outras variáveis como o nível de 

ensino, a habilitação académica, a situação profissional, a experiência profissional, o tempo 
de serviço lectivo. Transpômos, ainda, a porta da sala de aula e procuramos entendê-los, e às 

suas práticas, com base nas estratégias de ensinolaprendizagem que utilizam, dos auxiliares a 
que recorrem, ou não, da origem dos materiais que usam. 

A partir dos dados desta caracterização, partimos para uma articulação que visa 
verificar qual a relação que existe entre, por um lado, as variáveis caracterizadoras desses 

professores e, por outro lado, as concepções, atitudes e comportamentos que manifestam em 

relação ao computador. 



Os professores de Inglês do Disaito de Portalegre inquiridos trabaiham, na sua 

grande maioria (63.51%), com alunos do Terceiro Ciclo do Ensino Básico (7Q., 8Q e 9P. 

Anos) e do Ensino Secundário (lP., llQ. e 12Q Anos), distribuídos por Escolas C+S e 

Escolas Secundárias. Os que trabalham, exclusivamente, com alunos do Segundo Ciclo do 

Ensino Básico (5Q e 6Q. Anos de Escolaridade) em Escolas Preparatórias (actualmente, 
Escolas do Segundo Ciclo do Ensino Básico) e Escolas C+S representam uma percentagem 

de 36.48% (anexo 8). 

Estes professores são, maioritariamente, do sexo feminino (90,54% contra 

9,45%, do sexo masculino), o que não surpreende, se tivermos em conta o que se passa a 

nível da classe docente, em geral - embora, no nosso caso, essas taxas sejam bastante 

superiores à média nacional, para o conjunto dos professores'. 

Estes dados poderão adquirir algum significado, se pensarmos nos resultados 

obtidos por outros investigadores, que constatam, por um lado, um papel geralmente mais 

activo desempenhado pelos homens nos movimentos inovadores no seio da escola 

(Huberman, 1989b, p. 322) e, por outro lado, também a presença do mesmo sexo no grupo 

dos utilizadores da infomiática na escola (Ardouin e Deroche, 1988). Até que ponto os nossos 
dados confumarão estas conclusões é uma questão que deixamos para mais tarde. 

Quanto à respectiva idade, varia entre os 19 (valor mínimo) e os 55 anos (valor 

máximo), sendo a média de 32,3 anos e a idade mais frequente de 30 anos . A grande maioria 

deles situa-se, no entanto, entre os 19 e os 35 anos, escalão etário global que representa mais 

de 74% do total das idades, o que permite caracterizar o grupo como relativamente jovem. 

No que diz respeito habilitação académica, predominam os titulares de um 
Curso Superior - Licenciatura -, cuja percentagem representa a maioria absoluta, relativamente 
a outros tipos de habilitação (55.40%). Nestes últimos, é de referir uma percentagem de 

l .  Com efeito. o Instituto Nacional d e  Estatística da conta de uma taxa de 
feminizacão de 69.8 e de 63.3. respectivamente no Ensino Basico (Primario e 
Preparatório) e Ensino Secundario. no  ano lectivo de 1988/89 ( in  Cortez. 199 1 ) .  



10.81% de bacharcis, nem sempre em cursos directamente ligados área cientifica em causa, 
bem como o valor relativamente elevado dos que não dispôem da habilitação mínima para 
leccionar a disciplina (33.78%), aparecendo alguns casos de titulares do lP. Ano ou de 
pessoas com a frequência de cursos de Línguas em escolas particulares nacionais e 

estrangeiras. 

Os professores não profissionalizados constituem a maioria do corpo docente 

dos inquiridos, na disciplina em análise, situação que se virá, no entanto, a alterar, quando os 

que se encontram em profissionalização, na altura em que o questionário foi administrado, 

terminarem esta fase da sua carreira. De facto, a percentagem de professores já 
profissionalizados (36.48%), em conjunto com a dos que se encontram em profissionalização 

(16.21%) passará a constituir a maioria, representando, no entanto, a percentagem dos que 

ainda não obtiveram a sua profissionalização um valor bastante elevado (47.29%). 

Refira-se, entretanto, que a maioria dos professores já profissionalizados 

obtiveram este estatuto através do Estágio Clássico (46.15%), contra percentagens, 
curiosamente, iguais dos que o fizeram por via das outras modalidades tradicionais - 
Formação em Serviço e Profissionalização em Exercício, ambas com uma percentagem de 

26.92%. 

A esperiência profissional dos Professores em análise varia entre os O ( os que 

se encontravam a leccionar pela primeira vez, na altura em que o questionário foi 
administrado) e os 26 anos (valor máximo), constituindo os que possuem 1 ou menos anos de 

s e ~ ç o  o valor mais frequente e, portanto, a maioria relativa (17.18%). Se agruparmos, como 
nós fizémos, alguns dos valores desta categoria em sub-categorias de idênticos intervalos (de 

5 em 5, excepto o último, que não justifica um valor tão baixo), verificamos que: a) o escalão 

com valores compreendidos entre um ano e os cinco anos de serviço é o que regista a maior 

frequência de casos - 27 casos, a que corresponde uma percentagem de 42.18% -; b) no seu 
conjunto, os dois primeiros escalões registam a esmagadora maioria dos casos - 46 casos, 

correspondentes a um valor percentual de 71.87% -; c) à medida que o escalão aumenta, 

diminui a frequência de casos, registando o último, com um intervalo de 10 o valor mais 
baixo - apenas oito casos, a que corresponde uma percentagem de 6.25%. 

Tudo somado, pode retirar-se a conclusão de que os professores de Inglês do 

Dismto de Portalegre registam relativamente poucos anos de serviço (uma média de 8.12 

anos), situação que não surpreende, se tivermos em conta o que dizémos acerca das 

respectivas idades. 



Estes professores desempenham, para além & sua acti-e lectiva, alguns 
cargos ou funções que passamos a descriminar. 15 são delegados ou reprcstntantcs de grupo; 

3 são membros do Conselhos Directivo; 12 têm assento no Conselho Pedadagógico; 3 são 

membros da equipa Coordenadora do Centro Escolar Minerva, sendo dois deles os 

respectivos coordenadores. 

Por tempo de serviço lectivo considerámos o número de horas por semana em 
que cada professor tem alunos a seu cargo, excluindo, portanto, as restantes horas, 

correspondentes a reduções devidas pelos cargos ou funções desempenhados. 

A semelhança do que fizémos com as idades e com os anos de serviço, 
dismbuímos os valores da frequência correspondente aos tempos de serviço lectivo por 
escalões, com iguais intervalos (de 5 em 5), tendo verificado que o escalão entre as 16 e as 20 

horas de serviço lectivo ( este último, aliás, o valor mais frequente) é o que apresenta valores 

mais elevados - 23 casos (31.94%), constituindo este mesmo escalão, em conjunto com os 
situados abaixo - entre as 4 e as 9 horas e entre as 10 e as 15 - a maioria absoluta dos casos 

registados (59.7 1%). 

Tendo em conta que um horário completo nestes graus de ensino é de 22 horas 

semanais, verifica-se, pois, que a maioria destes professores ou possui um horário 
incompleto ou, então, completa estas horas de serviço lectivo, efectivo com as horas 

correspondentes às reduçóes a que têm direito pelos cargos desempenhados. 
Não deixa, também, de ser significativo o número de casos registados com 

horas de serviço lectivo acima das correspondentes ao horário normal (22 horas) - 17 casos 

(23.61%) - o que poderá deixar entender uma hipotética falta de professores desta 

especialidade, a nível global. Isto implica que os professores em exercício têm que distribuir, 

entre si, as horas cumculares que, em princípio, seriam englobadas em novos horários a 

cargo de outros professores - a titulo de curiosidade, registe-se que as horas (45 horas) que 

ultrapassam o horário normal de 22 horas/semana dariam, em princípio, para completar o 
horário de 2 novos professores2 . 

2 .  Estas conclusões devem. no entanto.  ser  anal isadas  com uma c e r t a  reserva.  uma 
vez q u e  não e  l í q u i d o  q u e  e s t e  tempo de se rv ico  l ec t ivo  s e j a  in tegra lmente  
p r e e n c h i d o  com horas  cor responden tes  ao c u r r i c u l o  of ic ia l  de  Ingles .  dado que. 
e m  m u i t a s  e s c o l a s .  nomeadamente  do Segundo Cic lo  d o  E n s i n o  Basico. os 
p r o f e s s o r e s  d e  Ingles leccionam. igualmente. Por tugues .  podendo  acontecer que 
a s  h o r a s  em e x c e s s o  cor respondam ao c u r r í c u l o  d e s t a  ú l t i m a  d i s c i p l i n a .  De 
q u a l q u e r  mane i ra .  t a l  não  inva l ida  o  raciocínio  q u e  exp lanamos .  uma vez que. 
mesmo a s s i m .  e s t a s  horas  em excesso poderiam. d e  facto.  c o r r e s p o n d e r  a  novos 
horá r ios  a  c r i a r .  Como complemento. não se sabe.  também. s e  os professores  com 
horas  d e  se rv iço  lectivo in fe r io res  a  22.  não regis tam,  e l e s  tambem. excesso de 
t e m p o  no h o r a r i o .  uma  vez q u e  poderão u s u f r u i r  d e  h o r a s  d e  reducão.  No 



Em síntese, cerca de dois terços dos professores inquiridos trabalham com 
alunos do Segundo Ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário; a esmagadora maioria é do 

sexo feminino; constituem um corpo docente relativamente jovem, situando-se a idade mais 

frequente entre os 26 e os 30 anos; maioritariamente são licenciados mas não 

profissionalizados; trabalham há relativamente pouco tempo (o escalão entre 1 e 5 anos é, 

mesmo, o mais frequente e constitui a maioria relativa), e têm um horário lectivo algo 

carregado, constituindo os horários acima das vinte horas a maioria relativa 

É, no entanto, no rnicro-mundo da &a de & que o Professor revela as suas 

concepções, enquanto profissional do ensino, com mais clareza. É aqui que toma as decisões 

que fazem dele o detentor de um poder que se traduz em opções metodológicas, num certo 
tipo de relacionamento com os seus alunos, nas estratégias e materiais que utiliza. A análise, a 

este nível, adquire, portanto, grande importância se quisermos perceber as atitudes e os 
comportamentos do professor relativamente às inovações que lhe são propostas, tendo em 

conta que estas, e nomeadamente o computador, pressupõem uma perda parcial desse poder, 

na medida em que podem originar a descentração na sua figura, como detentor e único 

conhecedor das estratégias a implementar e a consequente partilha desse poder pelos alunos, 

aos quais se exige um papel mais activo. 

Ora, segundo os dados do questionário, como se pode ver na figura 7.01, os 
professores inquiridos assumem, precisamente, um papel de figura central na sala de aula: o 

diálogo vertical - no questionário designado de " d i á l o g o o r - a l u n o " ,  e a exposição 
. .  . - no questionário definida como "o ~rofessor fala,&npindo-se aos alunos e e m u t a r n  - 9 ,  

constituem das estratégias mais utilizadas, com uma percentagem de utilização de 

Sem- S e m ~ x  que totaliza 45.94% e 3 1.4296, respectivamente. 

Esse papel traduz-se, igualmente na detenção do poder, na relação 
professor/aluno, com o trabalho individual, operacionalmente definido, no próprio 

. . .  questionário, como a situação em que "os almos desemoenham i n d i v i ~ m e n t e  as 

- - -- - - -- - - ppppp - 

conjunto. portanto, e apesar das reservas com que estes dados deverão ser 
analisados. parece-nos não ser abusiva a conclusão a que chegamos. 



a ser utilizado Semr>re/Ouase numa percentagem de 

41.89%. As estratégias de ensino/aprendizagem que poderiam levar a uma partiiha do poder 

com os alunos, como o trabalho de grupo, ou o trabalho de projecto, são, igualmente, 

muito pouco utilizadas por estes professores, ocupando os últimos lugares. 

Para além desse papel de centralidade na saia de aula, prevalece, ainda, a 
sensação da existência de um outro valor bastante destacado: o da segurança. Sintoma disso 

mesmo é a fraca utilização de uma modalidade de trabalho que se adequaria, por exemplo, A 
utilização dos recursos existentes na escola, nomeadamente os informáticos: é que o trabalho 

fora da sala de aula, que permitiria a deslocação dos alunos ao CEM para a realização de 

tarefas, no decurso das aulas, é das estratégias menos utilizadas. 

Figura 7.01 

1 O0 

80 

% 60 
SEMP/FREQ. 

IB OCAS. 
40 NUNCA 

20 

o 
G P. I. FS. E. P i A .  A I A  

E S T R A T ~ G I A S  

Figura 7.01: Estratégias de ensinolaprendizagem utilizadas pelos inquiridos (Valores em . . 
percentagem - N= 74). O -no PIA) , o !&ai ho mdivi- o o {aluno/aluoo~Q e a 

constituem as estratégias mais utilizadas. Por outro lado, o trabalho (GI, o &alho foq 
da auia IFS) e o Eabiho de ~rojzto IP) constituem estratégias pouco utilizadas. 

Este sentimento de segurança traduz-se, ainda, na utilização dos auxiliares mais 

compatíveis com a congruência, para utilizar um conceito de Vandenberghe (1986, p. 19), 
com as estratégias utilizadas pelos inquiridos (cf. Figura 7.02). 
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Figura 7.02 
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TEXTOS GRAYUR.  REALIA  MÁQUIN. 

AUXILIARES 

Figura 7.02: Auxiliares de ensino utilizados pelos inquiridos (Valores em percentagem - N= 
74). Os lextos assumem a primazia, enquanto as máauinas ocupam o último lugar, nas opçdes Sempre e 
Frequentemente. Por outro lado, as máauinas atingem uma percentagem de 25.76% na opção Nunca, . .  - .  enquanto o mate-nuco IR- é, igualmente referido nesta opçáo numa percentagem de 22.97 %. 

Assim, os textos e outro material escrito aparecem, destacados, no 

primeiro lugar como o auxiliar de ensino mais utilizado por estes professores - com uma 

percentagem de utilização S e m ~ r a u a s e  Sem~re que atinge os 47.29% -, a grande distância 
dos restantes itens desta categoria, onde as máquinas e equipamento diverso, ocupam o 
último lugar, com uma percentagem de utilização de Nunca a atingir os 25.76%. 

Quanto à grieem dos textos e outro material escrit~,  como se pode 

verificar no Figura 7.03, verifica-se que os professores em causa utilizam preferencialmente o 

manual oficialmente adoptado pela Escola - o item que é referido como sendo 

utilizado por 97.22% dos sujeitos e como aquele que é usado com mais frequência, dentro das 

opções que eram dadas (77.14% ). 
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Figura 7.03 
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Figura 7.03: Auxiliares de ensino indicados na opsão "Mais Frequente" (valores em 
percentagem - textos: N= 74; Máquinas: N=50). No que se refere aos textos, o manual aparece destacado em 
primeiro lugar, como o auxiliar de ensino utilizado com mais frequência, a grande distância & todos os outros. 
Quanto às máquinas, a utilimç& mais frequente é a do -, enquanto o comDutadof C ignorado. 

O mesmo quadro apresenta as indicações fornecidas pelos inquiridos, no que . . respeita às maauinas e outro e m .  Aqui, a preferência vai para o gravador 
audio, cuja utilização regular, por aqueles que costumam utilizar máquinas e outro 

equipamento, é referida em 88.88% dos casos, constituindo, mesmo, aquele que é indicado 

como o que utilizam com mais frequência, em 74% dos casos. O computador não é referido 
por nenhum dos inquiridos como instrumento a que costumassem recorrer. 

Com as máquinas, os professores dão preferência a material concebido 

especificamente para o ensino, cuja utilização é referida por 86.75% dos sujeitos que 
usam máquinas , sendo indicado como aquele que é utilizado com mais frequência em 

67.30% dos casos. 

Por outro lado, a participação dos professores em actividades de natureza 

extra-lectiva pareceu-nos um dado a recolher pertinente, visto que poderia ser um bom 

indicador da sua predisposição para a inovação, no sentido em que são, geralmente, os 

professores mais activos em actividades de animação da sua escola, na participação em acções 

que contribuam para a sua actualização e valorização profissional, os que costumam aderir 



Foram de vária ordem os critérios que utilizámos na selecção destas cinco 

escolas, os quais procuraram abranger uma multiplicidade de factores que poderiam ser 
considerados como desempenhando um papel positivo, por um lado, ou um papel negativo, 
por oum, na questão central deste estudo: o tipo de relacionamento que os respectivos 

professores de Inglês mantêm com as estruturas escolares responsáveis pela implementação 
da utilizqão do computador - os Centros Escolares Minerva (CEM). 

Para termos em conta este critério, isto é, o da localização das escolas, quer em 

função da comunidade em que estão inseridas, quer em função da distância em relação à sede 
do Polo do Projecto Minewa, factores que poderão explicar, em certa medida, os modos e 

modalidades de funcionamento dos respectivos CEM - o primeiro pelas interacções e fluxos 
de informação que se poderão estabelecer entre os dois sub-sistemas; o segundo pela 

implicação que poderá ter no tipo de acompanhamento e de apoio prestado - incluímos escolas 

situadas em meios u r b w  (casos das Escolas A, B e E), quer em meios p- 

&(casos das Escolas C e D). Por outro lado, dentro do mesmo critério, escolhemos 

escolas situadas muito da sede do Polo (Escolas B e E), 

(Escolas C e D) e relanvamente (Escola A). 

b) Ex~eriência na implementa@o dos com~utadoreg 

Outro critério utilizado foi o da experiência prévia na implementação da 

utilização do computador no seio de cada uma das escolas, pelo que escolhemos escolas com 

uma relativamente &g exmência (Escolas B e E, as primeiras a serem integradas no Polo 

do Projecto Minerva, no ano lectivo de 1986187), com uma menencia w . A  . ável (Escola C, 

integrada em 1988189) e com w c a  ex~e- (Escolas A e D). 

c) Níveis de ErlSigp 

A obediência a este critério permitiu-nos seleccionar escolas dos três níveis de 

ensino pós-primeiro Ciclo, o que foi feito tendo em vista estudar de que modo diferentes 

contextos institucionais e organizacionais determinam, ou não, diferentes modos de 

funcionamento dos respectivos CEM. As escolas A e B são escolas ex-Preparat6rias, com 



com mais facilidade aos movimentos inovadores no seio da escola (cf. Ardouin e Deroche, 
1988). 

Assim, no que diz respeito aos professores que inquirimos, verifica-se que as 
actividades extra-lectivas em que existe uma participação elevada é nas de "animação da 
escola", definidas como "semanas dedicadas a determinados temas, festas, actividades 

áesporrivas, etc"" (66.21%). No que respeita h actividades mais directamente ligadas à sua 

profissão, verifica-se, pelo contrário, um reduzido nível de participação, sobretudo em 

"projectos educativos e/ou de investigação, de âmbito disciplinar ou interdisciplinar" 

(2 1.62%) e em actividades "de reciclagem profissional", com referência ao último ano lectivo 

(37.83%). Por outro lado, a assinatura de "revistas de âmbito profissional", como outra 

forma de actualizar e renovar os conhecimentos pedagógicos merece o apoio de 43.24% dos 

inquiridos. 

A principal preocupação destes professores parece, pois, ser a de procura de 

uma certa segurança, fase que, segundo Huberman (1989b), se caracteriza pelo "tacteamento" 
e pela "estabilização", traduzidas, por um lado, pela busca de um repertório pedagógico e, por 

outro, pela sua consolidação - fase que, segundo o estudo de Huberman, dura entre o 
primeiro e o sexto ano de experiência profissional. A pouca disponibilidade para experimentar 
estratégias e modelos de acção pedagógica, que poderão ocasionar desequilibrios e perdas do 
poder que sentem possuir dentro da sala de aula, poderá, assim, justificar o facto de a 

estratégia por eles privilegiada ser a do "diálogo professor-aluno", que lhes permite serem os 

actores principais frente à classe, detentores do poder, comandando todas as actividades e o 

desenrolar da aula - vejam-se os valores relativamente elevados atingidos pela "exposição" e 
pelo "trabalho individual". É também por isso, que as esuatégias que impliquem a perda desse 

poder - como o "trabalho de projecto", com a responsabilização do aluno pela escolha dos 

temas a desenvolver e pela metodologia a seguir, na acepção mais corrente deste tipo de 
trabalho ( definido no questionário como "os alunos desenvolvem actividades de investigação 

ao longo de um certo período de tempo sobre temas que eles mesmo escolhem"), ou como o 
"trabalho fora da sala de aula" - são muito pouco utilizadas pelos professores inquiridos. 

. . Se conjugarmos estes dados com os referentes aos w e s  de ensino mais 

utilizados, verificamos que, uma vez mais, é o sentimento de segurança que prevalece, no 

privilégio concedido à utilização de "textos e outro material escrito", com o peso significativo 

do "manual oficialmente adoptado", que permite não só uma previsão daquilo que se irá 



pusar na aula, e, portanto, o controle desta, como, também, por consequSncia, o sentimento 

de segurança que daí advém 

Além disso, as "máquinas e outro equipamento" são muito pouco utilizadas e, 

quando são, colocam-se ao serviço das estratégias mais "seguras", como se pode constatar no 

domínio exercido pelo "material especificamente concebido para o ensino" - uma cassete pré- 

gravada comercialmente que acompanha, como suporte, o desenvolvimento das lições do 

manual, por exemplo, como se pode inferir do facto da máquina mais utilizada ser o 

"gravador audio" ... 

Uma vez mais se coloca aqui o problema do acesso à informação: é que, se os 

proponentes e/ou defensores da mudança têm, geralmente, oportunidade de participar em 

reuniões ou congressos e de, assim, discutir as ideias mais recentes no seu campo de 

actuação, a generalidade dos professores não têm essa possibilidade "dado que estão 
limitados a sala de aula e não dispôem de esquemas de interacçáo 
profissional, quer dentro da escola, quer com os seus colegas no exterior" 
(Fullan, 1982, p. 44) 

Pode, portanto, concluir-se que as estratégias orientadoras da acção pedagógica 
dos professores inquiridos, são pouco propensas à mudança e à experimentação de novos 

caminhos, um dos quais poderia ser a utilização do computador como recurso educativo. A 

questão que se pode colocar é, se neste quadro racional, de uma racionalidade que privilegia o 
conhecido, em detrimento do desconhecido, que sentido fará a proposta do recurso a um novo 
instrumento, se não são conhecidos os seus benefícios, para o professor e para o aluno e se, 

concomitantemente, a sua utilização poderá provocar desequilíbrios no quotidiano do 

professor e na sensação de segurança e de poder que experimenta com a utilização de 

materiais e estratégias "tradicionais", usados por todos? 

É urna questão que fica em aberto para a secção seguinte. 



Depois de termos caracterizado os professores inquiridos, em termos 
individuais e no que respeita às estratégias e materiais privilegiados na sua prática lectiva, 
tentamos, nesta secção, verificar até que ponto essas variáveis condicionam as concepções 

que eles detêm sobre o computador, as suas atitudes perante a utilização educativa daquele 

instrumento e os comportamentos que adoptam face à presença e utilização do computador nas 
suas escolas, especificamente nos Centros Escolares Minerva. 

Começamos por verificar as concepções destes professares sobre o papel que o 
computador na escola poderá ter, nomeadamente as razões que poderão justificar a sua 

presença num contexto educativo. 

Paralelamente, através das suas respostas ao questionário principal deste 

estudo e do resultado das entrevistas realizadas, procuramos complementar o conhecimento 

dessas concepções e das atitudes dos inquiridos perante a utilização educativa do computador. 

Finalmente, verificaremos qual o grau de frequência dos Centros Escolares 
Minerva, por parte dos inquiridos, que considerámos o indicador mais pertinente para a 

determinação dos seus comportamentos objectivos, perante a utilização do computador, uma 
vez que aquelas são as estruturas que, em princípio, teriam a responsabilidade de dinamizar a 

generalização do computador ao nível da escola. Tentamos, ainda, e em paralelo, 
compreender quais as razões que os professores adiantam para aqueles graus de frequência 

LI - 0 com~utador na escola. oor& 

Dos diversos pressupostos referidos por Hawkridge (1990), que poderão 

justificar a entrada do computador na escola, os professores de Inglês entrevistados referem- 

se a dois: o "Social" (3 referências) e o "Pedagógico" (4 referências). Um deles, refere-se a 

uma outra razão que, no seu entender, justificaria esta entrada: o seu papel na gestão 

administrativa - " Olha, por exemplo, eu gosto muito de receber aquelas 
fichazinhas no fim do mês com o meu ordenado tudo feito no computador e 
isso é um serviço que o computador já fez a escola (...) não há outro remédio 
senão o computador entrar na escola, quando ela estava a falar do recibo do 
ordenado, aí já se entende ... '' (...) Se eu não precisasse de preencher as 



pautas nas reuniões de notas e fosse o computador que me fizesse isso, como 
eu já ouvi dizer que hh escolas onde isso se faz, nesse aspecto eu acho que o 
computador é útil ..."( E2)3 . 

Nenhum destes professores se refere, por outro lado, aos pressupostos de 
ordem "Vocacional" ou "Catalitico", não acreditando, pois, nem nas potencialidades do 

computador para a formação dos alunos na perspectiva de uma futura actividade profissional 
ligada a esta área, nem na sua força de impacto para suscitar mudanças globais na escola 

Quanto ao pressuposto pedagógico, no entanto, ressalta uma representação do 

computador como uma máquina em que se reconhecem algumas virtualidades e 
potencialidades mas não na disciplina dos entrevistados - o Inglês. Como diz uma das 

entrevistadas, "Eu acho que há uma certa tendência para associar (o computador) 
mais a dados, mais a matemática, portanto ..." (El), o que poderá explicar a posição 

de uma sua colega, quando afirma que "é extremamente Útil noutros ramos do 
ensino, mas no caso concreto do ensino e da aprendizagem do Inglês, não sei 

se será9'(E3). Trata-se, portanto, aqui, da questão da ligação implícita, que alguns fazem, 

entre o computador e as chamadas Ciências Exactas, como a área "natural" onde será mais 
fácil ver uma aplicação imediata. O alinhamento dos inquiridos por esta concepção, serve, 

assim, de escusa para a não utilização do computador por eles próprios, tranquilizando-os e 

remetendo essa utilização para os outros, para os professores das áreas de Ciências e 

Matemática 

Em suma, as referências que são feitas ao papel do computador, enquanto 

recurso pedagógico, são pouco convincentes, quer se trate da utlização do computador como 

apoio ao aluno quer como forma de o motivar: 

"Eu dá-me ideia que nas aulas, daquilo que conheço, não sei se 
seria mesmo benéfico, mas como apoio, como treino de estruturas e 
vocabulário, como apoio, dá-me ideia que é óptimo, os alunos estão muito 
motivados para isso e é uma maneira muito atraente, eles podem não estar 
muito atraídos para determinada coisa e com o computador podem passa a 
estar, mas na aula, não sei, também não conheço ..."( E l )  

3 Dada a necessidade de manter o anonimato das entrevistadas. a identificação das 
autoras dos extractos ilustrativos de cada categoria e feita por uma letra. 
correspondente ao código das Escolas. já explicitado. seguida de u m  número de 
ordem correspondente a cada uma das respectivas autoras. 



ou como forma de aproveitar o interesse manifestado pelos alunos: 

"Por outro lado, a gente sabe que os alunos j B  vão abrindo os 
olhos a mexer no computador e, se calhar, explorar isso na aula era capaz de 
ser bom, não sei ..."( E2) 

o que pode ser feito aproveitando as potencialidades lúdicas do computador: 

"A diferença pode estar no carácter Iúdico (do computador) (...) Os 
alunos ficam mais motivados" (B 1). 

No que respeita a outra razão justificativa da utilização do computador na 

escola, que corresponde ao pressuposto "Sociai", ela é referida por 3 das entrevistadas, em 

registos que se referem, por exemplo, ao papel que o computador tem na vida "lá fora" 
(fora da escola) - "( ...) quando toca nós vamos para casa e os alunos vão lá para 
fora e o computador lá está, e ainda bem, porque parece que é muito útil (...) 
acho que é muito útil o computador em determinadas firmas, em determinadas 

empresas, (...)"(E3), pelo que "(...) não há outro remédio senão o computador 
entrar na escola, se não a escola fica para um lado, a vida fica para outro (...) 
O computador tem que entrar na escola, porque ele está na vida e se a escola 
tem que preparar as pessoas para a vida (...), é um sítio onde elas passam 
para depois irem lá para fora para um trabalho ..."( E3). 

Repare-se nesta concepção de escola, como um local "por onde se passa" para 

depois "se ir lá para fora", como se a própria escola não fosse a vida, que aparece, assim, 

como algo de que a escola não faz parte: como dizem Barata e Ambrósio (1988), subsiste a 

dicotomia entre a escola e a vida activa, quase sempre "'a vida activa' é um deoois 
(...)", uma espécie de "'vida depois da morte"', que surge, muitas vezes, desligada da 

escolaridade. 

A entrada do computador na Escola serviria, assim, para "nos integrar na 
época em que vivemos (...) para os alunos não sentirem o que nós (professores) 

sentimos, para estarem a vontade" porque "o computador hoje faz falta em 

qualquer actividade9'(B2). 

A abertura da escola à modernidade, patente nalguns dos registos que 

acabámos de citar, não se consubstância, no entanto, na concepção do computador como 



catalisador de efeitos pdagógicos claramente assumidos - como, por exemplo, Demailly 
(1991) descobriu junto dos professores que inquiriu: uma nova imagem do professor, o 

sentimento de conforto motivado por um aliviar de tarefas pedagógicas menos agradáveis, 
uma eficácia acrescida na luta contra o insucesso escolar ou a entrada da escola numa nova 
era, baseada numa transformação radical de conteúdos e de relações de trabalho. 

No nosso caso, estes possíveis efeitos são ignorados pelos professores, que 

manifestam, ao invés, muitas dúvidas: dúvidas sobre o papel que o computador pode 

desempenhar na sua disciplina, da sua utilidade, da sua eficácia como recurso de 

ensinolaprendizagem. Reconhecem, contudo que essas dúvidas, são em grande parte, o 
resultado do desconhecimento que têm do computador: as sua opiniões baseiam-se mais no 
que se "conhece", no "dá-me ideia que...". Nessa medida, vê-se mais o computador como 

motivador dos alunos, principalmente num papel tutorial, "no treino de esuu turas..." 

Estas dúvidas são, ainda, reforçadas quando analisamos os resultados do 

questionário, no respeitante às modalidades possíveis de utilização do computador na escola, 

e às estratégias de irnplementação, conjugando-o com a análise das enmvistas, nomeadamente 
à luz dos motivos que os professores adiantam para a não utilização do computador, o que 

fazemos na secções que se seguem - 



Como meio de conhecer as concepções destes professores, no que respeita ao 
papel que o computador deveria ter na escola, traduzida, em temos práticos, nas modalidades 
de utiiização a que atribuem mais importância, de acordo com a apologia de modalidades que 

. . 
apresentamos na Primeira deste trabalho (Cap. 2) utilizámos, no questionário, uma 
escala de razão que, para evitar a tendência de os respondentes se situarem num ponto médio, 

constava de wntos. 

Os sujeitos deveriam responder em termos de Nada Importante, Pouco 

Importante, Importante e Muito Importante4, em relação a cada uma das modalidades 

de utilização da Infomática na escola, que eram apresentadas numa listagem, a qual procurou 
evitar a designação mais comum, de modo a que não surgissem interferências devidas a um 

possível conhecimento das modalidades mais valorizadas pelo Projecto Minerva, tal como é 

expresso nos documentos oficiais e, nomeadamente, nos documentos emanados do P610 da 

Escola Superior de Educação de Portalegre. 

Verifica-se, assim (cf. quadro 7.04), que estes professores valorizam mais a 

modalidade de utilização da informática na escola que corresponde ao uso do computador 

como ferramenta, isto é, como "Meio de facilitar tarefas a ~rofessores e alunos. 
. . processar t e x t o m t a r  cálculos rnatematicos. elabo , . rar e jeleccionar &os. 

. . U z a r  s e õ e s "  I, tal como era definido no questionário. De facto, esta modalidade é 

considerada Muito Importante, por 55.40% dos inquiridos e Pouco Importante apenas 
por uma percentagem de 4.05% dos respondentes. Não muito distante desta aparece a 

modalidade que corresponde à concepção do computador como m i n a  e w v e l " ,  isto é, 

aquela que corresponde à utilização da Infomática como "Meio de &envolver c- 
. . es~ecíficas nos alunos ( resolycáo de prob-. té&as de co- 

r e c w a n á l r s e  e s tese de &S. por -10 - raciocinlo. -o. e t c x  , a qual é 

Os dados foram codificados numa escala de intervalo. para maior facilidade de 
tratamento. atribuindo-se J l  a opcáo Nada Importante. 2 DOU à escolha 

Pouco Impor tante .  3 DontoL a I m p o r t a n t e  e 9 Dontos à opção Mu i t o  

I m p o r t a n t e .  



considerada Muito Importante por 52.70% dos professores e Pouco Importante por 
2.70%. 

Figura 7.04 

Modalidades de utilização do computador, por ordem de importância 

N a) % a) imponante 

Desenv. Cap. Cognitivas 72 97.29 

Facilitar tarefas 71 95.94 

Conhecer computadores 63 89.18 

Auxiliar do aluno 61 82.42 

Abordagem lúdica 59 79.72 

Auxiliar do professor 58 78.37 

53 72.59 Disciplina teórica 1 
a) Valores correspondentes às opções Muito Importante e Importante, em conjunto. 

Leitura horizontal. 

Figura 7.04: Modalidades de utilização do computador (Valores correspondentes hs opções 
Importante e Muito Importante, em conjunto). As duas modalidades mais valorizadas, no conjunto das 
opções referidas, são: a utiiização do computador para o "Desenvolvimento de capacidades cognitivas específicas 
nos alunos" e para "Faciiitar tarefas a professores e alunos". 

De realçar, os valores, relativamente elevados, alcançados pela opção 

Importante, a qual chega a constituir a maioria absoluta em três das modalidades: 

"Disciplina teórica" (60.27%), "Abordagem lúdica" (54.05%) - esta, no entanto, a merecer as 

únicas escolhas em Nada Importante (2.70%) - e "Auxiliar do aluno" (54.05%). 

Poderemos interpretar este facto de dois modos: i) esta opção terá funcionado 

como um "ponto médio", apesar dos cuidados que tivémos na elaboração da escala, e, assim, 



os professores, eventualmente por falta de informação suficiente e adequada, quando tinham 
dúvidas sobre qual a opção a tomar, escolhiam esta, ou ii) os professores consideram 
importantes as diversas modalidades, manifestando, portanto, atitudes elevadas em relação a 
todas elas. 

Se considerarmos o conjunto das opções Muito Importante e Importante, 

vefica-se que as duas modalidades que obtêm pontuações mais elevadas continuam a ser as 

mesmas, havendo, no entanto, uma troca no lugar ocupado por cada uma delas. 

Podemos, ainda, concluir que os professores inquiridos ambuem mais 

importância à utilização dos computadores pelos alunos do que por eles próprios, isto é, que 
devem ser os alunos os principais beneficiários da presença do computador na escola. É o que 
se poderá inferir dos valores relativamente mais elevados atingidos pela modalidade de 

utilização do computador definida como "auxiliar do aluno na aprendizagem de uma 

determinada disciplina ou de tópicos específicos dessa disciplina", em comparação com a 
modalidade que era definida como "auxiliar do professor no ensino de determinados tópicos 

do programa da sua disciplina" (82.42% contra 78.37%, respectivamente, no conjunto das 

opções "Importante" e "Muito Importante"). O próprio resultado obtido na modalidade 

definida como "Meio de desenvolver capacidades cognitivas específicas nos alunos", no 

conjunto das mesmas opções (97.29%), aponta no mesmo sentido. 

Se, como dissémos, se julga que devem ser os alunos os principais 

beneficiários da presença do computador na escola, que tipo de relacionamento esperam os 
professores estabelecer com este instrumento? Segundo os dados do questionário, o 

computador é encarado como um "Facilitador de tarefas a professores e alunos", modalidade 

que surge bastante próxima (95.94%) da que ocupa o primeiro lugar, no conjunto das opções 

"Importante" e Muito Importante", obtendo, mesmo, um valor mais elevado na primeira 

destas opções (55.40%). O computador seria, assim, um instrumento que facilitaria as tarefas 

de rotina dos dois grupos considerados - "( ...) processar textos, facilitar cálculos (...) 

desenhar(...)", como era operacionalmente definida a modalidade em questão - sem que isso 
implique, necessariamente, uma utilização regular e pedagogicamente coerente. 

Por outro lado, os valores registados na opção "Importante", pelas 

modalidades "Disciplina Teórica ou Ciência de Tratamento da Infomação",60.27% (o valor 

mais elevado nesta opção) e "Conhecer como funciona o computador" (50%), parecem 

indiciar que os professores inquiridos encaram a informática como devendo ser, 

predominantemente, do conhecimento dos alunos e não tanto deles próprios. Quererá isto 



dizer que estes professores pensam que a infonnática deveria ter um estatuto disciplinar 
semelhante às outras disciplinas e que deveria ficar a cargo de outros professores, talvez 

especialistas, e não deles próprios? Como veremos mais adiante, não é isso que se pode 

concluir no contexto dos dados referentes &s estratégias a privilegiar na introdução do 

computador na escola, em que os inquiridos são de opinião que "Qualquer professor" de 
"Qualquer disciplina" pode e deve utilizar o computador. Além disso, voltando aos valores 

obtidos nas modalidades de utilização, verifica-se que a "Disciplina te6ricaW é referida mais 
vezes na opção "Pouco Importante" (27.39%) do que na opção "Muito Importante" 
(12.32%), o que parece confirmar a desvalorização desta modalidade no conjunto das 

restantes; porquê, então, o valor tão elevado verificado na opção "importante"? Pensamos 
que, como dizemos acima, tal se terá ficado a dever a um fenómeno de resposta ao "ponto 

médio" da escala utilizada, que levaria os inquiridos, em caso de dúvida a situarem-se nesta 

opção, apesar dos cuidados que tivérnos na elaboração da referida escala. 

Ounas conclusões podem, no entanto, ser adiantadas. 

Assim, por exemplo, se tentarmos uma sistematização das diversas 

modalidades listadas, no sentido de as englobarmos nas designações utilizadas por Taylor 
(1980) - em que ""Auxiliar do professor no ensino de determinados tópicos da sua disciplina" 

e "Auxiliar do aluno na aprendizagem de uma determinada disciplina ou de tópicos específicos 

dessa disciplina" seriam consideradas como o computador em modo " tutor" ; "Meio para 
facilitar tarefas a professores e alunos", seria o modo "tool"; "Meio de desenvolver 
capacidades específicas nos alunos" seria " tutee" e "Abordagem lúdica do computador" seria 
" toy" - e se considerarmos que "Meio de conhecer como funciona um computador e quais as 

linguagens de programação que existem" e "Disciplina Teórica ou Ciência de Tratamento da 

Informação" seriam modalidades que, na nossa acepção, englobamos na designação genérica 

de "Alfabetização Informática", verificamos que o modo "tutee" está à frente, nas 

preferências dos inquiridos, seguido do modo "tool" e de "tutor" e "Alfabetização 

Informática" (estes dois, praticamente com o mesmo peso), surgindo o modo " toy" no 

último lugar, o qual é, mesmo, o único modo referido na opção "Nada Importante" (com 

2.70% de referências). 

Estes dados, portanto, contradizem uma outra opinião expressa nas entrevistas, 

quanto à concepção do computador como "tutor", no "treino de estruturas", que, aqui, 

aparece em terceiro lugar nas preferências dos inquiridos. De facto, alguns dos entrevistados 

parecem conceber o computador como uma "máquina de ensinar" que serviria, 

essencialmente, como auxiliar do aluno no estudo de detenninados tópicos do programa da 



disciplina de Inglês. Esta concepção corresponde, assim, a um dos estmotipos sobre o papel 

do computador: uma máquina que, em determinadas situações, poderá substituir o professor, 
integrando-se na categoria do ensino programado. Esta é, portanto, a concepção que 
imediatamente ocorre quando os entrevistados pensam no possível papel do computador na 
escola e que estará, até, na origem de uma certa oposição à sua utilização, como verificámos, 

pois a ideia que dele se tem é muito resmta; trata-se, assim, do fenómeno da " distorção" de 
que fala Jodelet (1989), que tem origem na falta de informação sobre o objecto em causa e que 

consiste, neste caso, na redução dos ambutos próprios do computador a esta categoria de 
utilização - o ensino programado. 

Por outro lado, quando confrontados, no questionário, por outras modalidades 

de utilização do computador na escola, os professores inquiridos não dão, já, preferência 
hquela categoria, porque, no confronto com as restantes, estas surgem-lhes mais ricas. 

Outro tipo de análise destes dados poderia ser a sua comparação com as 

modalidades privilegiadas pelo Projecto Minerva, em geral, e pelo Pólo da Escola Superior de 

Educação, em particular. 

Nos documentos a que já nos referimos, produzidos por este Pólo do Projecto 
Minerva (cf. cap. 3), defende-se como prioritária a utilização do computador como 
"ferramenta de trabalho (...)It (Projecto Minerva, Núcleo da Escola Superior de 

Educação de Portalegre, 1988), o que comsponde à modalidade "tool" (Taylor) ou "Meio de 
facilitar tarefas a professores a alunos", no nosso questionário, embora no referido 

documento se acentuem as potencialidades do computador como forma de tornar "o  
processo de aprendizagem mais activo e ajudando a reformulaçáo de métodos 
e práticas pedagógicas" (id.), potencialidades que apontam no sentido do 

desenvolvimento de "capacidades cognitivas específicas nos alunos". Uma e outra destas 

modalidades são, como verificámos, as que os professores inquiridos mais valorizam, 
havendo, portanto, uma coincidência de pontos de vista neste aspecto. Parece, no entanto, 

tratar-se de uma coincidência meramente formal, já que outras intenções manifestadas no 

documento que temos vindo a referir, nomeadamente a de "implementar a utilização do 
computador como meio auxiliar de aprendizagem (...)" ou a de "Fomentar a 
inovação na prática pedag6gica e desenvolver no professor atitudes de 
facilitador de aprendizagem e animador de pequenos grupos e de trabalhos de 
projecto", entre outras, não gozam da mesma correspondência, como veremos mais adiante. 



Outro dado que achámos de interesse recolher é o que diz respeito às 
estratégias de implementação do computador na escola. Assim, fizemos uma listagem das 

possiveis estratégias, divindo-as em arCs grupos distintos, cada um deles contendo categorias 
que mutuamente se excluíam e solicitávamos aos inquiridos que mencionassem, apenas, uma 

categoria em cada grupo. 

Com o auxilio de uma tabela de frequências (Quadro 7-05), chegámos, assim, 

à conclusão que os professores em análise, manifestam a sua preferência pela utilização do 
computador nas categorias Ambos os Locais ( na Sala de Aula e num Centro Escolar de 
Informática, em conjunto) - que merece a preferência de 63.5% dos inquiridos - , Por 
qualquer professor de qualquer disciplina, sem distinção - referida em 72.2% dos 

casos - e Em qualquer disciplina do currículo actual - preferida por 50% dos 

professores. 
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Figura 7.05 

Estratégias de implementaçáo do computador na escola 

Local. 
Saia de aula + CEM 

CEM 24 32.43 

Sala de aula 3 4.05 

Total 74 100a) 

Professor 

Qualquer professor 

Especialistas 19 26.38 

Só de algumas disciplinas 1 1.38 

Total 72 100a) 

Disci- 

Em qualquer disciplina 37 50.0 0 
Disciplina de opção 24 32.43 -7 
Disciplina obrigatória 5 6.75 

Disciplina Vocacional 4 5.40 

Total 74 100a) 

a) arredondado às centésimas 

Figura 7.05: Estratdgias de irnplementaçao do computador na escola. As preferências dos 
inquiridos vão para a utiiiz;rão do computador na sala de aula e no CEM, em conjunto e por qualquer professar 
& quaiquer discipiina 



Os professores inquiridos não querem, pois, ficar à margem do acesso ao 
computador na escola, manifestando a sua convicção clara de que "qualquer professor, de 

qualquer disciplina, sem distinção" deveria utilizá-lo. Embora alguns (26.38 95) admitam a 

possibilidade de os "professores especialistas em informática" serem os responsáveis pela 
utilização do computador na escola, repudiam a ideia( defendida por, apenas, um inquirido), 

que muitas vezes é defendida, que só os "professores de algumas disciplinas (Matemática, 

Ciências, por exemplo)" o deveriam fazer. 

Repare-se, ainda, na contradição aqui expressa, quanto ao que são os 

resultados obtidos no questionário no que se refere a uma eventual utilização do computador 

"por qualquer professor de qualquer disciplina" e as opiniões manifestadas por alguns 

entrevistados, que o consideravam mais adequado a "outras" disciplinas, que não o Inglês, o 

que poderá ser explicado, uma vez mais, pelas dúvidas que estes professores sentem: por um 

lado, e em princípio, não desejam ficar à margem da utilização do computador na escola, mas, 

como desconhecem as suas potencialidades, quando pensam na sua disciplina, "dá-lhes 

ideia", por "aquilo que conhecem", que essa utilização será mais adequada noutras 

disciplinas. 

Paralelamente, os inquiridos manifestam-se contra a criação de uma "disciplina 

específica, obrigatória para todos os alunos". De facto, embora uma "discipiina de opção, ao 
dispor de todos os alunos" mereça o apoio de 32.43% dos inquiridos, a primeira hipótese 

recolhe o apoio de, apenas, 6.75%. Também a utilização do computador, exclusivamente em 

actividades extra-cumculares é muito pouco valorizada (5.40%). 

Por outro lado, a preferência pela utilização do computador "Em ambos os 

locais" (sala de aula e "Clube de Infonnática") permite a flexibilidade suficiente para que, 

quem assim o deseje, utilize aquele instrumento na sala de aula, enquanto os outros o poderão 

fazer no "Clube". Se escolhessem a opção "Na sala de aula", em exclusivo, estar-se-iam a 
comprometer numa utilização que, como veremos mais adiante, não estão em condições de 

assegurar. A este respeito há um indicador que, apesar de não possuir relevância estatística 
significativa, aponta para uma probalilidade a ter em conta: é que os valores mais baixos 

obtidos na opção que se refere à utilização do computador num "Clube de Informática" com 

características semelhantes aos actuais CEM" provêm de professores que trabalham em 

escolas onde funciona um CEM (30.43% contra 35.71% de respondentes em escolas sem 
CEM). Quererá isto dizer que aqueles professores, face ao que conhecem do que tem sido o 



impacto destas emtinas ao nível de toda a escola, não ihc rtconhectrn a força suficiente para 
promover uma adequada generalização da utilização do computador? 

Deixemos a resposta a esta questão para mais tarde, quando analisarmos, com 
mais pormenor, o relacionamento dos professores com os Centros Escolares Minerva. 

Para a determinação das atitudes dos professores perante os computadores na 

escola, utilizámos, no questionário, uma escala de atitudes de Likert, com cinco pontos: 

ConÇMdo Totalmentt (CT), Concordo P m  (CP), pão Sei (Tenho Dúvidas, Estou 
Lndeciso) (NS), Discordo (DP), -o Tot-(DT). A referida escala é 

baseada num estudo empreendido por Adbel-Gaid et al. (1986) e nela foram feitas as 

adaptações consideradas necessárias quer à realidade portuguesa, quer em face da pilotagem a 

que o questionário foi sujeito (cf. Cap. 6). 

As respostas foram objecto de uma codificação, segundo a qual se atribuíram 

valores numéricos a cada uma das escolhas possíveis. Para os itens consideradas Dositivos. 
isto é, os que pressupunham uma atitude positiva perante os computadores, foram atribuídos 
os seguintes valores: CT - 5 pontos; CP - 4 pontos; NS - 3 pontos; DP - 2 pontos 
e DT - 1 ponto. Aos itens de conotação negativa ambuímos valores numéricos inversos, 

isto é, de 5 pontos para DT até 1 ponto para CP, por forma a, como recomenda Likext, 
conseguirmos a atitude geral (positiva ou negativa) de cada professor perante o objecto em 

questão - o computador na escola (in Tuckrnan, 1978, p. 240). 

Assim, verificou-se (Quadro 7.11) que num total de 115 pontos, para um 

inquirido que obtivesse o máximo de pontuação possível, a média das pontuações se situou 

nos 83.36, com um mínimo de 56 e um máximo de 112 pontos. Metade dos inquiridos situa- 

se abaixo dos 81.5 e, portanto, abaixo da média. No entanto, é significativo que 90% dos 

casos se situem acima dos 69 pontos, isto é, acima do ponto médio da pontuação máxima 

( 5 7 3 .  



Quadro 7.11 

Quadro 7.11: Valores totais obtidos nos itens de atitudes. 

X 1 : TOTAL 
Mean: Std. Dev.: Std. E r r o r :  Variance: Coef. Var.: Count: 

83.365 1 2.375 1.439 153.139 14.844 74 i 
Minimum: Maximum: Range: Sum: Sum Squared: M issing: 

56 112 56 6169 525457 12 J 
* < 10th W: 10th W: 2 5 t h  %: 50th %: 75th %: 90th %: 

Utilizando outro tipo de escala, em que apenas se teve em conta o grau de 

concordância ou discordância perante cada item, independentemente de este ter uma conotação 

positiva ou negativa, isto é, considerando as respostas de Concordo Totalmente, 

Concordo Parcialmente, por um lado, e as respostas Discordo Parcialmente e 
Discordo Totalmente, por outro lado, verifica-se que, de um modo geral, os professores 

concordam com os itens de conotação positiva, isto é, os que envolvem um juízo de valor 
favorável em relação à utilização do computador no ensino e discordam dos itens de conotação 

negativa. As excepções são, por uma lado, os itens número 8.3 - "Os alunos deveriam 

frequentar d i s c i w  de prouamacão ob-as . , .  - "- e número 8.11 " Se 

ç p m p u t a u  
- 

- - , .  -, que podemos incluir no grupo dos que envolvem um juízo de valor positivo 

em relação à utilização do computador na escola, mas em que os professores revelam uma 

tendência para discordar (as escolhas Discordo Parcialmente e Discordo Totalmente 

totalizam 40.53% e 66.21%, respectivamente) e, por outro lado, os itens número 8.9 - 3 
e com~utadores como recurso educaavo orovoca m o b r e c a r g m h o  aos 

fessores" - e número 8.10 -"A~render a ler e a co , . .  ntar e mais imDQnêDte do a- 
ar com comr>utadores" -, que envolverão um juízo de valor negativo face à utilização do 

computador, mas que obtêm respostas positivas (Concordo Totalmente e Concordo 

Parcialmente totalizam 37.82% e 45.93%, respectivamente). 

6 69 75 81.5 94 1 O0 

* > 90th W :  

6 I I I 1 1 



Com a unlização desta mesma escala, fomos, ainda, verificar quais os três 
itens que obtinham um maior grau de concordância (Concordo Totalmente/Concordo 
Parc ia lmente)  e quais os três que suscitavam maior discordância (Discordo 

Parcialmente/Discordo Totalmente), tendo concluído que, no primeiro grupo, se 
encontram os itens 8.22 - ' ' D e 4  o c- 

modo a (86.48%). - , 8.17 -" As a- 
olvi- de b- 

comr>utador9* (82.43%) e 8.2 - " C o l o c a r  ao &por  de . 
37%). 

- No segundo grupo, estão os itens 8.16 -"Os c o w r e s  aumentar;io o s m  

" (74.3rn vivem na escola -, 8.18 -"Os conlputadores . - 
-s de raciocínio"( 68.9 1%) - e 8.1 1 - "Se não 

os c o m r e s  no ensino. os m o s  alunos analfabetos e d e s ~  - rovidos & 
&dão básica" (66.21 %). 

A discordância dos professores relativamente à institucionalização de uma 

disciplina obrigatória (item 8.3) não surpreende, se tivermos em conta aquilo que concluímos 

quando analisámos as estratégias de implementação do computador, em que essa 
possibilidade surgia em último lugar nas preferências dos professores. O mesmo se passa, 
aliás, na discordância relativa a um possível efeito da utilização do computador, traduzido 

num obstáculo ao desenvolvimento das capacidades de raciocínio dos alunos (item 8.18), se 

nos lembrarmos que a modalidade preferida pelos inquiridos é, precisamente, aquela que visa 

o desenvolvimento de capacidades cognitivas específicas dos alunos. 

Em suma, os professores estão contra a institucionalização de uma disciplina 

obrigatória, por não a considerarem essencial para o desenvolvimento cognitivo dos alunos, 

para quem, segundo eles, aprender a ler e a contar se reveste de maior importância. Face a 

essa discoráância, conjugada com aquilo que já haviamos dito sobre a opinião dos inquiridos, 
no que respeita à possibilidade de "qualquer professor" de "qualquer disciplina" utilizar o 

computador, os professores não deixam de realçar que essa circunstância lhes acarretaria mais 
trabalho. Com efeito, Digelle e Carleer (1990) explicitam as novas tarefas e os novos papeis 
que esperam o professor utilizador do computador. a irninência de novas tarefas (a interacção 

com os alunos enquanto indivíduos, a ultrapassagem da fase inicial, sempre difícil), a 
mudança da centralidade do professor ( o computador tanto pode ser um parceiro na 

interacção, como pode minar o controle pelo professor). Os professores inquiridos parecem 

estar conscientes destas novas tarefas e, concomitantemente, concordam com a necessidade de 





integradas no Projecto Minerva, onde, portanto, os CEM não existem, os que atribuem mais 
importância a uma estratégia de implementação do computador que passe pelo seu uso 

exclusivo nos CEM? A questão parece ser facilmente explicávei: os professores que trabalham 

em escolas com CEM reconhecem algum valor à presença do computador na escola, fruto, 

sobretudo, segundo julgamos, do interesse que sabem existir nos seus alunos, o que lhes 
permite a expressão de atitudes globalmente mais positivas face ao computador, mas, por 

outro lado, não reconhecem numa estratégia de implantação do computador baseada, 

exclusivamente, no CEM a força de impacto suficiente para promover a efectiva generalização 
da utilização desse instrumento ao nível de toda a escola. Ou seja, uma coisa é reconhecer 
como inadequada uma esuatégia que passe pela utilização exclusiva do computador no CEM; 
outra coisa é reconhecer que, apesar de tudo, a presença do CEM nas suas escolas lhes tem 

permitido descobrir algumas potencialidades no computador. 

Já a questão dos valores obtidos pelos professores do sexo masculino, quando 
comparados com os obtidos pelas suas colegas, poder-nos ia levar a especular 
(salvaguargando, no entanto, o reduzido número dos professores daquele sexo ...) sobre a 

circunstância de, sendo este grupo de docência, como já referimos nouuo local, constituído, 

na esmagadora maioria por professores do sexo feminino, com atitudes globalmente menos 

positivas em relação ao computador, até que ponto esse facto tem influência no fraco impacto 

que o computador, enquanto recurso educativo, tem tido junto deste grupo de professores, na 

sua globalidade. 

Aliás, o mesmo se poderá dizer no que respeita às restantes tendências, onde se 

verifica que os valores mais elevados, em relação às atitudes globais perante o computador 
são manifestadas pelos professores que, em cada sub-categoria (nível de ensino, habilitações, 

situação profissional, utiiização de máquinas e outro equipamento, actividades extra-lectivas) 

são minoritários. 

No caso de uma inversão na dismbuição destes professores, segundo estas 

variáveis, alguma coisa se modificaria? Isto é, se a maioria destes professores fosse do sexo 

masculino, se trabalhasse com alunos do Segundo Ciclo, se não fosse licenciada, se utilizasse 
máquinas e outro equipamento, se participasse em actividades extras-lectivas, o computador 
tena mais aceitação e mereceria atitudes mais positivas? É uma questão que fica em aberto e 

que é respondida, em parte, em secções sub-sequentes deste trabalho. 



O questionário mereceu-nos, ainda, um outro tipo de análise: os itens foram 
divididos em sub-categorias, de acordo com o respectivo conteúdo - onde incluímos 

os itens 8.1, 8.10 e 8.23, com a qual pretendamos verificar a importância que os 
professores atribuem h presença do computador na escola; u, com os itens 
8.3, 8.5, 8.14 e 8.22, em que pretendíamos isolar as medidas institucionais que os 

professores julgam necessárias para que a utilização do computador se torne efectiva na escola; 

m, onde colocámos os itens 8.Z8.12 e 8.17, para uma tentativa de verificação de quais 

as prioridades logísticas que os professores entendem necessárias;  DO IV, para onde 

seleccionámos os itens 8.6, 8.7, 8.11, 8.13, 8.15, 8.16, 8.18, 8.19, 8.20 e 8.21, no sentido 

de ficarmos a conhecer as atitudes dos professores, em relação aos efeitos que a utilização 
do computador poderá ter nos alunos, na opinião dos professores e, finalmente, o 
&p~ V. com os itens 8.4, 8.8 e 8.9, que, no seu conjunto, prendem saber o que pensam os 
inquiridos sobre a relação computador-professor. Basicamente, tratava-se de buscar 
respostas às seguintes questões: a) O computador, para estes professores e de acordo com as 
suas respostas no questionário, é ou não importante? Mais ou menos importante que os 

materiais e actividades "tradicionais", como o livro e a leitura? Ou estar-se-á a dar demasiada 

importância a esta questão?; b) Que medidas, de ordem institucional ou organizacional 

consideram estes professores importantes para uma efectiva generalização da utilização do 

computador na escola?; c) No caso de isso acontecer que efeitos previsíveis se poderão verificar 

nos alunos?; d) E quanto aos professores, que tipo de relação estariam dispostos a estabelecer 
com o computador? 

Relativamente à primeira questão (Quadro 7.12), verifica-se que a grande 

maioria dos professores inquiridos (63.51%) concordas com a afi iação de que a 
- - ,  res sao tao importantes para os alunos como os manuais". embora uma 

percentagem de 45.93% de entre eles considere que -der a ler e a contar é mais 

-te do -nder a trabalhar com com~&ores" e 66.21 90 discordem da afirmação 
<< nao m o s  c o m ~ ~ ~ d ~ f a b a l u n o s t ~ s  e - 
&j~rovidos de ~ h d a o  b . - ás iK.  Na globalidade, os professores tendem a discordar da 

afirmação de que "toda a a s  está a ser dada aos computadores faz esquecer OS 

m s  ~ r o b l e m w  os ~ d s s o r e s  en- (5 1.34% contra 35.13%). 

5 Quando. no decorrer do texto que se segue. nos referimos à percentagem dos 
professores que u o r d a  com determinada afirmação. entramos em linha de 
conta com os valores obtidos no conjunto das opçbes ÇQaçordo P a r c w  e 
Concordo Totalmente. Inversamente. quando dizemos que os professores 
ascordam referimo-nos ao conjunto das escolhas Discordo Par-ente e 
D i s c o r d . o ~ l , a h m ~  



Quadro 7.12 

. 
MÉDIA DPPT 

% 
I 

Grupo I - A importância do computador 

dinheiro no desenvolvimento de bons programas 
para computador. 

J 

NS 
% 

10.81 

C P f l  
46 

8.1 - Os computadores são tão importantes para os 
alunos como os manuais na sala de aula 

8.10 - Aprender a ler e a contar é mais importante 
do que aprender a trabalhar com computadores 

8.23 - Toda a atenção que está a ser dada aos 
computadores faz esquecer os verdadeiros problemas 
que os professores enfrentam 

8243 
A 

4.10 

3.554 

2.905 

3.37 

6.75 

63.51 

45.93 

35.13 

17.56 

41.89 

51.34 

Grupo II - Medidas Institucionais necessárias 

13.91 

12.16 

13.51 

8.3 - Os alunos deveriam frequentar disciplinas de 
programação obrigatórias 

8.5 - A programação e a utilização de computadores 
para a resolução de problemas deveriam constituir 
disciplinas básicas, como a leitura e a matemática 

8.14 - As autoridades escolares deveriam exigir a 
utilização de computadores na escola 

8.22 - Deveríamos repensar a forma como o cuní- 
culo está organizado de modo a tirar-se o máximo 
proveito do computador 

2.95 

3.338 

3.44 

4.39 

37.83 

39.18 

60.8 

86.4t 

40.53 

20.56 

25.66 

4.05 

Grupo 111 - Medidas logísticas necessárias 

21.62 

40.54 

13.51 

9.45 

8.2 - Colocar um computador ao dispôr de cada 
aluno é um objectivo educacional válido 

8.12 - Se as autoridades escolares tivessem dinhei- 
ro eu insistiria para que comprassem computadores 
para serem utilizados na maioria das disciplinas 
escolares 

8.17 - As autoridades escolares deviam gastar mais 

14.86 

21.6; 

78.37 

66.21 

4.09 

3.86 

6.75 

12.15 
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Qiriidro 7.12 (cont.) 

&IA DPJDT 
% 

Grupo IV - Efeitos nos alunos 
L 

A nível geral 

NS 
% 

CPICT 
% 

8.6 - Os computadores exigirão que os 
alunos se tomem mais activos 

8.1 1 - Se não usarmos computadores no ensino 
os nossos alunos crescerão analfabetos e despro- 
vidos de uma aptidão básica 

8.13 - Os computadores na sala de aula não me- 
lhorarão as atitudes dos aiunos em relação à 
minha disci~lina 
8.16 - Os comps. aumentarão o stress e ansieda- 
de que os aiunos vivem na escola 

3.56 

2.29 

3.41 

4.27 

63.5 

28.37 

18.91 , 

6.75 

16.2 

66.21 

44.59 

74.32 

20.2; 

5.40 

36.48 

18.91 

terão uma grande dificuldade em aprender 
as aptidões básicas da minha disciplina 

8.18 - Os computadores impedirão os alunos 
de desenvolver as suas capacidades de 
raciocínio 

8.19 - Os computadores na escola reduzirão 
os resultados escolares dos alunos 

31.08 

12.16 

37.83 

6.75 

18.91 

1.35 

4.02 

3.97 

4.02 
A nível da interacçáo 

61.16 

68.91 

60.8 

22.97 

25.67 

24.31 

8.7 - A utilização de computadores no ensino 
impede a interacção entre os alunos 

8.20 - Os computadores diminuirão a interac- 
ção professor-aluno 

8.2 1 - Os computadores isolarão os alunos 
uns dos outros 

3.89 

3.63 

3.58 
Grupo V - Os computadores e os professores 

49% 

63.51 

59.44 

8.4 - Os professores deveriam tirar cursos 
em programação de computadores 

8.8 - Os professores deveriam exigir que 
lhes ensinassem como usar computadores 
no ensino 

8.9 - A utilização de computadores como 
recurso educativo provoca uma sobrecarga de 
trabalho aos professores 

r 

25.67 

10.81 

16.2; 

12.16 

12.16 

78.37 

72.96 

4.0 

3.87 

2.865 36.44 37.82 

9.45 

14.85 

25.66 



Que inu=rpretação se poderá fazer destes dados? 

Parece estarmos perante a mesma situação que encontrámos quando analisámos 

os dados referentes modalidades de do c- . .  - isto é: os professores, em 

abstracto, consideram a presença do computador na escola - tão importante, pelo 

menos, como os manuais, o grande recurso, como vimos, utilizado por eles - mas, como não 
o utilizam nem lhe conhecem as potencialidades, não estão dispostos a abdicar do conhecido, 

em favor do desconhecido - daí que considerem que as actividades "tradicionais", como ler e 

contar, são mais importantes - nem a aceitar a sua introdução a qualquer preço, como se o 

computador resolvesse os inúmeros problemas com que a escola se debate - por isso não 

consideram que a simples utilização do computador vá provocar melhorias sensíveis no grau 
de escolarização ("alfabetização") dos alunos. 

Quanto às medidas que estes professores consideram importantes no sentido de 

poderem provocar uma efectiva generalização da utilização do computador, ressalta a ideia 

maioritariamente expressa, da necessidade de uma alteração dos currículos actuais que 

permitam a optirnização da utilização do computador. De facto, uma percentagem de 86.48% 
forma como o cum'culo esta concorda com a afirmação de que "deveríamos r- a 

, . o. de modo a tirar-se o maximo Droveito do com~utador". Que alterações 
proporiam, então, ao cum'culo actual? Por exemplo, a obrigatoriedade da utilização do 

. . computador - "as autori-lares deverim e x m  a utilizacão dos cornpu~ores na 
 cola" - medida que merece a concordância de 60.8% dos inquiridos. 

Surgindo aos olhos de muitos, como a única maneira de conseguir uma 

efectiva utilização do computador na escola - como, aliás, sucede, actualmente no Reino 

Unido - a constatação de que só a obrigatoriedade os levará a usar o computador corrobora a 
ideia expressa por Nóvoa (1991) segundo a qual são muitas vezes os próprios professores 

que desvalorizam a complexidade da profissão docente, ambuindo a outras a responsabilidade 

de algo que deveria nascer do seu próprio seio - os professores colocam-se, assim, numa 

posição em que preferem as estratégias de tipo coersivo ... 

Não surpreende, por outro lado, sobretudo se tivermos em conta os dados 
, . referentes às g s t r a t w  de im~ lemen t~ão  do co-, que já analisámos, que a 

institucionalização de uma disciplina específica do campo da informática, com estatuto 

semelhante à "leitura" ou à "matemática" suscite muitas dúvidas, traduzidas na grande 



percentagem de indecisos perante essa evenbualidade (40.54% de respostas na opção 
. . 

a f a c e à a f i i a ç ã o  " a e a u h l l z & & d e c w  
ao de Droblemas d e v a  co 

ou na pexentagem, timidamente maioritária (40.53% contra 37.83%), dos que 

discordam da "os alunos f r e d l s c l r > l i n a s  de ~ro- 
. S .  

Será que isso quer dizer que estes professores não querem ficar à margem da 

utilização do computador no ensino, não vendo com bons olhos uma apropriação deste 
instrumento por "especialistas", como tínhamos concluído na análise dos dados referentes b 
e s t r a t é g i a s 0  do c o m ~ w ?  

É o que procurámos saber com outro grupo de itens, relativo b relações que os 

professores estão dispostos a estabelecer com o computador. Verificamos, assim, 

confirmando a nossa hipótese, que os professores acham que devenam exigir receber 

formação na utilização do computador - 78.37% de entre eles concordam com a afirmação % 
professores v s  em pro-o de compui&ores" e 72.96% acham que 

. . 
rofessores devenam e -e lhes e b a s s e m  como mar c o m ~ o r e s  na 
e - apesar de reconhecerem, ainda assim com uma grande percentagem de indecisos 

. .  (36.48%), que "a utilizâcao de compytadores como recurso e-vo provoca uma 

s o b r e c w  de trabalho aos ~CPfessores" (37.82% concordam com a afirmação, contra 

25.66% dos que discordam). 

Voltemos à questão que colocámos há pouco: para além das alterações 

curriculares, que medidas seriam necessárias para uma efectiva generalização da utilização do 

computador na escola? Para estes professores seriam necessários mais computadores - 
ispôr de cada duno é um oblecti 

. . 
78.37% concordam que "colocar um co-dor ao d VQ 

ucacional válido9* e 66.21% estão de acordo em que "se as autori&des esc&es tivessem 
. . . .  . . . . . 

dinheiro eu in- com- comp&xiores Dmerern utilizados na maiona 
d a s i ~ l i n a s "  - além de mais programas - 82.43% concordam com a afirmação k 

escolares de venarn tar 
com~utador". 

Esta verificação vai, assim, ao encontro da ideia, bastante divulgada, de que 

um acréscimo de recursos provocaria alterações na natureza e funcionamento da escola. Ora, 
segundo Canário (1991), trata-se de um discurso "alibi" que, concebendo a inovação como 

uma soma ao que já existe (a "inovação acrescentada") não questiona a lógica de 



utilização dos recursos já existentes, quando, de facto, o que importará promover é "uma 
outra gestão" desses recursos. 

E se, de facto, se chegasse a uma generalização da utilização do computador na 
escola, que efeitos teria este instrumento nos alunos? Foi o que procurámos perceber com o 

isolamento dos itens referentes aos alunos, o que pennitiu verificar que os professores 

inquiridos acham que o computador não prejudicaria as atitudes dos alunos em relação à 

respectiva disciplina - 44.59% discordam (contra 18.91%) da a f i a ç ã o  "os c- 
- - - . . .  nao - que não 

provocaria dificuldades de aprendizagem - 61.16% (contra 6.75%) discordam da afrimação 

d e d i f i ç u l d a d e a s w  . 

da minha di- 68.9 1 % (contra 18.9 1%) estão em desacordo com a afirmação 
. , .  ao os alunos de &senvolver as suas c w e s  de raciocinio , 99. 

60.8% (contra 1.35%) discordam da afirmação "os c o e o r e s  redwrao os rgs&d~~ . 

p;sçolares d q ~  alunosw- não causaria um aumento de ansiedade nos alunos - 74.32% (contra 
- L 6.75%) não acham que "os c o m r > u t a d o r e s a o  o stress' e a a n d a d e  aue os alunos 

vivem =escola . 7, 

Relativamente às relações aluno/aluno e professor/aluno, uma questão a que os 

professores de línguas são particularmente sensíveis, nomeadamente pela necessidade de uma 
constante interacção na sala de aula, os inquiridos pensam que o computador não impede a 

interacção alundaluno - 49.99% (contra 22.97%) discordam da eventualidade de "a . .  

de comDut;i;dores no ensino (impedir) a i n t e r a c c ã o m  - não isolando os alunos 
uns dos outros - 59.46% de discordâncias (contra 24.31 %) na afirmação "os co- 

dos outros" - nem impede a interacção professor/aluno - 63.51% 
. . . -  . (contra 25.67%) discordam que "os com~ut&ores d iminuo  a interaccão professor-aluno . > 9 

Por outro lado, os inquiridos pensam que a utilização de computadores teria 

como consequência um acréscimo no nível de participação dos alunos - 63.5% concordam 

(contra 16.2% dos que discordam) com a afirmação "os computadores e m r a o  que os a l m  . . -  

se tmem mais activos". 

Estas conclusões estão, aliás, de acordo com aquilo que já disseramos, quando 

nos referimos à concepção que os professores inquiridos manifestam no que respeita ao papel 

globalmente positivo que o computador poderá ter nos alunos. 



Globalmente, portanto, a crer nos resultados expostos at6 aqui, os professores 
inquiridos manifestam uma certa abertura à utilização do computador na escola, em geral, 

enquanto a utilização deste instrumento na sua disciplina, quando muito, não parece ser 

susceptível de prejudicar os alunos. 

De acordo com os dados do questionário e com as opiniões expressas nas 

entrevistas, os professores inquiridos consideram o computador um instrumento importante, 

que não deve ficar fora da escola, nem ser apropriado s6 por alguns. Pensam, no entanto, que 
são necessárias algumas medidas prévias, ao nível institucional e organizacional, em que se 

inclui a sua disponibilidade para receber formação específica. Julgam que ele não provocará 

efeitos perversos nos alunos, quer ao nível do seu aproveitamento global, quer no que 
respeita à interacção na sala de aula. 

A questão dos recursos é, também patente nestes dados, ficando a ideia que os 
inquiridos apoiarn um acréscimo respectivo, quer no que se refere à aquisição de mais 

programas de computador, quer no desejo de que cada aluno tenha um computador ao seu 

dispor. 

É lícito, pois, colocar a questão: estas atitudes, globalmente positivas, têm 

alguma correspondência com as estratégias comportamentais adoptadas por estes professores 

perante o computador? Isto é: os professores manifestam, na prática, a mesma abertura 

(traduzida, por exemplo, na utilização regular dos recursos dos CEM) que, em teoria, 

exprimem? E se não o fazem, que razões o poderão justificar? 

Na tentativa de encontrar respostas para estas questões, vamos recorrer aos 

dados respeitantes à secção do questionário que visava a determinação do nível de frequência 
dos CEM e, paralelamente, às entrevistas realizadas, junto dos professores de Inglês. 

2.5 - Os urofessores e os Centros Escolares Minema 

Como já foi referido, a estratégia de implementação do computador privilegiada 

pelo Polo do Projecto Minerva da Escola Superior de Educação de Portalegre, no que respeita 
às escolas do Segundo e Terceiro Ciclos do Ensino Básico e do Ensino Secundário, 
seguindo, aliás, uma tendência comum a nível de todo o País, passa pelo funcionamento dos 

"Centros Escolares Minerva". 



Dai que um dos itens que nos interessava incluir no questionário fosse a 
de com que os professores utilizavam os recursos destas estruturas. Para o efeito, 

utilizámos uma escala de em que solicitávamos aos inquiridos que indicassem 

se frequentavam os CEM Freauentemente (ou seja: mais do que uma vez por semana), 

Regularmente (pelo menos uma vez por semana), Raramente (menos do que uma vez por 

semana) ou Nunca. 

Como se pode ver na Figura7.06, a opção Nunca aparece largamente 

maioritária, sendo indicada em 60.87% dos casos; considerando, ainda, que os casos em que 
se indica a escolha Raramente atinge os 23.9 1 % poderemos dizer que os 

. . do 

CEM, isto é, os que nunca ou raramente o frequentam constituem uma maioria esmagadora - 
84.78%. 

Figura 7.06 

Frequência de utilização dos CEM 

N % 

Nunca 28 60.87 1 - 1  
Raramente 11 23.91 7 
Frequentemente 4 8.69 -1 
Regularmente 3 6.52 

To tal 42 100 (arredondamento) 

Figura 7.06: Frequência de utiliza~áo dos CEM pelos professores. Os náo- 

utilizadores (os que Nunca ou Raramente frequentam o CEM) constituem a esmagadora maioria. 

Os motivos que poderão justificar esta situação foram, também, objecto de 

análise no questionário, numa secção em que se solicitava aos professores que assinalassem 

as principais razões que os levavam a manifestar este comportamento - a não frequência 

regular dos CEM. 



Verifica-se, assim, que as três razões apontadas com mais frequência foram: 
com (assinalada em 83.87% dos casos); "Não tem 

. . .  (29.03%) e "O horário de -o do (37- se a d e  
. . .  n i b i M  (25.80%). 

Quanto à situação inversa, ou seja: as razões que são referidas pelos 
. . dos recursos do CEM para o frequentarem, verifica-se que a opção 

. .  - material,' aparece em primeiro lugar, com 
64.7Wo de referências, seguido de ''Para de c 0 7  

. . .  gara a sua -' (52.94%) e receber f- do c o e  . .  - 
' (  

também referida em 52.94% dos casos). Estes professores, quando se deslocam ao CEM, 

fazem-no por -a, situação referida em 88.23% dos casos, na opção &mprg 
(1 1.76%, J)QL vezes>, sendo 9 s  c o o r d e n a d g m  responsáveis pela deslocação de 

professores ao Centro em 29.41% dos casos, na opção S e m ~ r e  (29.41%, Por Vezes e 

58.82% Nunca); o Conselho D , . irectiv~ e o -o Pe- bem como qualquer 

não são referidos em nenhum caso, como tendo qualquer responsabilidade no facto 

de os professores se deslocarem ao CEM @una  = 100%). 

Inquiridos - os utilizadores e os não utilizadores - sobre Q u e c õ e s  a 
. . 

gUe se deveriam ln aodupr do CEM  ara aue fosse w- . .  - 
m u ê n c i a  r- por verifica-se que existe uma correspondência 

entre as razões apontadas pelos não utriizadores para não frequentarem os CEM, por um lado, 

e os motivos que levam os utilizadores a fazerem-no, por oum, e as alterações apontadas com 
mais frequência. De facto, constata-se que, quer os utilizadores, quer os não utilizadores, 

julgam que as alterações que se deveriam implementar no funcionamento dos CEM têm que 

ver com a área da forrnacã~, por um lado, e com a do fempQ, por outro, como se pode 

concluir das opções assinaladas com mais frequência, que são as seguintes: "Promoc& 

regulâr de a c w s  de fonnacao desn a d a s s s o r e s .  DO 
- - n r area disciplinu (80.43% de 

referências); "Reserva de emcos horários nos CEM para professores e outros PêEíLê1CIl1QS 
(52.17%) e "Existência de mais e melhores D - 

. .  - r o m  de com~utador uara unlizacao na 
e . .  &versmdiscir>linas" (47.82%). 

Por esta análise é possível verificar que estes professores não são utilizadores 

dos recursos do CEM da respectiva escola, por razões que variam entre a 

para trabalhar com o computador - no questionário "Não sabe trabalhar 
. . .  

com computadores" - referida em cinco casos, até questões como a 



(dois casos). São questões que relevam mais de razbes de ordem exterior aos próprios 

sujeitos, enquadráveis, portanto, no sistema de consmgimentos designado por Lunden de 
"Frame System" (citado por Chandra et al, 1988). 

Verifica-se, assim, a pemnência das observações aduzidas, entre outros, por 

Canário (1991), sobre a questão do & m g ~  e da oenúria de recursos. como "alibis" das 
posições mais conservadoras, que os elegem, numa atitude defensiva, como 

constrangimentos e como grandes limitações à inovação. 

Por outro lado, também as observações de Nóvoa (1991) sobre os problemas 

da f o m ã o  dos Drofessores. adquirem, neste contexto, toda a pertinência Este autor, de 

facto, partindo da análise das reflexões produidas por Zeichner (1983), Demailly (1990) e 

Zeichner e Liston (1990), constata a existência de dois grandes grupos de modelos de 

formação contínua: "os modelos (tradicionais, comportamentalistas, 
universitários, escolares), organizados previamente a partir de uma lógica de 
racionalidade científica e técnica e aplicados aos diversos grupos de 
professores" e os "modelos construtivistas (personalista, investigativo, 
contratual, interactivo-reflexivo), que partem de uma reflexão contextualizada 

para a montagem dos dispositivos de formação contínua, no quadro de uma 
regulaçáo permanente das práticas e dos processos de trabalho" (Nóvoa, 1991, 

p.21). Mais eficientes a curto prazo, como o próprio reconhece, os modelos estruturantes 
"tendem a reproduzir as realidades educacionais existentes, dificultando o 
trabalho de invençiio (e de produção) de uma 'nova' escola e de um 'novo' 
professor'' (id., p. 21). Ora, a formação de que falam os inquiridos parece integrar-se neste 
modelo estruturante, na medida em que, ao partirem do princípio de que a formação lhes 

permitirá uma aplicação a curto prazo daquilo que é transmitido, os professores não pôem em 

causa as "realidades educacionais existentes" e buscam, apenas, uma racionalização técnica 

dos conhecimentos "adquiridos", sem se porem em causa a si próprios, nem às suas práticas. 

Esta perspectiva, motivada pela ausência de projectos colectivos que sejam 

mobilizadores do conjunto da classe docente, provoca da parte dos professores uma atitude 
defensiva "mais própria de funcionarios . . .  do que de orofissionais . . 
(id. p. 21), quando, na verdade, "os problemas da prática profissional não são 

meramente instrumentais" (id., p.26), isto é, não se reduzem à apropriação pelos 

professores de novas técnicas, novos instrumentos, pois, se é verdade que a formação dos 

professores para a mudança é importante para promover a mudança, ela quase nunca se traduz 





computador na minha aula, (...) mas eu não quero trabalhar com ele e se 
soubesse trabalhar com ele não sei se o iria utilizar nas aulas, nem sei se iria 
ser produtivo. A minha reacção é de 'Não quero!' porque tenho a impressão 
que me estão a impingir uma coisa que eu não quero comprar, pronto!" (E3) 

Apesar de haver referências à questão da falta de tempo para uma adequada 

farniliarização com a máquina - "era preciso passar muito tempo com o computador 
(...) desbravar terreno, vir para aqui (para o CEM) sozinha, enganar-me, voltar 
atrás, emendar ... "(B3) -, é curioso, no entanto, como um dos professores reconhece 

que essa questão é mais fictícia que real: 

"Eu acho que isso do horário não é desculpa, porque a pessoa faz 
o seu próprio horário ..." (E2). 

No entanto e como era de prever, seis dos entrevistados reconhecem que a 

questão da formação é essencial para que se descubra como é possível a utilização do 
computador: 

"Há pessoas que dizem: 'EU não gosto de queijo porque nunca 
provei...'. Eu não sei se (o computador) seria útil ou não; no fundo, o ser 
humano tem medo do desconhecido (...) Se nós tivéssemos uma orientação 
nesse sentido, se nos dissessem 'Olhem podem aproveitar o computador no 
Inglês aqui ou ali...' " (E3) 

E é esse desconhecimento que, na opinião de outra professora, a impede de ter 

uma atitude mais favorável: 

" (...) É uma coisa minha, é estupidez, eu já vi fazer com video 
coisas giríssimas, portanto também não tenho muita experiência de como é 

que se usa o computador numa sala quem é que me garante que não se fazem 
coisas giras? (...) Agora, se eu aprendesse, se eu descobrisse que o uso do 
computador era importante para levar os alunos a... não seriam os 40 anos ou 
os 50 que me iam impedir de o usar, não vejo é como no Inglês se pode fazer 

isso ..." (E2) 



No fundo, para estas professaras, o computador não vem resolver nenhum 
problema, tendo eias a impressão que ele não vai trazer nada de novo: 

"E quando vou ver, j B  uma vez vi uma demonstração numa aula 

de Inglês, eu achei que teria conseguido a aprendizagem daquela estrutura 
muito mais depressa sem o computador (...)" (E3) 

Daí, as dúvidas sobre a utilidade do computador: 

"Tudo isso pode ser feito com papel e lápis (...) De que modo é 

que o computador entrava aí (na aula)? Em termos práticos, o que é que o 
computador traz de novo? Os alunos saem beneficiados?"(E3) 

Trata-se, antes, na sua opinião de uma "moda", semelhante a muitas outras 

que têm passado pela escola e que não trouxeram nada de novo: 

"Faz-me lembrar o laboratório de Iínguas, foi uma moda, 
ninguém aprendia línguas se não tivesse um laboratório, anos depois provou- 
se que o laboratório de línguas foi uma moda e que não adiantava nada, no 
caso da aprendizagem do Inglês só como recurso (...)"(E3) 

No fundo, trata-se de um processo comum na elaboração das representações, 

as quais "preenchem certas funções de manutenção da identidade social e de 
equilíbrio socio-cognitivo que a ela está ligado (...)" daí que os sujeitos tenham 

necessidade de mobilizar uma série de defesas que permitam a manutenção desse equilíbrio: 

"( ...) Basta ver as defesas mobilizadas pela irrupçiio da novidade ..." (Jodelet, 

1989, p. 51). 

As coisas, no entanto, seriam diferentes se houvesse a percepção de que o 

computador poderia resolver um qualquer problema sentido pelo professor: 

"Para que é que eu havia de lá ir ... ( ao CEM) ? O que é que lá há 
para mim? Só se fôr com um problema muito concreto 'Olhem ajudem-me lá a 
fazer isto ...' (...)"(E2) 

Como isso não acontece, o CEM aparece aos olhos destas professoras como 
"uma ilha" (B I), algo que "passa um pouco despercebido9'(C2). 



Daí que a reacção mais racional seja a de continuar a usar os recursos que se 
utilizam no dia-a-dia, os quais jii provaram a sua utilidade. No fundo, é ao professor que 

cabe, dentro da panóplia de instrumentos de que dispõe, seleccionar o mais adequado aos 

objectivos que quer atingir: 

"O problemas está nas pessoas, não está no instrumento (...) eu 
atrevia-me a dizer uma coisa grave: é que todas as técnicas servem (...) (E2) 

Este distanciamento em relação ao objecto em causa - o computador - releva do 

problema do papel que a comunicação e o acesso h informação têm na elaboração das 

representações, problema esse que é referido por Moscovici (citado por Jodelet, 1989, p. 47). 

Esse problema revela-se ao nível da "emergência das representações" - visíveis, aqui, 

na focalização sobre certos aspectos do objecto em questão, em função dos interesses e da 

implicação dos sujeitos: a informação sobre o computador é escassa, dele apenas, "se ouve 

dizer que...", ou se sabe da sua existência na escola pelas "fichazinhas" que se recebem 

com a descriminação dos vencimentos, ou se assistiu a uma sessão "uma vez" que não 

agradou ... Também desse domínio são os "processos de formação das 
representações" que revelam "a interdependência entre a actividade cognitiva e 
as suas condições sociais de exercício, os seus planos de combinação dos 
conteúdos, das significações e da utilidade que lhe são conferidos" (Jodelet, 

1989, p. 47); são estes processos que levam, por exemplo, à consideração de que o 

computador "não traz nada de novo" e que se conseguiriam os mesmos resultados, ou 

melhores, sem a sua utilização - o computador, nesta perspectiva, não revela utilidade. 

O nível "das dimensões das representações" está também presente no 

problema da comunicação e o seu papel na elaboração das representações quando, por 

exemplo, uma das professoras se refugia no estereotipo da mo& para justificar a sua não 

adesão aos computadores - fruto da propaganda a que se sente sujeita, considera que o 

computador na escola é uma moda imposta por estratégias de "marketing", a que não se sente 

obrigada a obedecer ... 

A questão é agravada quando o CEM surge, aos olhos dos entrevistados, como 

um espaço marginal e acrescentado, características que Canário (1986) descobrira 

relativamente aos CDI, em França e que, no caso dos CEM, confirmam as conclusões de um 
estudo de Demailly (1991), em que se descortina, da parte dos professores naão utilizadores 

dos recursos informáticos, uma acusação velada aos que "montam guarda" às salas de 
informática, impedindo a sua utilização por outros. Do mesmo modo, Brown (1990), constata 



a utilização das salas de informática nas escolas britânicas, por pequenos grupos de 

entusiastas que impedem uma generalização do acesso aos computadores. 

Ao tentar uma sistematização das reacções de alguns professores e outros 

actores sociais, com ligações ao sub-sistema educativo, sobre a questão da implementação das 

inovações, em geral, Fuílan (1982), afirma que as reacções típicas são as seguintes: 

"Um diz que as escolas estão a ser bombardeadas pela mudança; 
outro observa que não há nada de novo debaixo do sol; um decisor político 
acusa os professores de serem resistentes a mudança (...)" (p. 3). 

Poucos, no entanto, se preocupam em saber -e é aw isto acontece, 

porque é que, de facto, existe este sentimento generalizado sobre, por um lado, a falta de 

novidade aparente de tantas inovações educativas e, por outro lado, as "resistências" 

oferecidas pelos professores. 

Boudon (1986), embora o seu referente não seja, especificamente, o ensino, 

coloca o dedo na ferida ao dar conta do sucedido quando há uns anos, o Governo Indiano 

encomendou um estudo a uma Universidade Norte-Americana, sobre as possíveis soluções 

para a redução da natalidade numa determinada região do seu país. Os investigadores 

dividiram a população em estudo, constituída por camponeses, em dois grupos, o 

experimental e o de controle, tendo dismbuído a pilula contraceptiva ao primeiro. O resultado 

foi que não se obtiveram quaisquer efeitos. E apesar de, como resultado de uma mudança de 

estratégia dos investigadores, a aceitação da píiula pelos camponeses ter subido em flecha, 

isso ter-se-ia ficado a dever ao sentimento destes de que precisavam de rembuir a gentileza 

dos investigadores e não ao convencimento de que o método proposto lhes servisse para 

alguma coisa. 

Esta história levanta a questão da racionali- dos actores sociais perante uma 

suposta inovação. É que o comportamento dos camponeses, traduzido, primeiro pela não 

aceitação da pilula e, depois, pela sua aceitação condescendente, é, para eles, perfeitamente 

racional: se os filhos ajudam os pais a trabalhar a terra, contribuindo para o sustento da 

família, por que razão hão-de os pais não querer mais filhos? Mesmo que um ou outro aceite 

como boas as razões adiantadas pelos investigadores e decida adoptar um método 



contraceptivo, isso apenas contribuirá numa milésima parte para a redução do problema 

central. 

Fazendo-se eco de Max Weber, o autor defende que, para tentar explicar um 
fenómeno social é preciso ligá-lo aos comportamentos individuais que estão em causa e 

considerar esses comportamentos como "racionais", do ponto de vista dos actores sociais em 
presença, pois que estes sempre têm boas razões que os impeliram a adoptar este ou aquele 

comportamento - as mais das vezes por razões de ordem "utilitária", que os levam a perseguir 
fins coincidentes com os seus objectivos mais imediatos. 

As razões que descortinamos nos professores que inquirimos, têm muito que 
ver com esta questão da "racionalidade utilitária": se eles operam rotinas bem estmnuadas, 

que satisfazem os seus desejos mais imediatos, por que razão hão-de adoptar o computador, 

que, inevitavelmente, provocará rupturas nessas rotinas e porão em causa as estratégias a que 

estão habituados e que, na sua opinião, têm dado bons resultados? 

É que o investigador não deve partir do princípio que os planos inovadores 

fazem mais sentido que os dos professores, e, portanto, tipificar a reacção dos professores à 

inovação como uma "resistência à mudança" não leva em conta que os professores operam 

com rotinas que funcionam de acordo com as suas necessidades, as quais eles não querem 
abandonar, face a propostas inovadoras que exigem muitas e variadas respostas, de carácter 
completamente novo (Olson e Eaton, 1987). 

Ora, as rotinas dos professores que inquirimos, tal como as identificámos - a 

predominância da figura do professor como actor central na sala de aula; o recurso sistemático 

ao manual oficalmente adoptado (que lhes dá uma sensação de segurança e um controle do 

que se vai passar na aula, evitando, assim, tomadas de decisão mais complexas); o baixo nível 

de utilização de máquinas e outros equipamentos, perturbadores, por certo, dessas rotinas - 
constituindo uma base de apoio destes professores, bastante sólida e difícil de pôr em causa, 

está, por assim dizer, nos antípodas do que seria o cenário ideal para a integração curricular 
do computador, que exige uma postura mais eclética do professor, a aceitação da partilha do 

"poder" dentro da sala de aula, o recurso a estratégias e recursos diversificados. 

É por isso que a introdução do computador é vista por estes professores como 
perturbadora dos seus racionalismos e, além do mais, surge de fora para dentro, imposta por 

alguém situado num qualquer "topo", o que provoca inevitavelmente resistências por parte 
daqueles que se encontram na "base". 



Ardouin e Deroche (1988), num estudo empreendido, precisamente sobre a 
utilização dos recursos infoxmáticos pelos professares franceses, bem assim, como das suas 

representações e atitudes perante aqueles, afirmam que os professores costumam encarar as 

inovações em termos de ganhos ou de perdas: quanto mais sentirem que ficam a ganhar com 

uma inovação, mais possibilidades tem esta de ser bem sucedida, sendo o contrãno também 
verdadeiro. No nosso caso, parece-nos que os professores manifestam a sua convicção de 

que têm pouco a ganhar com a utilização do computador .... 

Definindo os utilizadores das "saias de informática" como os que as 

frequentam pelo menos uma vez por semana, critério iguai ao que usámos neste estudo, os 

autores chegaram à conclusão que há variáveis que são detenninantes nas caractensticas 
destes utilizadores daquelas estruturas escolares, como o se;rp (onde se constata uma maioria 

. . .  
de homens), a leccio- (onde predominam as disciplinas ditas científicas) e, entre 

. . 
outras, também a f a c i u e  de utilizacão dos D r o m  de c o w .  Como não 

determinantes, aparecem a idade. os de servicq, os , os respectivos mos na categoria, e 
. . 

as acnvidades d ive ru  ligadas ao ensino (leitura de revistas ou outras obras pedagógicas, 
adesão a movimentos pedagógicos, etc). 

Apesar disso, Ardouin e Deroche caracterizam os utilizadores pela && (entre 

os 25 e os 45 anos, num estudo e entre os 25 e os 39 noutro), pelos de servic~ 
. . 

(constatando que dois terços têm entre 1 e 10 anos), pelas actividades d i v w  (lêem mais 
obras de caracter pedagógico, participam com maior frequência em movimentos pedagógicos) 
e pelo (predominância de homens). 

Nos dados por nós obtidos no questionário, relativamente às mesmas 

variáveis, não é possível fazer uma caracterização significativa deste tipo, dado o reduzido 

número dos que podem ser considerados utilizadores (apenas 7 professores, em 46 - 
15.21%). De qualquer modo, aqui ficam os valores registados, a titulo de curiosidade: dos 

sete utilizadores, 4 são homens e três são mulheres; as idades estão compreendidas entre os 

26 e os 38 anos; três são profissionaiizados e quatro não-profissionaiizados; os sete têm entre 

1 e 14 anos de serviço; os sete costumam participar em actividades de animação da escola; 
seis estão integrados em projectos educativos; apenas um participou, no último ano lectivo, 

em actividades de reciclagem profissional e cinco assinam revistas de âmbito profissional. 



Por outro lado, os que obtêm maiores pontuações, na secção do questionário 

que diz respeito As atitudes perante os computadores na escola, são, como já dissémos, 

utilizando as variáveis referidas por Ardouin e Deroche, do sexo com idades 

compreendidas entre os 26 e os 3Q anos, Não-Licenciados - e- 
.a . uma e os 6 e os 10 anos, participam mais em actividades de 

estão integrados em prpiectos e- em maior número e assinam 
a - svistas de profissional com maior frequência. 

Os autores constatam, ainda, à, semelhança dos dados que nós próprios 

obtivémos, que os professores inquiridos manifestam uma grande vontade de formação nesta 

área e que quanto maior e melhor é a formação recebida mais possibilidades há que um 

professor se tome utilizador do computador. 

E é, precisamente, a constatação de que "utilizar a informática exige 

acesso aos meios técnicos com que ela se exerce, os computadores. Exige 

mesmo um acesso disponível (...) é necessário estar de alguma forma 
integrado e ser reconhecido como membro do grupo estruturado de 
profissionais e/ou utilizadores" pois que "usar meios informáticos requere, 

precisamente porque estes são mais flexíveis, não apenas uma formação 

anterior mais ou menos longa mas principalmente experiência prática" (Dores, 

1990, p. 673), que é confirmada por outros estudos (Elkins, 1985), que demonstram que "a 
utilização e o conhecimento crescentes dos computadores, contribuem para 

sentimentos mais positivos em relação aos computadores" (p. 34), tendência a que 

nós próprios nos referimos quando dissémos que eram os professores que trabalhavam em 

escolas onde existe um CEM que manifefestavam atitudes globalmente mais positivas em 

relação ao computador. 

Poderá, no entanto, haver razões mais "objectivas" que possam explicar o 

relativo alheamento dos professores perante o computador? 

Vejamos o capítulo seguinte. 



Capítulo 8 

O funcionamento dos CEM: condicionantes institucionais e organizacionais 



No capítulo anterior, verificámos como os professores inquiridos encaram o 
computador na escola, a importância que, apesar de tudo, e em teoria, lhe atribuem - embora 

o façam de modo pouco convincente e lhe reconheçam potencialidades noutras áreas do 

crn'culo e noutras esferas da actividade escolar. 

Vimos, também, que não são frequentadores habituais, nem regulares, dos 

CEM, invocando, para isso, razões de falta de tempo disponível e de falta de formação, áreas 

que privilegiariam em alterações eventuais a fazer quanto ao funcionamento daquelas 

estrturas. 

Constatámos a importância das representações que fazem sobre o computador, 

na determinação das suas estratégias comportarnentais face a este instrumento - o receio da 

máquina, a sensação de que, ao utilizá-lo, perderão parte do poder, o desconhecimento, de 

que dão mostras, quanto aos possíveis usos e efeitos, a sensação de que se trata de algo que 

está a ser "metido a martelo" na escola. 

Caracterizámos os utilizadores dos CEM e os que revelam atitudes mais 

positivas em relação ao computador, em termos de sexo - onde encontrámos uma maioria de 

homens -, de i&dg - com predominância dos situados num escalão etário que vai dos 26 aos 

38 anos -, de tempo de serviço - com maioria num escalão alargado entre 1 e 14 anos -, de 

actividades afins ao ensino - categoria onde encontrámos os que participam mais em 

actividades de animação da escola e em projectos educativos e os que lêem mais revistas de 

carácter pedagógico. 

Por outro lado, os professores inquiridos pensam que seriam necessárias 

alterações ao nível institucional e organizacional - desde a organização cumcular ao 

funcionamento dos CEM para que fosse possível uma adesão sua à utilização do computador. 

Como já dissémos, para o estudo das determinantes de ordem comportamental 

dos actores sociais, não podemos cair no "erro fundamental" que consiste na sobreavaliação 

das variáveis de ordem individual e na sub-estimação das de ordem organizacional 

(Ross,1977, in Vala, 1986a, p. 10). Ambas as variáveis desempenham um papel específico 

na determinação das suas estratégias comportamentais, sendo que as representações que os 

actores elaboram sobre um determinado objecto social não decorrem directamente da situação 

objectiva mas da representação que se tem dessa situação, como produto e processo de uma 



elaboração mental que rcconstitui o real com que um indivíduo é confrontado, ambuindo-lhe 
significações específicas (Abric, 1989, p. 188). 

Sendo, portanto, as representações condicionadas por factores contraditórios, 

resultantes de pressões de ordem ideológica e dos constrangimentos próprios do sistema 

escolar ( Gilly,1989), decidimos estudar não só as representações, atitudes e comportamentos 

dos professores, mas também, tentar perceber em que medida eles são determinados pelo 
contexto organizacional e institucional que regula a actividade docente nas escolas. 

Daí, a opção que fizémos pelo estudo sistematizado de cinco CEM, nos temos 
que explicitámos na Metodolo&: permanência de uma semana (unidade significativa que se 

repete ao longo de uma ano escolar - Canário, 1987) em cada um dos CEM; recolha de dados 
de natureza quantitativa e qualitativa, sobre cada um dos contextos enquadradores da acção 

destes CEM - entrevistas, com incidência nos "informadores privilegiados" (Conselhos 

Directivos e Coordenadores dos CEM) e observações das actividades e dos utilizadores dos 

CEM. 

É o resultado deste trabalho que apresentamos no presente capítulo. 

Começamos por explicitar o que se pretendia com a recolha de dados 
efectuada, através de questionários, observações e análises documentais, ao que se segue uma 

caracterização de cada uma das escolas e dos respectivos CEM, apoiada nos dados 

recolhidos, partindo-se, de seguida, para a sistematização desses dados. Finalmente, na 

tentativa de alcançarmos o significado mais profundo desses dados, na perspectiva dos 

diversos actores envolvidos, apresentamos o resultado comentado das suas opiniões, tal 

como foram expressas nas entrevistas que com eles realizámos. 



Através da metodologia seguida na recolha dos dados sobre o funcionamento 

de cada CEM, pretendíamos verificar directamente as caractensticas de cada escola estudada, 

as condições em que funciona o respectivo CEM e o número e caracterização dos seus 

utilizadores (professores e alunos). 

No que se refere a este último ponto, no entanto, os objectivos que 

perseguiamos não foram completamente atingidos, dado o reduzido número de utilizadores 

com que deparámos. 

De facto, durante a semana de permanência em cada um dos CEM estudados, 
. . 

pretendíamos, por exemplo, estabelecer um p erfil do aluno-udzador,através da utilização de 

uma grelha de observação (anexo 3), a qual foi preenchida por nós próprios ou, em alguns 

casos, com a ajuda dos professores responsáveis pelo CEM. Os dados a recolher diziam 

respeito ao ano & escolaridade, sexo, idade, residência - onde considerámos três categorias: 

1) residência na sede do Concelho, ou na localidade onde se situa a escola; 2) residência na 

área do Concelho onde se situa a escola, excluindo a categoria anterior e 3) residência noutro 

Concelho -, categoria social - com base na profissão dos pais, utilizando uma adaptação da 

tipologia e hierarquização das profissões apresentada por Cruzeiro e Antunes (1973): 1) 

estrato inferior (operários da indústria, trabalhadores rurais); 2) estrato médio (comerciantes, 

empregados bancários e de escritório, funcionários públicos) e 3) estrato superior (quadros 

superiores, profissões liberias, professores)-, aproveitamento escolar - com base na 

repetência ou não, no ano em curso ou em anos anteriores, para o que considerámos 

"repetente" o aluno que o fosse actualmente ou que já o tivesse sido -, experiência anterior na 

utilização & computadores, posse ou náo de computador em casa, frequência de utilização do 

CEM - com base no número de vezes por semana que visita o CEM - , período do dia em que 

o faz, finalidade, prograrna(s) utilizado(s), iniciativa - própria ou de outra pessoa (professor 

de uma disciplina ou outro) - e tempo de duração da visita. 

Contudo, alguns destes dados só adquiririam significado se fossem objecto de 

uma comparação ao nível de toda a escola, o que não foi possível fazer - constituindo esta 

comparação um possível objectivo a retomar em investigações posteriores. Estão neste caso, 

os dados respeitantes ao ano de escolaridade, sexo, idade, residência, categoria 
social, aproveitamento escolar, experiência anterior com computadores e 

posse de computador os quais, em virtude do reduzido tamanho da amostra, não 



permitem mais do que uma ténue detccção de tendências em aspectos que mereceriam 

um tratamento mais cuidado pelas questões que poderiam levantar no respeitante, por 

exemplo, h cxiação ou não de condições não discriminatórias de acesso ao computador. Seria, 

portanto, abusivo da nossa parte, face ao reduzido número de utilizadores, quando 
comparados com o universo de potenciais utilizadores (todos os alunos da escola), qualquer 

tentativa de generalização. Há, no entanto, um dado desta categoria que consideramos 

pertinente reter, por permitir uma quantificação fiável: a taxa & utiliurção do CEM , 

considerada como o resultado da divisão do número de utilizadores pelo número total dos 
alunos da escola multiplicada por 100 (número de urilizadoreslnúmero de alunos & escola* 

100). 

É por isso, que na análise que se segue, recorrêmos, para além do referente à 

taxa de utilização , apenas, aos dados que adquirem significado autónomo, isto é, aqueles 

que dizem respeito às motivações pessoais Cfinalidade da visita ao CEM,  iniciativa da 

visita e programas utilizados) e penódos & frequência do CEM (frequência de 
utilizaçáo, período do dia e tempo de permanência), daqueles alunos, que encontrámos 

naquele momento em cada CEM. Consideramos estes dados, e só estes, com a validade 
necessária e suficiente para a determinação da taxa de ocupação de cada CEM e das 
motivações dos seus utilizadores. 

No que respeita aos professores, questões semelhantes se colocam, porventura 
agravadas pela ainda menor utilização que aqueles fazem de cada CEM. De facto, à 

semelhança do que fizémos com os alunos, preparámos um instrumento de recolha de dados 
respeitantes aos professores utilizadores (anexo 4); mas, reconhecemos, qualquer análise 

mais profunda destes dados revela-se inconsequente, face ao reduzido número de 

respondentes, razão pela qual focalizaremos a nossa atenção nas opiniões recolhidas pelas 
entrevistas realizadas. 

Passemos, então, à apresentação dos resultados obtidos, tendo em conta as 
condicionantes expostas. 



Esta escola situa-se num meio urbano, relativamente afastado da sede do P610 

do Projecto Minerva; o concelho é constituído por freguesias rurais. A escola é do Segundo 

Ciclo do Ensino Básico, construída em 1969, base de materiais pré-fabricados; trata-se de 

um edifício de um só piso, de aspecto desagradável e desconfortável, com salas pequenas e 
corredores estreitos. É frequentada por 41 1 alunos agrupados em 18 turmas, que têm aulas 

em 16 salas. O corpo docente é constituído por 42 professores, 18 dos quais do Quadro de 
Nomeação Definitiva (QND), 1 1 do Quadro de Nomeação Provisória (QNP), alguns em 
Formação e 13 Provisórios (P). O Conselho Directivo é formado por 3 professores do QND, 

cujo Presidente exerce essas funções há 6 anos; não houve eleições para este orgão, por falta 

de listas concorrentes, tendo o Presidente sido nomeado pelo Ministério. 

O CEM está situado junto à entrada da escola, enm a Sala de Professores e a 

Biblioteca; trata-se de um espaço reduzido, com cerca de 12 m2 e no qual existem, apenas, 15 

lugares sentados; tem uma instalação elécmca própria para os computadores, mas sem 
estabilizador de corrente. O equipamento é constituído por 3 computadores tipo PC, um dos 

quais se encontra avariado, além de 3 computadores tipo Timex, cedidos temporariamente 
pela Câmara Municipal; possui, também, uma impressora e um "scamer" manual, adquirido 

pelo Conselho Directivo. A coordenação do CEM é assegurada por 3 professores, do sexo 
masculino, dois dos quais do QND; dois são da área de Português/Inglês e um de Trabalhos 

Oficinais. 

O CEM funciona durante 14 horas semanais, quatro das quais reservados aos 

alunos, em dois dias, das 16.30 às 18.30. O seu Plano de Actividades foi aprovado pelo 

Conselho Pedagógico da escola; no entanto, no Plano de Actividades da Escola não existem 
referências directas à participação do CEM em qualquer acção, nem no Regulamento é 

referida a existência daquela estrutura. 

No início do ano, os coordenadores do CEM promoveram uma visita de todas 
as turmas hs respectivas instalações , tendo-lhes explicado em que consiste o CEM, quais os 

objectivos e o que poderiam lá fazer, paralelamente, espelhararn alguns cartazes e panfletos 

pela escola, apelando à participação nas actividades. Posteriormente, os alunos organizaram- 

se em grupos e apresentaram uma proposta de irabalho, que serviu de base à sua selecção. 



Estas propostas de trabalho, de um modo geral, têm características curriculares - as que 

tivémos oportunidade de verificar diziam respeito, por exemplo, à Geografia ou Hist6ria: 

mapas e esquemas. Outra modalidade de trabalho é da responsabilidade dos professores 
responsáveis pelo CEM que propôem aos alunos inscritos uma determinada actividade - 
durante as observações efectuadas, por exemplo, os alunos recebiam formação num programa 

& processamento de texto, tendo em vista a sua colaboração num futuro jornal da escola. 

Quando está, já, definido o plano de trabalho, os grupos de alunos 
seleccionados inscrevem-se previamente para ocupação dos dois computadores disponíveis, o 
que s6 pode ser feito à Terça ou à Quinta-Feira, das 16.30 às 18.30. Durante a sua 

permanência no CEM, estes alunos são apoiados pelos respectivos professores responsáveis. 

Durante as restantes horas em que o CEM se encontra aberto, os professores 
seus coordenadores encontram-se disponíveis para apoiar os professores que o solicitem, 

além de efectuarem as suas reuniões de coordenação e de se completarem a sua auto- 

formação. 

O número de alunos utilizadores deste CEM é relativamente reduzido. De 

facto, dos 390 alunos da escola apenas 16 aí se deslocaram durante a semana de observação, 

o que equivale a uma taxa de utilização de 4.10 (Quadro 8.1 1). 

Algumas razões explicativas desta reduzida taxa poderão ser adiantadas. 

Desde logo, o sistema de inscrição dos alunos que os limita ao período entre as 
16.30 e as 18.30, em dois dias por semana, depois, portanto, do final das aulas; isto significa 

que os alunos residentes fora da localidade onde se situa a escola, por terem de obedecer aos 

horários rígidos dos transportes escolares, terão possibilidades muito reduzidas de 

permanecer na escola para se deslocarem ao CEM; um indicador de que é isso que acontece, 
apesar das reticências que teremos que colocar a estes dados, como dissémos acima, é a 

elevada percentagem dos alunos-utilizadores que residem na própria localidade onde se situa a 
escola (81.25%). Um outro indicador mais preciso, e por isso, mais fiável, é o que nos é 

dado pelo período do dia em que os alunos se deslocam ao CEM: todos eles o fazem depois 

das aulas (anexo 1 1). 



Por outro lado, temos o número de computadores disponíveis - apenas dois em 
condições de funcionamento - que deixa espaço para, apenas, b i s  grupos de alunos em cada 
hora. Sintomático, aliás, C o número total de utilizadorcs, 16, que comsponde, exactamente, 

a dois grupos de quatro alunos em cada uma das quatro horas em que o CEM funciona 
especificamente para eles. Desse facto deriva, igualmente, o tempo de permanência de cada 

aluno no CEM e o número de vezes que o fazem: a totalidade deles pcxmanece a í  uma hora, 
uma vez que têm que sair para dar lugar a oums e desloca-se ao CEM uma vez par semana. 

Este reduzido tempo de permanência, quer em termos diários, quer semanais, 

têm como consequência a modalidade de utilização do computador que predomina: pelo que 

nos foi dado observar, os alunos limitavam-se a treinar alguns programas (Desenho e 
Processamento de Texto) (anexo 12) - embora não se possa inferir daqui que é isso que 

acontece sempre. 

Embora os alunos se desloquem ao CEM por iniciativa própria - o que 

acontece com todos eles (anexo 11) - a lógica que emerge das modalidades de funcionamento 

deste CEM é a lógica escolar tradicional, na sua vertente de organização do tempo: os alunos 

vão ao CEM uma vez por semana, numa hora previamente marcada, aí permanecendo uma 
hora, como se a deslocação obedecesse à mesma lógica de funcionamento das disciplinas - 
com a sua marcação prévia nos horários dos alunos, sempre à mesma hora, no mesmo dia e 

na mesma sala, com a mesma duração (os alunos permanecem no CEM aproximadamente o 

mesmo tempo que dura um tempo escolar). 

Durante a semana em que permanecemos no CEM, apenas dois professores aí 

se deslocaram: um deles, da área de MatemáticalCiências, que possui computador em casa e 

que era membro do CEM, no ano lectivo transacto, foi com o objectivo de elaborar uma ficha 

de avaliação para utilizar na aula; o outro é membro do Conselho Directivo e o seu objectivo 

era receber formação, tendo em vista a próxima-futura informatização de alguns serviços da 

escola. 

Não se poderá dizer que os professores da escola sintam a mesma pressão do 

tempo que sentem os alunos, uma vez que, para eles, o CEM permanece aberto durante nove 

horas por semana. Nem sequer o facto de dois dos responsáveis pelo CEM pertencerem à 

área de inglês, a área que pretendiamos estudar com mais detalhe, funciona como motivação 

para que os seus colegas da mesma área aí se desloquem. 



B - qLUPPS se-s nas turmas das 

Trata-se de uma escola do Segundo Ciclo do Ensino Básico, situada em meio 

urbano. Construida em 1960, apresenta um aspecto sólido e bem cuidado, com os seus cinco 

pisos e uma ampla zona de recreio; possui, ainda, sala de convívio, Biblioteca, Bar, Cantina; 
as suas 29 salas de aula, mais o pavilhão gimnodespomvo - situado fora das suas instalações, 
mas relativamente perto e propriedade da Câmara - acolhem as 32 turmas em que se dividem 
os seus cerca de 800 alunos. O corpo docente é constituído por 72 professores, 54 dos quais 

(75%) são do QND. O Conselho Directivo com+-se de 3 elementos, dois homens e uma 

mulher, eleitos pelos seus pares. 

O CEM situa-se no último piso, ao fundo de um corredor; a respectiva sala é 

ampla - cerca de 65 m2 -, possui 28 lugares sentados, numa disposição tipo "cafetaria"; ao 

fundo, junto a uma parede estão os computadores. Estes são em número de quatro - um dos 
quais avariado - a que se junta uma impressora. Os professores responsáveis são três, um 
homem e duas mulheres, uma das quais é a coordenadora e, simultâneamente, delegada de 

grupo - Ciências Naturais -, razão pela qual tem assento no Conselho Pedagógico; os outros 
dois pertencem às áreas disciplinares de Educação Visual e de Português. O Plano de 

Actividades do CEM é aprovado em Conselho Pedagógico; no entanto, no Plano de 

Actividades da Escola não há referências directas à participação do CEM em qualquer acção. 

Os seus responsáveis permanecem aí durante 10 horas por semana, no total. 

Os alunos que participam nas actividades do CEM foram seleccionados no 
interior das turmas dos próprios responsáveis, com base no voluntariado e de acordo com as 

suas disponibilidades e as horas de permanência do respectivo professor no CEM; foram 

escolhidos, sobretudo, os aiunos que já detinham experiência na utilização do computador na 

escola. 

As actividades que se desenrolam no CEM são de dois tipos: umas propostas 

pelos professores responsáveis e que constituem uma extensão do trabalho cumcular 

desenvolvido nas aulas e outras com base em propostas apresentadas em Conselho 
Pedagógico pela coordenadora, tendo em vista a feitura do jornal da escola, para o qual se 



pede a colaboração de todos os professares, encarregando-se os alunos seleccionados de 
compôr os textos e fazer as gravuras que surgem; muitas vezes, no entanto, as actividades 
desenvolvidas no âmbito da primeira modalidade acabam por surgir, também, no jornal. 

Situação semelhante se vive, aparentemente, nesta escola, no que respeita a 
muitos dos aspectos de que falámos na escola anterior. 

Assim, verifica-se, igualmente, uma utilização reduzida por parte dos alunos: 

dos 794 potenciais utilizadores, apenas 47 se deslocaram ao CEM, ou seja, o equivalente a 
uma taxa de utilização de 5.9 1 (Quadro 8.1 1). No entanto, as razões explicativas são, aqui, 

de origem diversa 

Por um lado, os alunos são recrutados dentro das turmas dos responsáveis 

pelo CEM, e só nelas, por decisão destes, baseada em critérios de compatibilização de 
horários e da rentabilização do trabalho, que visa a tentativa de integração curricular das 
actividades desenvolvidas. Deste modo, reduz-se, drasticamente o universo dos potenciais 

utilizadores, dado que a utilização do CEM pelos alunos que não pertençam às turmas dos 

seus responsáveis fica, desde logo, comprometida. 

É, ainda, por esta razão que os trabalhos desenvolvidos no CEM se dividem 
em duas categorias principais (anexo 12): 

. . .  
a) 0 s  trabalhos , isto é, para a disciplina do professor do 

CEM que, em cada momento, aí se encontra com os seus alunos; o CEM toma-se, assim, 

uma extensão da sala de aula, diferindo desta, apenas, porque nelas não participam todos os 
alunos - para além do facto de os alunos poderem gozar de uma sensação de maior autonomia 

(porque os trabalhos que desenvolvem, embora subordinados às orientações do professor, 

nascem da sua iniciativa) e sentirem mais prazer, que advém da utilização do computador, 

b) Trabuos para o i& escoh, cujos originais, da autoria dos alunos e 

professores de toda a escola, chegam ao CEM praticamente já prontos, limitando-se os alunos 
a transcrevê-los para o computador ou a ilustrá-los com desenhos e outras gravuras, 

elaborados elemnicamente. 



Por outro lado, ainda, não se pôe, aqui, o problema de funcionamento do 

CEM predominantemente depois de terminarem as aulas, como acontece na escola anteriar: na 

verdade, das nove horas semanais em que o CEM permanece aberto ( número, desde logo, 

diminuto, em relação ao tempo de pemianência dos alunos na escola durante o mesmo espaço 

de tempo), apenas duas se situam num pen'odo que poderiamos considerar pós-lectivo (das 

17 às 18). 

É por isso, que o períudo predominante de utilização do CEM pelos alunos 

(82.79%) se situa nos chamados "furos" nos seus horários, o que permite a compatibilização 

destes "furos", espalhados pelo dia lectivo, com os horários dos professores do CEM. E 
será, também, por isso, que, salvaguardadas as condicionantes que expusémos no início 

desta secção, as percentagens dos alunos residentes fora da localidade onde se situa a escola 
(dentro e fora do Concelho) atinge, aqui, valores superiores aos verificados na escola A 

(25.54%), uma vez que o funcionamento do CEM ao longo do dia escolar e não, apenas, 
depois das aulas terminarem, permite que, também, os alunos que não residam naquela 

localidade tenham oportunidade para se oferecerem para a frequência do CEM. 

Subsiste, uma vez mais, nesta escola a lógica da organização tradicional da 

escola, traduzida na rotinização da frequência do CEM (uma vez por semana, uma hora por 

semana), aqui realçada, ainda, pelo facto de, em grande medida, o CEM surgir como um 
prolongamento da sala de aula e, por consequência, como reprodutor da hierarquia 

professor/aluno (o professor é o mesmo, no CEM e na sala de aula e é ele que orienta as 
tarefas a executar pelos alunos). 

Curioso, é o facto da questão dos recursos não se colocar, aqui, com a mesma 
acuidade que se colocaria, por exemplo, na escola A. De facto, o equipamento disponível na 

escola B é em maior número, mas, nem por isso, a sua utilização por alunos e professores 

(que, no caso destes, não existe) é mais elevada. Tal constatação remete-nos para a 

pertinência da tese defendida por Canário (1991), no sentido de "uma 'outra1 gestão dos 

recursos disponíveis" ou, dito de outro modo, na racionalização desses recursos, 

nomeadamente na perspectiva de os integrar no desenvolvimento de verdadeiros projectos 

educativos de escola, onde se integrarão os recursos, quer humanos, quer materiais, de que 
cada estabelecimento de ensino dispôe, ao serviço de acçoes educativas globais e coerentes. 

Veja-se, por exemplo, o tempo em que os computadores permanecem no CEM sem serem 

utilizados, apenas porque o CEM se encontra encerrado. 



Esta escola situa-se numa pequena vila do Dismto e é considerada uma Escola- 

Piloto, não s6 pelas propostas arquitectónicas inovadoras que apresenta mas também pela 

integração de todo o Ensino Básico - Primeiro, Segundo e Terceiro Ciclos - , razão pela qual 

se encontra em Regime de Experiência Pedagógica. Trata-se de um edifício moderno, 

inaugurado no ano lectivo de1987188, de aspecto agradável, paredes brancas, amplos espaços 

exteriores, aquecimento e ventilação natural. É frequentada por 386 alunos (5 1 dos quais do 

Primeiro Ciclo), que se dividem em 13 turmas (duas do Primeiro Ciclo), com aulas em 15 

salas (duas das quais do Primeiro Ciclo). Os professores são 36 (3 dos quais do Primeiro 

Ciclo), 12 Profissionalizados (33.33%) e 24 Provisórios (66.66%). O Conselho Directivo é 

composto por 4 elementos (um dos quais do Primeiro Ciclo), dois homens e duas mulheres, 

cujo Presidente, que se mantém em funções há 10 anos consecutivos, foi nomeado pelo 

Ministério. 

A interacção entre os e s  ciclos do Ensino Básico praticamente não se revela, 

para além dos formalismos legais, resultantes do seu estatuto de escola em "Regime de 

Experiência Pedagógica", como, por exemplo, a existência de um professor oriundo do 

Primeiro Ciclo no Conselho Directivo. A Escola, em contrapartida, tem servido como terreno 

de alguns estudos de investigação. 

O CEM situa-se no segundo piso de um dos pavilhões, ao fundo de um 

corredor, em local bem visível; é uma sala com cerca de 30 rn2, com 16 lugares sentados. 

Está equipada com 4 computadores e duas impressoras. Os seus responsáveis são 3, dois 

homens e uma mulher, dois da área de Matemática e um de Biologia. O coordenador 

participa, como convidado, em algumas reuniões do Conselho Pedagógico, o qual, no 

entanto, na altura em que desenvolvíamos o nosso estudo, não dispunha, ainda, de um Plano 

de Actividades da Escola, nem tinha procedido à aprovação do Plano de Actividades do CEM. 

Este funciona durante oito horas por semana, divididas por 4 dias, sempre das 16.00 às 

18.00. Os alunos foram seleccionados dentro das turmas, onde formam os grupos que, 

depois, vêm ao CEM desenvolver o trabalho, regra geral proposto pelos responsáveis do 

CEM e sem ligação directa ao currículo oficial. Existem, no entanto, algumas tentativas de 

enquadramento curricular de algumas actividades, da responsabilidade dos professores do 

CEM. 



O coordenador do CEM tem, por vezes, reuniões com os seus colegas do 

Primeiro Ciclo, prestando-lhes, também, o apoio que eles solicitam. 

O CEM desta escola funciona, praticamente, depois de terminado o dia escolar 

- a partir das 16 horas -, o que, naturalmente, remete o grosso da sua utilização para esse 
período, embora o período do dia identificado como "feriado", isto é, períoáos que 

correspondem a faltas de professores, apareçam com valores relativamente elevados 
(25.58%). Esta circunstância aponta para a criação de mecanismos que asseguram o acesso 
dos utilizadores para alturas diferentes das estabelecidas no horário "normal" de 

funcionamento do CEM; no caso vertente, esses mecanismos resumem-se à disponibilidade 

horária dos professsores responsáveis pelo CEM e à sua presença pontual na escola, nos 

rnomentos em que os alunos têm "feriado". De qualquer modo, o valor atingido neste período 

de "feriado" pode ter ficado a dever-se a uma circunstância esporádica, surgida na semana de 
observação, e dele não se poderão, por isso, tirar conclusões que se pretendam generalizáveis 
para a globalidade do ano escolar. 

Apesar disso, se excluirmos o caso da escola D, de que vamos falar de 

seguida, este é o CEM que apresenta uma taxa de utilização mais elevada (18.72), muito 

longe ainda, no entanto, de ser considerado satisfatório (Quadro 8.1 1). A circunstância de os 

professores do CEM aparecerem, muitas vezes (em 51.16% dos casos) como responsáveis 

pela deslocação dos alunos ao CEM poderá explicar essa circunstância, tal como explicará a 

predominância dos "trabalhos para uma disciplina" (76.44%) no tipo de actividades 

desenvolvida (anexo 12). 

alunos 

Caracterizacão da escola e do CEM 

Esta Escola, de nível C+S (Segundo e Terceiro Ciclos do Ensino Básico), 

situa-se numa pequena localidade, sede de Concelho, a cerca de vinte Kilómetros da sede de 

Distrito. No Concelho têm-se desenvolvido algumas acções inovadoras no campo educativo, 

como a participação de algumas escolas do Primeiro Ciclo no Projecto ECO. 



A inauguração das novas instalações & Escola deu-se em 1985; trata-se & um 
edificio moderno, com base em estruturas pré-fabricadas, com 3 pavilhões, um de dois pisos 

e dois com um piso; tem Saia de Convívio para alunos, Biblioteca, Sala de Professores; 
possui 13 salas de aula, com uma disposição das mesas em "U" e é frequentada por 198 

alunos, agrupados em 10 turmas. O Corpo Docente é constituído por 28 professores, sete dos 
quais do QND e os restantes Não-Profíssionalizados, incluindo 14 Provisórios. A maioria 

reside na sede de Dismto. O Conselho Directivo é composto por 3 professores, dois Homens 

e uma Mulher, todos do QND; o Presidente é um daqueles, tem 37 anos - sendo as idades dos 

restantes de 29 e 37 anos, respectivamente - e foi nomeado pelo Ministério, devido à ausência 

de listas concorrentes. O computador não é utilizado pelos SeMços Administrativos, embora 
o Conselho Directivo tenha solicitado a disponibilização de verbas para aquisição de um 

equipamento informático para esse fim. 

O Centro Escolar Minerva situa-se no segundo piso do pavilhão principal, 

junto à Biblioteca. Trata-se de uma sala com cerca de 40 m2., bem iluminada, com 26 lugares 

sentados, dispostos em duas mesas, ao centro, e divididos pelos 3 computadores disponíveis; 
dispôe de instalação elécmca específica. A Escola foi integrada no Projecto Minerva no ano 

lectivo de 1988/89. 

O CEM é coordenado por 2 professores provisórios, um Homem e uma 
Mulher, que é a responsável. Têm ambos 25 anos e pertencem à área de Moral e 

MatemáticdCiências, respectivamente. O respectivo Plano de Actividades é integrado no da 

Escola. Não possui Regulamento Interno. Só a responsável recebeu formação específica na 
utilização do computador, no primeiro ano de integração da escola no Projecto Minerva 

m ê n c i a  do CEM pelos alunqs 

O Conselho Directivo desta escola, resolveu instituir nos horários das m a s  

uma "hora de computadores7*, o que possibilita que todos os alunos visitem o CEM uma vez 

por semana. A recolha de dados nesta Escola teve, por conseguinte, objectivos diferentes da 

efectuada nas outras escolas: não se buscava aqui a recolha de elementos para juntar aos 
restantes e que permitiram o estabelecimento do perfil do aluno utilizador do CEM, uma vez 
que todos os alunos da escola são frequentadores regulares. Durante a semana em que 

procedêmos à recolha de dados preocupámcmos, por isso, em verificar como é que os alunos 

encaram esta "hora de computadores" e que tipo de actividades são desenvolvidas. 



Face Quilo que nos foi dado observar, os alunos encaram esta hora, de facto, 

como mais uma actividade, a juntar i2.s horas curriculares normais; prova disso é a presença 

massiça dos alunos de cada turma no CEM, na hora semanal que lhes está destinada, o que 
não acontece nas restantes horas - dez, no total - em que o CEM permanece aberto, nas quais 

não apareceu nenhum aluno, o que parece indicar que os alunos s6 vão ao CEM porque têm 

essa hora marcada no horáno, não o encarando, portanto, como um local que podem 

frequentar ''voluntariamente" e em qualquer altua, de forma autónoma. 

No decurso da semana de observação, decorreram oito sessões no CEM 

(deveriam ter sido dez, mas os professores responsáveis faltaram a duas das sessões), nas 
quais compareceram oito turmas, num total de 143 alunos, tendo-se verificado a falta de 

comparência de, apenas cinco alunos; isto equivale a uma taxa de utilização de 97.47, a mais 
elevada, naturalmente - face à marcação de uma hora de presença "obrigatória" -, em todas as 

escolas estudadas (Quadro 8.1 1). 

As actividades desenvolvidas em cada sessão são, essencialmente: a formação 

mínima em cada programa - na semana em causa, os alunos do 5Q. e 6Q. Anos de Escolaridade 
recebiam formação em LOGO, enquanto os do 7Q., gQ. e 9Q. Anos aprendiam os primeiros 

rudimentos de processamento de texto - e a elaboração de pequenos trabalhos para algumas 

disciplinas, nomeadamente desenhos e títulos para capas de trabalhos, com base nos 

programas que já conhecem. 

Quando acontece um "deficit" de computadores em relação ao número de 

alunos da turma, estes dividem-se entre as actividades no computador, até um máximo de 
cinco alunos por computador, enquanto os restantes se dedicam a "outras tarefas 
escolares", nas palavras dos professores responsáveis pelo CEM, como o estudo e a 

preparação de lições; na sessão seguinte da mesma turma, haverá uma m a  de funções. 

No decorrer de algumas conversas informais com os alunos estes manifestam 

o seu entusiasmo pelos computadores e, ao mesmo tempo, lamentam que não haja mais - 

"Devia haver mais computadores" e que só tenham acesso a estes uma vez por semana 
- "Os computadores são poucos e devia ser mais que uma vez por semana". 
Comparando esta modalidade de funcionamento com a do ano lectivo transacto - em que o 

CEM funcionava em regime livre, de acordo com o horário dos professores responsáveis, os 

alunos, unanimemente, manifestam a sua preferência pela presente modalidade, porque "o 
ano passado nunca trabalhávamos (...) era por ordem de chegada e não dava 
tempo nenhum para cá estarmos, para aí uns cinco minutos a cada um..." Por 



outro lado, eles sabem que não têm notas nem faltas a "computadons" mas estão convencidos 

que esta hora também tem o seu peso nas notas das "outras" disciplinas: "É uma disciplina 
como as outras mas não temos notas (...). Só há informações para as outras 
disciplinas ... comportamento, intereresse ..." Questionados sobre a utilidade do 

desta "hora de computadores", dizem-nos que é importante porque "pode ser útil mais 

tarde"; "4 bom para quem queira seguir informática" ou "para quem queira 
comprar um computador" ou, ainda, porque acham que ''cada vez as profissões 
trabalham mais com computadores ..." 

Trata-se de um exemplo acabado da "escolaxização" do CEM, da sua redução a 

um espaço escolar "tradicional", em obediência à lógica organizacional típica da escola, 
embora, reconheça-se, como resultado de intenções, por certo, louváveis, de proporcionar a 

todos os alunos o acesso ao computador. 

No entanto, os alunos deslocam-se ao CEM, apenas, nessa hora e em mais 

nenhuma das outras em que ele permanece aberto. Não deixa, por isso, de ser curioso 

constatar como os alunos se queixam de que "os computadores são poucos e devia 
haver mais do que uma hora por semana" e não aproveitem as restantes horas para aí 

se deslocarem. 

Verifica-se, por conseguinte, que não existe na escola uma dinâmica que 
aproveite este interesse dos alunos. No fundo, a marcação desta "hora de computadores" 
resume-se a uma medida isolada, que não tem em conta a globalidade do funcionamento da 

escola. A falta desta visão global, que se poderia traduzir numa perspectiva de um projecto 

educativo, alargado a toda a escola, reduz a medida à lógica do "mais no mesmo", e à sua 

assimilação pelas restantes componentes do sistema escola. 

cola E - A- no CEM 

. ctenzacao da escola e do CEM 

A Escola E situa-se num centro urbano. É uma escola secundária, com 

tradições nas áreas de cariz mais profissionalizante - serviços e indúsma. Situa-se, 

praticamente, no Centro da cidade, num edifício de 4 pisos, com um estilo de construção 
típico de várias escolas secundárias espalhadas pelo País, bem característico do ano em que 

foi inaugurada - 1956. Possui 50 salas de aula, entre as "nomais" e as instalações específicas 



- oficinas e ginásio. É frequentada por cerca de 1200 alunos, agrupados em 52 numas e conta 

com 138 professores, dos quais 63 do QND e os restantes Não-Profíssionalizados, Em- 
Profissionalização e Provisórios. O Conselho Directivo é composto por 5 elementos, todos 

do QND, eleitos pelos seus pares, com idades que variam entre os 34 e os 52 anos; três são 
Homens e dois Mulheres. Na escola funciona um Curso Técnico-Profissional de Informática 

e o computador é utilizado pelos Serviços Administrativos, nomeadamente no processamento 

de vencimentos. 

O CEM situa-se no 3P. piso, junto à Biblioteca, numa sala relativamente ampla, 

com cerca de 50 m2., bem iluminada e com instalação elécmca em'fica para o equipamento 
informático. O mobiliário é, também, específico; tem 27 lugares sentados, dismbuídos por 
uma grande mesa, ao centro, e pelos 7 computadores, instalados junto às paredes; possui, 

ainda, um quadro de material plástico para escrever com canetas de feltro. A coordenação é 

assegurada por 4 professores, todos do QND, sendo uma Mulher, com 30 anos e três 
Homens, com idades entre os 34 e os 53; o responsável é um destes. O horário de 

funcionamento estende-se por 14 horas semanais, durante as quais regista uma afluência de 

alunos que, praticamente a todas as horas, esgotam a sua capacidade de resposta, em tennos 
de equipamentos e que são seleccionados, no início do ano lectivo, com base nas suas 

propostas de trabalho e de acordo com a experiência adquirida. As principais actividades por 
eles desenvolvidas têm que ver com trabalhos para as diversas disciplinas, que eles próprios, 

regra geral, decidem efectuar no computador, embora se registem alguns casos em que são os 
respectivos professores que lho sugerem; por vezes fazem-no no decorrer de uma ou de outra 

aula, como testemunhámos e outras, quer nos "furos" ou depois das aulas, quer deslocando- 

se, propositadamente à escola. 

O funcionamento normal do CEM é prejudicado pela ocupação que é feita da 

sala pela disciplina de "Informática". Há, no entanto, casos concretos de projectos 

disciplinares que envolvem a utilização do computador, que aí decorrem, como a Matemática 
e a Geografia (este coordenado por um professor da ESEP, em conjunto com os professores 

da área, da própria escola), além de acções pontuais de c'sensibilização", dirigidas a grupos 

disciplinares específicos, como aconteceu na semana em que aí permanecêmos. Também 

nessa altura, tivémos oportunidade de assistir a uma das sessões/aula de Matemática. Durante 
o intervalo, o professor preparou os materiais a utilizar, para o que contou com o apoio de um 

dos responsáveis pelo CEM, que pertence, também, à mesma área disciplinar e que tinha 

trabalhado, no ano lectivo transacto, ano em que se encontrava a fazer a sua 
profissionalização, com as actividades que iam, agora, ser desenvolvidas, com base no 

programa "LOGO.Geometria", específico para a Matemática. Os alunos foram divididos em 



dois gmpos, sensivelmente com o mesmo número de elementos: um dos p p o  dividia-se 

pelos computadores existentes, ficando três ou quam alunos junto de cada computador, os 

elementos do outro grupo trabalhavam com um geoplano na mesa centrai. Ambos os grupos 

tinham que completar uma série de actividades, com base numa ficha de trabalho: a mesma 

actividade era, assim, desenvolvida no computador e, simultâneamente, no geoplano. Os dois 

professores, o da turma e o de apoio (do CEM) prestavam a sua assistência aos alunos - 
geralmente, o professor da turma apoiava os alunos no geoplano e o professor do CEM 

apoiava os alunos no computador. 

Esta aula repete-se todas as semanas no CEM e os alunos trabalham 

rotativamente no computador; segundo os professores, as actividades propostas para serem 

executadas no computador quase nunca são finalizadas, daí que na semana seguinte o outro 

grupo de alunos, dessa vez a trabalhar no computador, tenta completar o trabalho dos seus 

colegas da semana anterior. 

Frequência do CEM  elos alunos 

Um facto que chama a atenção, nesta escola, é a aparente sensação que o 

observador retém, de uma ocupação intensiva do CEM por parte dos alunos, em qualquer dos 

períodos em que ele permanece aberto, e da presença de alguns professores, o que não se 

verifica nas outras escolas. Como explicar, então, a reduzidíssima taxa de utilização 

encontrada (2.66), a mais baixa de todas as escolas estudadas (Quadro 8.1 I)? 

Várias explicações se poderão encontrar para esse facto. 

Para começar, atente-se no grande número de alunos da escola (1240), ao qual 

o equipamento existente parece não ser capaz de dar resposta - o rano aluno/computador é de 

177 para 1. No entanto, é de realçar o facto de a escola possuir outros equipamentos 

informáticos, instalados noutra sala, mas esses, segundo os responsáveis pelo Conselho 

Directivo, foram atribuídos à escola para utilização específica nos Cursos Técnico- 

Profissionais existentes - de Gestão e de Informática - e não são, por essa razão, 

disponibilizados para a generalidade da população escolar ( outra explicação adiantada é a de 

que esses equipamentos estão instalados numa sala onde decorrem aulas, ao longo de todo o 

dia). Por contraste, no entanto, o equipamento existente no CEM é, também, utilizado pelos 

professores daqueles cursos.. . 



Uma vez mais, portanto, se coloca a questão da racionalização e da gestão 

integrada dos recursos existentes, que, aqui como nouaas escolas, não são perspectivados em 
termos globais e como componentes de um projecto educativo coerente. 

Também nesta, como noutras escolas, por outro lado, o CEM não está 

disposição da população escolar durante as 20 horas de redução que são ambuídas aso 
professores responsáveis. De facto, estes dismbuem essas horas entre si, tendo em conta a 

sua compatibilização com o horário docente de cada um; como consequência, verifica-se, 
nalguns períodos, a presença simultânea de dois ou mais professores. Se, pelo contrário, 

cada professor fosse o único responsável por cada hora de funcionamento do CEM, isso, só 

por si, permitiria aumentar espectacularmente a respectiva capacidade de acolhimento: no caso 

específico desta escola, passar-se-ia das 14 horas de abertura para as 20, o que equivale a um 

aumento de 35%! 

Quanto à situação verificada no que respeita à presença de professores - esta 

foi, como já dissémos das poucas escolas onde tal se verificou - ela deve-se a duas razões 
distintas: a) por um lado, devido ao envolvimento de um dos professores do CEM no apoio a 

um projecto no âmbito da utilização curricular do computador na área da Matemática - daí a 
aula que presenciámos e que descrevêmos acima; b) por outro lado, os restantes professores 

que se deslocaram ao CEM, nas duas semanas em que decorreu a observação, ou 

desenvolviam actividades sem ligação directa à respectiva área cumcular, aproveitando, 

portanto, os recursos existentes, para a prestação de um serviço de natureza pessoal, ou, 
como aconteceu na segunda semana de observação, foram ao CEM a convite dos seus 
responsáveis para conhecerem os programas existentes para a sua disciplina 

Trata-se, portanto, de situações de carácter pontual ou esporádico, que não têm 

continuidade, nem reflexo ao nível da escola, nem, especificamente ao nível da sala de aula. 

No entanto, o tipo de trabalho que predomina, da parte dos alunos, é de 

natureza disciplinar (42.22%), o que poderia ser um sintoma da existência de indicações 
concretas dos professores, em geral, para que os alunos se deslocassem ao CEM para o 

desenvolvimento de alguns trabalhos (anexo 12). Todavia, isso só acontece em cerca de 10% 
dos casos, e, mesmo nestes, resume-se, praticamente, à passagem de textos no computador. 



2 - o F u n c i o n a m e n t o  - C E M e r o -  

Na secção anterior verificámos como, a partir de um mesmo modelo de 
implementação desta inovação particular, o computador, que passa pela criação de estruturas 
dinamizadoras da sua utilização, vários contextos globais dão origem a vários modos de 

funcionamento. Centrando a nossa análise nos estabelecimentos de ensino, procurámos 
demonstrar a ideia expressa por Guéroult (1988) de que "os estabelecimentos escolares 
são simultâneamente todos parecidos e todos diferentes", na medida em que cada 

um se apropria da informação recebida e a reestrutura em função do contexto particular em 

que se move. 

Ao optarmos por este tipo de análise, elegemos, portanto, o estabelecimento de 

ensino como unidade estratégica de verificação do funcionamento da inovação, considerando- 

o como uma organização social, no seio da qual se confrontam, por um lado, as aspirações, 

necessidades e sistemas representacionais dos diversos actores sociais, os quais têm a sua 

génese em diversos constrangimentos de ordem institucional e organizacional que importa ter 
em atenção. 

Assim, verificámos o modo como os CEM são remetidos para a periferia do 

sistema escola, como espaços desvalorizados, marginais e dotados de extra-temtorialidade 

(Canário, 1991a), acrescentados à escola e contaminados pelas práticas e regras de 

funcionamento da sala de aula tradicional. Esta condição dos CEM acaba, pois, por reflectir o 

modo tradicional de funcionamento da escola, na concepção particular que se traduz no 

privilégio concedido aos espaços para ensinar, salas de aula com dimensões e formas 
semelhantes, em suma um "modelo organizacional de escola que favorece a 
homogeneidade" (Canário, 199 Ia, pp. 12-13)) 

Como resultado, constata-se que os CEM não são frequentados pelos 

professores, salvo, de um modo geral, em situações pontuais. Quando o são, os professores 

desenvolvem aí actividades que não se prendem, directamente, com a utilização do 

computador na aula (com excepção do caso apresentado na Escola E); trata-se, de facto, a 

maioria das vezes, da simples utilização do computador como mera "máquina de escrever", 
para a preparação de textos, testes e outros materiais de apoio ao trabalho na sala de aula Para 

estes professores, o computador surge, pois, como um mero facilitador de tarefas de rotina. 
Registe-se, ainda, que não nos foi possível observar a presença de qualquer professor de 
Inglês em nenhum dos CEM. 



Em relação aos alunos, embora estes sejam os frtqueníadores, por excelência, 

dos CEM, as respectivas taxas de utilização - considerado o perfodo de uma semana - 
apresentam valores muito reduzidos (Quadro 8.1 I), com a excepção pontual, pelos motivos 

expostos, da Escola D. Podendo uma das funções dos CEM ser a possibilidade oferecida de 
estímulo ao trabalho autónomo dos alunos e o seu envolvimento em trabalhos de 

investigação, com utilização, por exemplo, de memdologias de trabalho de projecto, o que se 
verifica, no entanto, é que o perfil de utilização predominante se assemelha, em grande 
medida, ao dos professores: o computador servirá como um facilitador de tarefas escolares de 

rotina, na elaboração de trabalhos, relatórios e outros. 

Quadro 8.11 

Quadro 8.11: Taxa de utilizaçao dos CEM pelos alunos, no período de uma 

semana. Apenas na Escola D a taxa de utilizaçilo se aproxima dos 100. Nas restantes. as respectivas taxas são 

muito reduzidas. 

TAXA DE UTILIZAÇÃO - ALUNOS 
( N.Utilizadores/N.Alunos Escola * 100 ) 

As formas de organização e de gestão dos CEM surgem como um dos 

principais responsáveis por esta situação e determinantes para o seu modo de funcionamento, 

a propósito do qual se verifica a existência de situações díspares, nomeadamente no que se 

refere às caracterfsticas dos professores responsáveis pela sua dinamização, o horário de 
funcionamento, o número e tipologia do equipamento disponível, a logfstica ( área, 

Escola A 

Escola B 

Escola C 

Escola D 

Escola E 

TOTAL 

N. Alunos Escola 

390 

794 

235 

198 

1240 

2857 

N. Utilizad. 

16 

47 

44 

193 

33 

333 

Taxa de utilização 

4.10 

5.91 

18.72 

97.97 

2.66 

11.65 



disposição do mobiliário, número de lugares sentados), o perfil dos seus uzilizaâores (alunos 

e professores), e as actividades desenvolvidas. 

Assim, o seu horário de funcionamento parece subordinar-se às 

disponibilidades dos seus responsáveis, o que impede a sua frequência pelos professores que 
não possuem disponibilidades idênticas. As estratégias seguidas para ultrapassar este 

desfazamento, como a marcação de horas específicas para atendimento dos professores - 
como na Escola A - ou a reserva de um dia por semana para esse fim - caso da Escola E - não 

parecem resultar em pleno e quando se consegue que os professores vão ao CEM, estes 
fazem-no por razões e em ocasiões pontuais, sem qualquer continuidade futura. 

Quanto aos alunos, estão, por via de regra, limitados a frequentar o CEM 
depois de terminarem o seu dia lectivo, o que traz, como consequência, que só os que podem 

permanecer na escola e que não estão dependentes dos transportes escolares para regressar a 

casa, o fazem. Face à impossibilidade aparente de modificar esta situação, no sentido de dar 

formação aos outros alunos, os responsáveis dos CEM, numa tentativa de rentabilizar os 

recursos e o trabalho, preferem seleccionar os que detêm, já, experiência na utilização do 
computador (anexo 1 I), aiandese, assim, um circulo vicioso: os que nunca trabalharam com 

o computador na escola não são seleccionados porque se prefere os que já têm experiência, 
mas, sendo assim, nunca adquirem experiência e nunca serão seleccionados ... 

A gestão do equipamento disponível, nomeadamente o su b-aproveitamen to que 

se verifica, na generalidade dos casos, sobretudo se tivermos em conta o número de horas 
que os CEM permanecem encerrados, ou, estando abertos, nalguns casos, sem que ninguém 

os procure, e a não actualização ou desconhecimento (em função, até, das próprias áreas de 

onde são oriundos os responsáveis pelo CEM) dos programas de possível utilização em 

diferentes áreas cumculares, constituirão outros constrangimentos a uma frequência regular 

pelos professores de uma escola, em geral. 

Se juntarmos a tudo isto um certo alheamento por parte dos orgãos de gestão 

pedagógica das escolas, traduzido no desconhecimento do que se passa no CEM, ou na 

simples não referência concreta, nos Planos de Actividades da Escola, à existência e funções 

dos CEM, estes aparecerem como que à margem da globalidade da escola, apenas 

frequentados pelos alunos e professores mais entusiastas ou disponíveis, que constituem 

como que um grupo resmto de privilegiados que se "apodera" dos recursos inforrnáticos, 
situação que poderá servir de argumento para que os outros os não frequentem. 



Das intenções dos autores do "Relatório Carmona" até à realidade que 

observámos no terreno vai uma distância que poderá explicar muita coisa. Fazemos, de 

seguida uma comparação entre o que era preconizado naquele documento e a situação descrita 

anteriormente, o que deve ser entendido como um mero exercício de sistematização, tanto 

mais que não se reconhece, oficialmente, uma ligação directa entre o documento e a 

institucionalização do Projecto Minerva. Contudo, se o "Relatório Carrnona" constituía o 

resultado de um trabalho com alguma valia para a definição das condições porventura ideais 

de introdução das novas tecnologias de informação nas nossas escolas, é difícil não fazer uma 

tal comparação com uma realidade que, em certos aspectos, está bastante longe dessas 

condições. 

Assim, a sala onde funcionariam os "Centros Escolares de Informática" (CEI) 

era definida no "Relatório Carrnona" como devendo ser "uma sala ampla"; mas salas com 

cerca de 12 m2., onde cabem, apenas, 15 alunos, como a que encontrámos na Escola A, não 

se pode dizer que sejam "amplas" ... Desconhecem-se indicações concretas, da 

responsabilidade da estrutura coordenadora nacional do Projecto Minerva sobre esta questão. 

Alguns Pólos, no entanto, estabelecem, internamente, algumas condições, como a 
necessidade de os "Centros Escolares de Informática" possuirem "pelo menos uma sala 
ampla (mínimo 80 m2), com várias arrecadações e gabinetes nas 
proximidades (...)" (Projecto Minerva, DEFCUL, 1986~) ou de funcionarem numa sala 

"com capacidade para uma turma completa (...)" (Freitas, 1988). 

No "Relatório Carmona", preconizava-se o equipamento dos CEI com "6 
unidades", mais algumas de reserva, além de estabilizadores de corrente e impressoras e 

programas informáticos diversos como "processadores de texto, bases de dados, 
jogos e programas educativos"; a situação que encontrámos nas escolas visitadas vai de 

um mínimo de 3 computadores até um máximo de 7; apenas numa das escolas existe uma 

instalação eléctrica própria, com estabilizador de corrente; constata-se a existência de 

programas variados, sendo os mais utilizados pelos alunos o Processamento de texto e o 

Desenho (anexo 12). 



O "Relatório Camona" indicava como desejável que a coordenação dos CEI 
fosse assegurada por 3 professores efectivos, que dessem garantias de acompanhamento das 

actividades durante 3 anos, oriundos de áreas disciplinares diferentes, que receberiam uma 
formação mínima entre 4 e cinco semanas e cujo coordenador seria, obrigatoriamente, 

membro do Conselho Pedagógico; nos CEM por nós estudados a coordenação está a cargo de 
um número de professores que varia entre 2 (Escola D) e 4 (Escola E), muitas vezes 
escolhidos por mera conveniência horária e, em muitos casos, não permanecem na mesma 

escola em anos subsequentes; quanto à sua participação no respectivo Conselho Pedagógico, 
quando ela acontece é por virtude de acumulação com o cargo de Delegado de Disciplina - à 

excepção da Escola C, onde o coordenador do CEM é, por vezes convidado a participar 

naquele orgão nessa estrita qualidade; a formação recebida resume-se a uma semana, 
completada por um acompanhamento ao longo do ano. 

Considerava o "Relatório Carmona" que o Plano de Actividades do CEI 

deveria ser articulado com o Plano de Actividades da Escola. Para o estabelecimento dos 
níveis de interaccão CEM-Escola, factores como a integração das actividades do CEM nos 
Planos de Actividades de cada escola (PAE) o interesse e o apoio dos orgãos de gestão 

administrativo-pedagógica face a cada CEM, a participação dos respectivos membros nas suas 

actividades, bem como a participação dos responsáveis do CEM nesses orgãos de gestão, 
entre outros, revelar-se-iam fundamentais. 

O que se verifica, no entanto, é que, segundo o que foi possível observar, esta 
interacção regista níveis muito reduzidos, o que se pode constatar, por exemplo, na falta de 

integração dos Planos de Actividades do CEM, nos respectivos PAE. De uma análise de 
conteúdo destes foi possível verificar que apenas na Escola E se faz uma referência explícita a 

existência de um "Núcleo do Projecto Minerva", ao qual se comete a responsabilidade 

de dinamização de uma acção intitulada "As Novas Tecnologias e o Ensino", tendo por 

objectivo "Utilizar o computador como meio de apoio ao processo 
ensino/aprendizagem9'; o CEM está ainda presente, mas de forma apenas implícita, 

noutras actividades da Escola, como nos foi possível apurar através das entrevistas realizadas, 

nomeadamente no apoio à "Semana Cultural" e à edição de um jornal escolar, 

disponibilizando os seus recursos para esses fins, além, de prestar apoio à informatização de 
algumas actividades de tipo administrativo, não referenciadas no PAE, como o processamento 

de vencimentos. Quanto às restantes Escolas, não existe uma referência explícita e clara à 

existência do CEM e do Projecto Minerva, embora alguns responsáveis por Conselhos 

Directivos e/ou CEM se tenham referido a esta questão quando, por exemplo, falam das 

"acções de formação'' que são promovidas para os professores, sem contudo, 



especificarem no PAE que contam com o apoio elou dinamização dos respectivos CEM. 
Registe-se, ainda, o facto de algumas escolas não dispôrem, sequer, de um PAE. O que 

predomina nas escolas estudadas C uma foma de actuação traduzida na simples tomada de 
conhecimento do Plano de Actividades do CEM, o qual é integrado, quando é, sem discussão 
no PAE, muitas vezes por razões que têm que ver com o enquadramento institucional da 

escola: 

"Acontece que, devido à grande mobilidade dos professores, 

devido à colocação tardia dos professores, que são 90% totalmente novos, e 
que só se faz em meados de Outubro (...) Ninguém quer assumir a 
responsabilidade de fazer um Plano de Actividades da Escola para o ano 
seguinte (...) Só em Novembro é que o Plano de Actividades da Escola é 

aprovado. Conclusão: pegam naquele plano de escola e faz-se uma referência, 
uma transcrição do Projecto Minerva ..." (Nuno). 

Outra forma de interacção CEM-Escola seria, por exemplo, a aprovação do 

Plano de Actividades do CEM no orgão de gestão pedagógica da respectiva escola, como 

forma de co-responsabilizar esse orgão pela sua execução, como aliás, é recomendado num 
documento do Polo da Escola Superior de Educação de Portalegre do Projecto Minerva, 
intitulado "m n c i r > i o s o r e s  ' ' da C-Fscolas ao Praecto Mmerva m .  
bctivo 19901'91" que estabelece, no ponto 4.1.2: "O Plano de Acção Anual (do CEM ) 
será elaborado e entregue no Polo até 25 de Junho (de 1990), depois de ser 
aprovado pelo Conselho Pedagógico e Conselho Directivo (...)". 

Alguma escolas, no entanto, não cumprem esta recomendação, para o que 

contribui, nalguns casos, o enquadramento institucional da escola, já referido. Registe-se o 

caso específico da Escola A, onde existe um membro do Conselho Directivo expressamente 

designado para acompanhar o Projecto Minerva e cujas funções são, de acordo com o 

Presidente daquele orgão: "a articulação CEMIEscola, a facilitação das acções 
promovidas pelo CEM e a articulação com o CAL (Centro de Apoio Local)". Este 

elemento é, mesmo, um dos frequentadores regulares do CEM, com a finalidade de estudar e 
receber formação na utilização do computador na perspectiva de um futuro apoio à 

infonnatização de alguns serviços da escola. 

A participação regular de membros dos orgãos de gestão da escola nas 

actividades do CEM, ou de membros do CEM naqueles orgãos, seria, aliás, outra das formas 



de conseguir uma articulação entre os dois sub-sistemas. Verifica-se, no entanto, que, por um 
lado, são poucos os membros do Conselho Dirtctivo ou do Conselho Pedagógico que são 

frequentadores regulares do CEM - na Escola A referenciaram-nos 4 pessoas, na Escola B 
uma, na Escola C uma, na Escola D 3 e na Escola E nenhuma, embora não tenha sido 

possivel c o n f i a r  estes números durante a semana de observação em cada uma das escolas, 

como adiante referiremos. 
Por seu lado, os responsáveis pelo CEM das Escolas A e E não têm assento no 

Conselho Pedagógico e apenas o da Escola B é membro, por direito deste orgão, por ser, 
simultâneamente, delegado de grupo; o coordenador do CEM da Escola C participa em 
algumas reuniões do Conselho Pedagógico, como convidado e os dois responsáveis pelo 

CEM da Escola D têm assento neste orgão, apenas porque são os únicos professores dos 

respectivos grupos. 

Como se pode constatar, trata-se de situações bem distintas, que não deixam 
de explicar muita coisa, principalmente se a elas juntarmos os outros constrangimentos a que 

nos referimos, muitos deles expressos nas entrevistas que realizámos junto dos diversos 

actores sociais, que passamos a apresentar. 



Como se pode constatar, a dinâmica implicita nos CEM estudados não é de 
molde a provocar um impacto significativo ao nível de toda a escola, nomeadamente no 

envolvimento das diversas categorias de actores sociais (professores e alunos) nas suas 
actividades e na utilização regular dos seus recursos. 

Trata-se, no entanto, de uma visão pessoal, baseada, embora, na tendência dos 

dados analisados até aqui, pelo que vamos dar a palavra aos diversos actores implicados, no 

sentido de confirmarmos esta tendência. 

4.1 - Os w ~ o s t o s  da entrda do c o m ~ u o r  na escola 

Segundo Hawkridge (1990), são quatro os pressupostos com que, geralmente, 
se procura justificar a pertinência da entrada do computador na escola, os quais o autor 

designa de "Rationaie": "Social Rationale", "Vocational Rationale", "Pedagogic Rationale" e 

"Catalytic Rationale". Estes pressupostos, que são explicitados em pormenor noum capítulo 
deste trabalho, constituirarn, como já dissémos, a base de determinação das primeiras quatro 

categorias de análise das entrevistas realizadas. 

4.1.1 - Pre~~làpostos de ordem socia 

O primeiro pressuposto referido é, pois, o que se pode englobar nas ~ õ e s  de 
em socid que podem justificar a generalização da utilização do computador na escola. Os 

nossos entrevistados fazem referências explícitas a este pressuposto, entendido como uma 

forma de a escola ultrapassar "o desfazamento cada vez maior entre a vida do dia- 
a-dia e aquilo que dá aos alunos" (Susanal), ou de corresponder aos "estímulos" 
existentes fora das suas paredes: "(na escola) os estímulos já são poucos ... Fora da 
escola há muitos estímulos ... A Escola tem que contrariar isso, tem que 
proporcionar os mesmos estímulos que existem fora da escola" ( Joaquim). A 

escola surgiria, assim, como um local em que se procurariam reduzir as diferenças entre dois 
sistemas, cuja articulação é considerada insuficiente. Mas este pressuposto poderá também 
surgir num outro momento, de sentido inverso; ao invés de ir a reboque do que se passa no 

Para efeitos de analise das entrevistas e dando cumprimento as garantias de 
anonimato asseguradas aos entrevistados. os nomes destes sáo fictícios. seguindo- 
se a codificação que foi apresentada no capitulo respeitante aos 'Procedimentos 
de analise dos dados". 



exterior, poderá ser a escola a liderar o processo: "o audio-visual, e aqui o 
computador também entra nesse meio, hoje em dia é o meio privilegiado de 
transporte da informação ... num futuro não muito longínquo, o computador 
vai aparecer em todo o lado, na vida do dia-a-dia, se calhar até nas nossas 
casas... também no nosso local de trabalho..." (João). 

Este pressuposto de ordem social, segundo o qual se deve proporcionar aos 

alunos uma bbsensibilização aos computadores" (Hawridge, 1990). por forma a 

desmistificá-10s fica-se, a maioria das vezes, por meras declarações de intenção, não 

havendo, depois, uma política coerente que lhe dê corpo a nível da escola Tal não é o caso da 

Escola D, onde o Presidente do Conselho Directivo, com o argumento de "dar uma 
cobertura total aos alunos, para todos eles terem contacto com o computador" 
(Mário), decidiu criar nos horários dos alunos uma "hora de computadores", mediante a 

qual todas as turmas passam pelo CEM uma vez por semana, durante duas horas; isto foi feito 

porque "pensei nos alunos, pensei que hoje em dia a informática está a avançar 
e que em qualquer emprego se vai encontrar computadores, em casa... e 
pensei, então, em dar aos alunos uma primeira experiência, um primeiro 
contacto com os computadores e para isso a única solução era encaixar uma 
hora de computadores nos horários..." (id.). 

4.1.2 - P r e s s u ~ w s  de ordem vocaciond 

Embora com uma origem semelhante ao anterior, ou seja, tendo como 

justificação aquilo que se passa fora da escola, onde a generalização da utilização do 
computador é um dado adquirido, os pressupostos de ordem vocacional diferem dos de 

ordem social na medida em que estes induzem modalidades de utilização do computador 

traduzidos numa simples b'sensibilização", enquanto que aqueles buscam uma preparação 

dos alunos para a vida activa, para os empregos do futuro e têm tradução em modalidades que 

relevam da criação de uma disciplina autónoma, de carácter formal e académico. 

Nas entrevistas realizadas, esta perspectiva é acentuada explicitamente apenas 

num caso, que transcrevemos: "mais tarde ou mais cedo a informática vai entrar 
em todos os cursos, é uma disciplina base e quem não domina minimamente 
os meios informáticos não consegue sobreviver ... Penso que os alunos têm 
que tomar contacto com estas novas tecnoiogias, senão... nada feito" (Sérgio). 



Os pressupostos de ordem pedagógica que, globalmente, relevam de uma 

forma de encarar o computador como um instmmento que pode melhorar o processo de 

ensinolaprendizagem, ocupam uma grande parte dos discursos dos entrevistados. 
Encontramos, assim, referências ao papel que o computador poderá desempenhar na 

. - vwao dos alunos: "se entrarmos naquelas questões de utilização de novas 
tecnologias e de acesso a outro tipo de de informação e de trabalho e 
motivação ... acho que os computadores, particularmente aqui na escola têm 
feito um bom trabalho" ouarte); "os alunos corresponderam, estão muito mais 
motivados. .." (Nuno). 

. e Também, na m o t i v w  dos professores. traduzida na sua conquista para uma 

utilização regular: "penso que é essencial (que os professores frequentem o CEM) para 
eles mais tarde se interessarem, comprarem um computador e começarem a 
usá-lo. Isto é um 'adoçar de boca', mas penso que não passará mais do que 
isso ..." (Sérgio). 

Outra das razões que poderemos incluir neste pressuposto é a que procura 

justificar a utilização do computador na escola como forma de suscitar o m o  autónom 
dosalunos. É este o caso dos entrevistados que afirmam: "o CEM em si ajuda muito a 
desenvolver a criatividade dos alunos; eles fazem pequenas consultas, 
pequenos projectos, há várias questões que se Ihes pôem e que eles têm que 
resolver por si ..." (Nuno). 

Outros dois papéis se espera que o computador desempenhe na escola: a - ocuDacao dos tempos livres dos a l u r l ~ ~  - "uma modificação importante que se nota é 
na ocupação dos tempos livres dos alunos... os alunos aceitaram de tal 

maneira os computadores dentro do currículo, dentro da carga horária que 
hoje até perguntam se não têm níveis a computadores ..." ( Mário) - e a 

- "temos um trabalho interdisciplinar em que os professores 
seleccionam trabalhos para saírem no jornal ..." (Maria). 

, . . .  e No que respeita às -%ias aue deverim ser s eddas  na -o d~ 

ço rn~uuo r  na esc&, existe uma quase unanimidade, no discurso dos entrevistados, sobre o 

privilégio a conceder às actividades cuniculares, sem exclusão de nenhuma disciplina, e, 



simultâneamente, às actividades extracmicularcs. De facto, de uma maneira ou de outra, 

quase todos eles defendem esta estratbgia, de que a seguinte selecção de registos, constitui a 
prova: 

uAcho que o computador 4 muito importante em todas as 
áreas ..." (João); 

"Eu acho que (a utilização do computador) deve existir nas duas 
vertentes (cunicular e extra-cumcular)" (id.) 

"O que eu penso é que o computador na escola devia ser um 
instrumento de  trabalho, tanto ligado a parte curricular como extra- 
curricular ..." (Mário) 

"... é necessário cr iar  uma estrutura aberta em que eles (os  

professores) possam utilizar o computador no contexto da aula e não só 
naquele centro restrito (o CEM)" (Sérgio). 

4.1.4 - Pressu~ostos de ordem c- , . 

Como afirma Hawkridge, o pressuposto catalítico releva de uma abordagem do 
computador como elemento que pode provocar mudanças ao nível da escola, na sua 

globalidade. Os entrevistados referem-se, também, a este pressuposto, como se pode verificar 

nos seguintes registos: 

"o computador devia servir como estratégia para concretizar 

determinados objectivos (...) enriquecendo, pela quantidade de informação 
disponível, pela forma diferente de as coisas Ihes (aos alunos) aparecerem (...) 

porque os miúdos já não estão predispostos a aprender daquela forma 
tradicional, em que o professor despeja as coisas de qualquer forma para 

cima deles e eles não adquirem metade da informação ..." (João). 

Há aqui o reconhecimento de que o computador poderá provocar uma nova 

abordagem das matérias cuniculares, possibilitando ao aluno uma maior participação no seu 

desenvolvimento. 



"... hA um espírito de camaradagem, eles vem mais descontraídos 
para aqui (CEM), nota-se outro ambiente, outra perspectiva, porque eles (os 
alunos) dentro da sala de aula estão mais tensos" (Nuno). 

Este registo faz ressaltar o papel que o computador poderá ter no 

&senvolvimento do espmto de camaradagem e cooperação entre os alunos. 

"...até porque a própria relação professor-aluno com o 
computador é totalmente alterada, em relação aquilo que se passa na sala de 
aula: enquanto que aqui no CEM o aluno ensina-te, tu ensinas o aluno e na 
sala de aula o aluno esta mais para receber (...) Aqui estão mais desinibidos, 
falam uns com os outros..." (Maria). 

O surgimento de um novo tipo de relações professor-aluno como resultado da 

utilização do computador, está aqui explicitamente considerada. 

4.1.5 - Outros D- 

Como já referimos, os primeiros quatro pressupostos constituiram a base para 
a definição das categorias de análise das entrevistas. Como dissémos, também, para além 

destas quatro preocupámo-nos, igualmente, por descobrir outras que se mostrassem 
pertinentes nos discursos dos entrevistados. 

Assim, verificámos que um outro pressuposto era abordado por alguns 

entrevistados, nomeadamente os responsáveis pelos Conselhos Directivos: trata-se da 

justificação da entrada do computador na escola como meio de f a c i b  trabalhos de n- 
. . m, o que não surpreende, se tivermos em conta as responsabilidades que, a esse 

nível, têm os elementos referidos. Este pressuposto constitui, mesmo, aquele que 

imediatamente ocorria a estes entrevistados, antes de qualquer outro, quando questionados 
sobre a importância que o computador poderia ter na escola e manifesta-se em registos como: 

'' Bem, eu penso que o computador é importante sob vários 
pontos de vista (...) Agora, por exemplo, estamo-nos a preocupar com a 
informatização dos serviços administrativos que é uma área em que o 
computador é fundamental: toda a gente sabe a rapidez e a facilidade de 
acesso que o computador permite, a dificuldade de pessoal, que sobrecarrega 



secretarias, etc (...) aí não se pode pôr em causa a utilidade do computador ... 
Em termos disciplinares (...) eu gostava de ver primeiro ..." (Duarte). 

"... falo nisso (na importância do computador) a nível geral de escola, 
nos serviços de administração escolar, por exemplo, para ficheiros, 
processamento de vencimentos, informatização da Brea de alunos, 
professores, a nível do Conselho Directivo também, na elaboração de 
horários, de turmas, tantas outras coisas ... Considero essencial! (a introdução 

do computador na escola) E digo-lhe mais: com a carência que nós temos de 
meios humanos (...) nós poderíamos, eventualmente, chegar a uma redução 
enorme de pessoal e com uma execução de tarefas muito mais rápida e 
eficiente (...)" (Sérgio) 

Já tínhamos descoberto nas outras entrevistas realizadas, junto dos Professores 

de Inglês, esta categoria de análise. Pode dizer-se, no entanto, que, face à relação particular 

com o computador que estes professores de Inglês têm - ou, melhor, não têm ... - esta 
representação não tem a mesma génese da que poderemos inferir nos membros dos 

Conselhos Directivos. Enquanto que nestes está subjacente uma preocupação, como já 

dissémos, pelos problemas de gestão administrativa da escola, aos quais o computador 
poderia trazer uma hipotética tentativa de solução, para os professores de Inglês citados tratar- 

se-á de uma questão completamente diferente: é que o "recibo do ordenado" que referem 
constitui o único lado visível e o único contacto que têm com o computador na sua escola, já 
que não frequentam o CEM; daí, a existência desta "distorsão", a qual, segundo Jodelet 

(1989, p. 5 3 ,  constitui um dos efeitos provenientes do distanciamento entre o sujeito e o 

objecto e que consiste na acentuação ou diminuição de certos ambutos do objecto - aqui 

traduzidos na ambuição ao computador de um mero papel facilitador de tarefas que o 

professor não gosta de executar (o preenchimento de pautas) ou na acentuação das suas 

potencialidades enquanto processador de serviços administrativos. 



Outro conjunto de categorias utilizadas na análise das entrevistas, era o que 

dizia respeito aos constrangimentos que, na opinião dos entrevistados, poderiam obstar A 
utilização do computador na escola, nomeadamente por parte dos professores. Assim, 

verifica-se que a categoria referido com mais insistência pelos entrevistados é a que diz 
. . 

respeito aos s, seguida pelos que se referem ao 
dos orofessores. 

Esta categoria, designada por Lunden de "Frame System" (citado por 

Chandra et ai , 1988) é, de longe, a que é referida com mais insistência pelos entrevistados - 
constituindo uma referência unânime, quer junto dos CEM, quer dos Conselhos Directivos - 
e refere-se aos obstáculos criados pelo tipo de organização escolar à utilização regular do 
computador por parte dos professores. 

Nesta categoria, é, ainda, possível, descortinar várias sub~ategorias, de entre 

as quais ressaltam, pelo relevo que é dado pelos entrevistados, dific- 
. . e o número de ewamentos dl~ponívd, as quais, juntando-se à mobilidade do c o m  

docente, à falta de conn 
. . 
nu* nas eauir>as do CF.M e a wstoes orcarnentai - ' s ,  acabam por se 

reflectir no funcionamento dos CEM, 

3) O temDo escolar 

A organização do tempo escolar, que reflete a super-lotação das escolas, a 

carência de salas disponíveis, a falta de espaços físicos e temporais para que os professores se 
encontrem, constitui, como já dissémos, uma sub-categoria a que é dado bastante relevo pelos 

entrevistados e que está presente em registos como: 

"Mas o que acontece é que não há disponibilidade, os horários 
não são feitos com a preocupação do Minerva (...) é impossível fazer 
horários que tenham em conta todos esses pormenores (...)" (Duarte); 



"Com os meios de que a escola dispôe (...) os computadores 
estão localizados numa sala, agora até em duas, mas essas salas têm aulas a 
tempo inteiro ... A pessoa (que quisesse utilizar o computador) tinha que cá vir à 

noite (...) Não podemos levar lá os nossos alunos, conjugar horários também 
se torna difícil ... Com este tipo de escola que temos, levantam-se muitas 
dificuldades" (João); 

"Sim, é verdade (que se constata um certo alhearnento por parte dos 

professores na utilização do computador). Julgo que isso se deve a falta de 
disponibilidade de tempo por parte dos professores ... A culpa é do sistema ... 
Só a boa vontade não chega..."( Joaquim). 

É curioso, no entanto, referir que, sendo a questão do J- 

considerada um constrangimento de tão grande importância, como determinante na utilização 

regular do computador, como a Escola D tentou resolver o problema, instituindo no horário 
dos alunos uma "hora de computadores" que os próprios alunos passaram a encarar 

como mais uma disciplina: 

"Bom, isso aí ... o que acontece é que há um pequeno 
subterfúgio ... Os alunos até pensam que isto é uma ajuda ao nível da 
avaliaçáo deles, embora eles não tenham nota, eles levam isto muito a sério e 
pensam até mesmo que têm faltas, mas nós não marcamos mesmo até a nível 
dos toques, eles nunca vêm depois do toque, pronto, têm a preocupação 
sempre de estar aqui a tempo, para eles isto funciona como uma aula. É 
aquela hora que eles têm no horário ... fora dessa hora eles só podem vir cá 
acima quando falta algum professor, é a única hipótese que têm. .." (Joana) 

b) O equipamento disponível 

A falta de equipamento disponível ou a sua desadequação em relação às 

actividades a privilegiar constituem, na opinião dos entrevistados, outro dos impedimentos a 

uma utilização regular do computador por parte de professores e aiunos. No que diz respeito à 

desadequação do equipamento, um dos entrevistados, membro da equipa do CEM refere que 

"Acho que se tem cometido um erro de não se dotarem as escolas com um 
equipamento base (...) acompanhado das respectivas impressoras, assim 



como acho que se tomava importante a introdução do 'Data S h o ~ ' 2 ~  (Manuel), 

o que poderá deixar entender que a mo&li&de de utilizaçiio do computador a privilegiar saia 
. . 

a de auxiliar do que utilizaria o computador como se de um ntroprojector se 

tratasse. 

Já a falta de equipamento inforrnático, em geral, é considerada um 
impedimento maior à utilização do computador na escola. É o que se pode constatar em 

registos como: 

"Agora o que me parece é que ainda estamos longe de vir a 
explorar o computador com resultados práticos visíveis e digo isto por uma 
razão muito simples: é que não há equipamentos suficientes para que o 
professor, hoje em dia, já possa fazer a utilização desse meio nas aulas 

normais (...) se nós nem sequer temos retroprojectores para toda a gente, 

quanto mais computadores ..." (João); 

"Imagina que temos os computadores todos que fazem falta: 

Temos o Centro de Estudos de Informática (sic), onde os alunos vão fazer os 
seus projectos e na mesma secção outra sala com o número de computadores 
necessários (...) as pessoas iam lá e aprendiam a fazer algumas coisas. Só 

que isso não se faz com três ou quatro computadores numa escola, como é 

evidente (...)" (Duarte). 

No entanto, e embora seja relativamente consensual reconhecer a inexistência, 

de facto, de computadores em número suficiente, na generalidade destas escolas, nem sempre 
se tira o melhor partido do que existe, como reconhecem alguns dos entrevistados: 

"A outra sala (onde há computadores, além do próprio CEM) é das 

Práticas Administrativas, porque não havia outra sala disponível (...) Se 

tivéssemos conseguido, iriam lá ficar as disciplinas de Práticas de 

Secretariado (...) e aí sim, se calhar também já os professores do Minerva 
poderiam fazer uma gestão diferente dos equipamentos e do espaço (...) Ao 
fim e ao cabo, nós temos agora equipamentos sub-aproveitados, porque o 
espaço não está disponível, só por isso." (João); 

'Data Show': aparelho que. em coniugaçao com u m  retroprojector. permite 
projectar o ecran do computador. em tamanho ampliado 



'' L..) o próprio equipamento que aqui (no CEM) está toma-se 
improdutivo, por duas razões: a primeira é que até h 4 da tarde esta escola 
funciona em regime normal, por isso todos os alunos entram às 8.50 e saem 
às 4, conclusão: a grande afluência aqui é a partir das 4 da tarde, acontece 
que o equipamento durante o dia está improdutivo e depois, das 4 às 6, náo 
responde a todos os grupos que querem vir (...)" (Nuno). 

Acabando por sofrer as consequências destes dois tipos de constrangimentos, 
. . aos quais, como já dissémos, se juntam as dificuldades provenientes da m e  do c o m  

m, em geral - " (alguns professores) estão cá por expediente, no meio do ano 
desistem (...) no fundo é uma ocupação temporária (...)" ( Nuno) - o 

funcionamento dos CEM reflecte estes e outros constrangimentos que, somados, determinam 

uma frequência irregular por parte de professores e alunos. 

De facto, a dificuldade em manter a continuidade das equipas responsáveis pela 

dinarnização das actividades - situação que a Escola D resolve com mais uma originalidade: 

"( ...) para darmos uma certa continuidade ao trabalho (no CEM) deixámos um 
horário na gaveta (...) para ficar para o Projecto Minerva, para a Joana que já 
tinha feito parte do Projecto Minerva, já tinha frequentado várias acções de 
formação (...)" (Mário) -, as dificuldades orçamentais que, por vezes, impedem a 

aquisição e manutenção de equipamentos e outros materiais, constituem outras tantas razões 

que determinam o funcionamento dos CEM: 

( )  há uma concentração dos professores (do CEM) em 
determinadas horas, o que dá uma cobertura deficiente para poder dar algum 
apoio aos colegas ..." (João); 

"O facto de haver dois ou três computadores para uma população 
escolar de 400 alunos e 40 e tal professores (...) concentrados numa sala com 
dimensões exíguas (...) a partida, os alunos não têm acesso, ou os 
professores, quando quiserem, com facilidade (...)" (Sérgio) 

"Para se fazer o horário do Centro (o CEM) é necessário conjugar 
os 'furos' dos alunos com os horários dos professores que estão no CEM 



(...) Muitas vezes nós temos aulas quando eles têm 'furos' e essa é a grande 
dificuldade: é que eles poderiam ter muito mais aulas (sic), mas não têm 
porque não há horas(...)" (Maria). 

Face a tantas dificuldades, o CEM parece acabar por funcionar como uma 

espécie de núcleo restrito e à parte do resto da escola: 

64 (...) acho que o núcleo do Projecto Minewa tem pecado muitas 

vezes por um excesso de paternalismo e, muitas vezes, limitam a utilização da 

informática (...) é verdade que são um núcleo à parte, mas fazem parte de um 
escola (...)" (Susana). 

4.2.2 - As dtudes dos professores 

Um outro constrangimento que determina o grau de utilização que é feito do 

computador na escola refere-se ao nível individual dos potenciais utilizadores, questão que é 

tida em conta por Chandra et al (1988), quando falam do "Attitude System", o qual diz 

respeito às opiniões dos professores perante uma determinada inovação, especificamente o 

computador. 

Nas entrevistas realizadas, é visível uma preocupação dos entrevistados na 
abordagem desta questão, a qual é traduzida em registos que têm que ver com duas grandes 

sub-categorias: a existência de uma predisposicãq que determine uma atitude positiva ou 
negativa perante os computadores, por um lado, a qual condiciona, por outro lado, a 

avaliação que é feita das v a n t w  ns e desvantagens que o computador poderá trazer, 

principalmente a nível pessoal . 

a ) t Ó e s  relativas a uma h imté t id tude   rév via Derante o comriutador 

Será que os professores, antes mesmo de procederem a uma avaliação das 

vantagens e desvantagens que poderão advir da utilização do computador, são já possuidores 

de um conjunto de concepções e representações que determinam essa avaliação? Alguns dos 
entrevistados parecem dar a entender que sim, quando dizem, por exemplo: 

"Eu, pessoalmente, tenho uma opinião extremamente negativa, e 
talvez até me esteja a sentir posta de parte, mas a verdade é que tenho uma 
aversão total por máquinas (...) já frequentei (cursos) de computadores e não 



senti qualquer tipo de apetência pela sua utilização (...) tenho muitos 
problemas, porque não sou capaz de mexer numa máquina..," (Susana). 

Estará o problema numa questão de motivação? 

"(...) Eu acho que é muita falta de... motivação (...)" (Joana). 

O que fazer, em qualquer dos casos, para conquistar os professores, para os 

levar a utilizar o computador? Promover acções de formação, para que eles deixem de encarar 
o computador como "um bicho de sete cabeças" ?: 

"(...) mas como as pessoas não sabem, talvez pensem que o 
computador ainda é aquele bicho de sete cabeças ..." (Joana). 

ou para que "o bichinho fique a mexer" ?: 

"(as acções de formação) até podiam ser por áreas disciplinares, para 
sensibilizar as pessoas (...) Mesmo que as pessoas depois digam:'Mas o que 
é que eu faço com isto?', mas pronto, desde que fique o bichinho a mexer ..." 
(João). 

Mas não se correrá o risco de, mesmo com a promoção de acções de formação, 

as pessoas continuarem desinteressadas?: 

"Nós estamos a pensar fazer uma acção de formação (...) mas já 

estamos a espera de 3 ou 4 inscrições (...)" (Joana); 

"( ...) temos oferecido a todos os professores um bolo feito e 

uma faca para o cortar, o que é facto é que (...) nada tem resultado..." 
(Nuno). 

Dever-se-á, então, obrigar as pessoas?: 

"Eu acho que os professores precisam todos de estar envolvidos 
nisso (...) mas tem que ser para toda a gente e não só para voluntários ..." 
(S usana); 



"Eu penso que os professores 96 virão ao CEM quando f6r 
obrigatório, é assim, pronto (...) Porque assim, como est8, s6 depende da 
boa vontade de alguns ..." (Maria), 

ou convencê-las?: 

"( ...) creio que tem que funcionar na base dos contactos 

pessoais, temos que 'agarrar as pessoas pelas mãos' e levá-las lá (ao CEM), 
porque de outra forma, ou por timidez, ou por outra razão, eles não vão 
lá..." (Manuel). 

A estimativa que o professor faz "da importância relativa quanto a 
vantagens e desvantagens pessoais" (Momsh, 1981, p. 63), perante as inovações que 
se lhes apresentam constimi um factor-chave na adopção dessas inovações. Conscientes disso 

estão os nossos entrevistados, quando, por exemplo, levantam a questão de saber se, de 
facto, o computador traz algo de novo: 

46 (...) e eu cheguei a conclusáo que o que estava a fazer era 
quase que estar a usar o computador na sala de aula por usar, que ele não ia 
trazer nada de novo (...)" (Duarte); 

"( ...) eu podia falar de um ou outro caso de professores que lá 
váo (ao CEM) para passar textos (...) é o mesmo que estar a bater o ponto a 
máquina ..."( Mário); 

'' (...) da maneira como estão os currículos eu só vejo o 
computador ser utilizado com programas já feitos, em que tu não tens que 
construir nada (...) é uma maneira quase como utilizar o retroprojector (...)" 
(Maria). 

Apesar disso, reconhece-se que o computador pode fazer as mesmas coisas, é 

certo, mas de outra maneira: 



u( o que leva os professores ao CEM) talvez seja o simples facto de 

fazer a s  coisas com uma organização óptima (...) fazer os testes com um 
visual diferente ..." (João); 

" (...) o computador torna-se mais acessível, vêem logo o 

produto, em vez de estarem a fazer o stencil ..." (Nuno). 

No fundo, no entanto, não parece haver uma defesa clara das vantagens do 
computador, face aos recursos que se utilizam no dia-a-dia, pelo que 'hão se pode fazer 
do computador o 'salvador da pátria' (sic) ..." (Duane). 

4.2.3 - Problemas de formaca 

Outra área potencial de conflito, que condiciona o grau de utilização do 
computador na escola é a formacão dos u ro f e s so~  para a sua utilização, questão que quase 
todos os entrevistados referem, considerando-a de grande importância. 

Assim, considera-se, por exemplo, que ''ninguém sabe muito bem o que 
é que se pode fazer para meter um computador na sala de aula", sendo esta a 
"grande dificuldade de base" (Duarte), pois ela é responsável pelo sub-aproveitamento 
dos equipamentos - "Muitas vezes o que acontece é que o computador entra na 
escola mas as capacidades que são aproveitadas não chegam, muitas vezes, a 
5 %, porque as pessoas que, eventualmente, poderiam, ou teriam necessidade 
da sua utilização não têm preparação específica (...)" (Sérgio) - e impede os 
professores que o desejam de utilizar o computador - "Há muita gente que diz 'Pois, 
eu gostaria de usar o computador (...) mas como é que eu, de facto, levo isso 

a prática?" (João). 

Esta falta de formação para a utilização do computador tem origem, segundo 

alguns entrevistados, nos sacrifícios de ordem ~ e s s o d  que têm que ser feitos pelos 

interessados - "Se nós formos ver os colegas que temos este ano (no CEM), 
tirando o E. que tem computador em casa e que já vai conseguindo fazer 
algumas coisitas (..) porque passou muitas horas em frente ao computador em 
casa, a outra colega está praticamente a zero e quando é que ela vai conseguir 
saber determinados programas? (...) para isso era preciso ela estar aqui, dar 
as suas aulinhas e depois ficar mais tempo ou ir para a ESE trabalhar, é uma 



exigência grande, não 4;" muarte) - ou então, nas características especificas dos 

professores, no modo como encaram a sua profissão - "( ...) não fazendo eles (os 
professores), na sua maioria disto a sua profissão, nunca mostraram um 
grande interesse em receber essa formação'' (Nuno). 

Nos casos em que essa formação existe, parece, para alguns entrevistados, não 
ser a mais adequada: "Eu penso que (a formação recebida) talvez tenha acentuado o 
carácter técnico, embora de forma insuficiente a varias níveis(...)>' (Manuel) 

Os obstáculos de tipo institucional, que dizem respeito à organização do 

sistema de ensino, na sua globalidade e as estratégias definidas pelos decisores, no que 
respeita à utilização do computador na escola - e que são designados por Lunden de ''Formal 
Rule System" (Chandra et a1 , 1988) - não merecem muitas referências por parte dos 
entrevistados. Alguns, no entanto, constatam, por exemplo, um desfasamento entre aquilo 

que pretende o Projecto Minerva e o que, de facto, se passa nas escolas: 

"Em relação ao próprio ponto de vista do Projecto Minerva, 
penso que a grande intenção era conseguir colocar o computador na sala de 
aula ... não sei se é impressão minha, mas ,desse ponto de vista, o Projecto 
Minerva parece-me um falhanço estrondoso. .." (Duarte). 

. . .  
Outros há que referem o wadrarnento inshtucionstl como um obstáculo de 

monta, nomeadamente no que se refere à integração das actividades dos CEM ao nível da 

escola: 

"Acontece que, devido a grande mobilidade dos professores, 

devido a colocação tardia dos professores, que são 90% totalmente novos, e 
que só se faz em meados de Outubro (...) Ninguém quer assumir a 
responsabilidade de fazer um Plano de Actividades da Escola para o ano 
seguinte (...) Só em Novembro é que o Plano de Actividades da Escola é 

aprovado. Conclusão: pegam naquele plano de escola e faz-se uma referência, 
uma transcrição do Projecto Minerva ..." (Nuno). 

Aliás, este responsável do CEM está em situação privilegiada para fazer um 
paralelo entre o que se passa no Primeiro Ciclo, por um lado, e no Segundo e Terceiro, por 



que dão conta de instrrlaçbes insuficientes ou da dificuldade em fazer a coordenaçdo 
de horários entre, por um lado, os professores do CEM e os alunos, ou entre os horários 
normais dos professores em geral, em termos lectivos, e o horário de funcionamento do 

CEM, são acentuados pelos dois grupos. Alguns registos relativos ao funcionamento do 

CEM são, igualmente comuns aos dois grupos de entrevistados (com nova vantagem para os 

Conselhos Directivos - 3 referências contra 1) embora com as diferenças de perspectiva de 

que daremos conta mais adiante. Essas diferenças de perspectiva, estão também presentes 
quando os dois grupos se referem ao quadro insa'tucional, próprio do sistema de ensino, 

traduzido em registos que constatam a mobilidade dos professores, a sua colocação tardia ou 

a falta de habilitação, como obstáculos à sua aceitação do computador. Finalmente, os 

problemas de formação (novamente com vantagem para os Conselhos Directivos - 5 

referências) mais de professores, que de alunos, são, também, realçadas pelos dois grupos. 

Coincidência existe também na forma de encarar a utilização do computador na escola, 

a qual deveria, na sua opinião, ser feita quer a nível cunicular, quer extra-curricular. 

Ambos os grupos fazem igual número de referências (3) às atitudes dos 

professores, como obstáculo à utilização do computador. 

b- 
. . nas acentuadas   elos Conselhos Direcavos 

No que se refere às sub-categorias acentuadas pelos Conselhos Directivos, 
constata-se uma preocupação por problemas de gestão, nas suas vertentes de recursos 

humanos e materiais. Verifica-se, assim, que este grupo de entrevistados manifesta a sua 

preocupação pelo funcionamento dos CEM (3 referências), quer no que diz respeito ao 

aproveitamento integral dos equipamentos disponíveis, considerados, na generalidade, 

insuficientes, quer a formas alternativas de gestão do tempo e do espaço. Este grupo de 
entrevistados considera que existe uma articulação CEMIEscola insuficiente, traduzido 

num desfasamento entre aquilo que seriam os objectivos do Projecto Mine~va e aquilo que, de 
facto, é feito nas escolas, nomeadamente no que se refere à utilização do computador na saia 

de aula, que, na sua opinião, não existe. Num ou noutro caso, referem-se, também, ao 
funcionamento do CEM como um núcleo à D=, situação em que os respectivos professores 

se mostram pouco interessados em alterar. 

Este grupo refere-se mais vezes (4) aos constrangimentos institucionais, do 
que os Coordenadores dos CEM (2 referências), o mesmo se passando relativamente aos 
problemas de formação dos professores (5 vezes, contra 2) e ao equipamento (4 contra 2). 



outro lada - todos eles a funcionarem nesta escola - no que respeita aos diferentes 
enquadramentos institucionais: 

"Em relação ao computador eu noto que os professores do 
Primeiro Ciclo estão em situação privilegiada e podem tirar muito mais 
rendimento do que nós e porquê? É um professor polivalente (...) tem a 
turma durante o dia inteiro e como trabalham por grupos pode diversificar as 
actividades (...) é uma pessoa que dai continuidade durante quatro anos, por 
isso levanta-se uma série de relacionamentos específicos entre o aluno, o 
professor e o próprio equipamento (...) Já no Segundo e Terceiro Ciclos não: 
a mobilidade, os 50 minutos, a extensão das turmas, quer dizer, de facto, há 

uma série de obstáculos..." (Nuno). 

Obstáculos estes cuja ultrapassagem implicaria "uma reestruturaçáo dos 
currículos e dos programas", a qual poderia ser "uma das maneiras de 
ultrapassar, em parte, esta nossa incapacidade (em utilizar o computador)" 

(Susana). 

4.3 .- Ana1 , . ise ~lobal das en t revw 

De uma análise global das entrevistas, de que acabámos de seleccionar alguns 
excertos, ressaltam alguns po- quer aos membros dos Conselhos Directivos, quer 

aos coordenadores dos CEM, assim como se verifica a existência de sub-categorias êDenas 

sentes em rwstos de membros de Conselhos Directivos e outras r e f e a   elos 

ç _ o o r d e n a d o r e s  (anexo 10). 

Em relação às ~ b - c a t e m s  comum, verifica-se uma coincidência na 
categoria dos constrangimentos de tipo organizacional (com todos os entrevistados de ambos 
os grupos a fazerem-lhe referência), nomeadamente no que diz respeito à falta & 

equipamento (embora mais vezes - 4 - junto dos Conselhos Directivos, do que junto dos 
coordenadores dos CEM - 2 -), a qual poderá obstar a uma generalização da utilização do 

computador pelos professores, ou, em alguns casos, ao sub-aproveitamento do 

equipamento existente. Também problemas relativos à logística, traduzidos em registos 



Uma sub-categoria que C referida por este grupo de entrevistados, com 
bastante incidência (3 referências) C o papel que o computador poderá ter no apoio 
administrativo à gestão da escoh, quer seja na infonnatização de serviços 
administrativos, ou de serviços de apoio pedagógico, como as bibliotecas, denotando, assim, 

uma preocupação pela escassez de pessoal técnico. 

Por outro lado, este grupo acentua, com alguma insistência (4 referências) as 
razões de ordem social que poderão justificar a entrada do computador na escola, 

traduzidas em registos que dão conta da necessidade de a escola corresponder ao que se passa 
na sociedade, preparando os alunos para a sua integração, mais ou menos harmoniosa, na 

vida activa 

Ç 1 - Sub-categorias acentuadas& 10s coordenadores dos 

Por seu lado, os coordenadores dos CEM acentuam as dificuldades de 
equipamento ( 2 referências) realçando, no entanto, nalguns casos, a particularidade da sua 

desadequação e falta de uniformidade, as quais agravam as dificuldades de formação de 

professores e alunos. Estes problemas de formação (2 referências) são, também 
realçados por este grupo, não só no que se refere às dificuldades de formação dos outros - 
professores e alunos - mas também à sua própria formação, considerada por muitos, tardia, 
essencialmente técnica e insuficiente. A integração CEMIEscola é vista como 

problemática, mas atribuem essa dificuldade aos constrangimentos organizacionais das 

respectivas escolas e não, como fazem alguns Conselhos Directivos, por considerarem, por 

exemplo, que os CEM funcionem como um núcleo à parte. Quanto ao fraco nível de 

utilização do computador pelos professores, esse é um problema que, na opinião 

deste grupo, se deve, em grande medida, ao desinteresse e falta de motivação dos 

professores, já que, da sua parte, se considera que tudo é feito para os "conquistar". 

Este grupo de entrevistados acentua, como razões justificativas para a entrada 

do computador na escola, razões & ordem pedagógica (3 referências) sendo visível, no 

seu entendimento, os benefícios que, nesse campo, o computador poderá trazer aos alunos, 

não só no desenvolvimento de capacidades cognitivas e na perspectiva da 
interdisciplinaridade, mas também na criatividade, espírito de camaradagem e ajuda mútua 

É este grupo de entrevistados que faz mais referências ao "pressuposto 

catalítico" (2), não fazendo, por outro lado, qualquer referência aos pressupostos "social", 

"vocacional" ou "administrativo". 



Alargando esta análise aos professores de Inglês, constata-se que estes fazem 
mais referências ao pressuposto "pedagógico" do que a qualquer outro - 4 vezes, contra 3 

relativas ao pressuposto "social" e 1 ao "administrativo'*, nã;o havendo qualquer referência aos 

pressupostos "vocacionai'' e "cataiítim". 

Quanto aos constrangimentos, os professores de Inglês acentuam, pela ordem 

seguinte, os problemas de formação (6 vezes), atitudes próprias face ao computador (S), 
problemas organizacionais e relativos ao funcionamento dos CEM (ambos com 3 referências) 
e problemas institucionais ( I ) ,  não fazendo qualquer referência à falta ou desadequação de 
equipamentos. 

No fundo, pode aqui constatar-se o papel da circulação da informação e dos 
problemas específicos de acesso a essa informação, o qual é feito de modo desigual por cada 

um dos grupos de sujeitos, originando a elaboração de representações sobre esse objecto 
traduzidas na focalização sobre certos aspectos do objecto em questão, em função dos 

interesses e da implicação dos sujeitos face a esse objecto - neste caso, o computador - e das 

características da informação disponível. Como reconhece Jodelet (1989, p. 50) "o posto, a 
posição social ocupados (pelos indivíduos) determinam os conteúdos 
representacionais e a sua organização (...)" 

Assim, para os Conselhos Directivos, trata-se, fundamentalmente, de tirar o 
melhor partido possível da presença do computador nas suas escolas, nomeadamente, nas 

funções a que estão particulamente ligados, a gestão da Escola. Daí a representação do 

computador, que estes entrevistados detêm, como instrumento que poderá permitir a 

ultrapassagem dos problemas de falta de pessoal administrativo, vendo neste instrumento, 

essencialmente, grandes potencialidades na melhoria de funcionamento dos serviços de tipo 

bwocrático. 

Por outro lado, nos membros das equipas dos CEM, com outra relação 
particular com o computador, outras representações emergem como mais significativas, de 

que se destacam os pressupostos de ordem pedagógica que justificariam a entrada do 

computador na escola e os efeitos positivos que poderá ter nos alunos. O computador é, 

portanto, encarado como instrumento a ser utilizado, essencialmente, na sua vertente de 

auxiliar do processo ensinolaprendizagem. 



Quanto aos professores de Inglês, acentuam-se os problemas de formação, 
reconhecendo-se a sua carência neste campo, tal como se reconhece o papel que aquilo que 

pensam sobre o computador tem na respectiva aceitação. 

Em suma, no conjunto dos três grupos de entrevistados, o pressuposto mais 
valorizado é o "pedagógico" (1 1 referências), seguindo-se o "social" (7) e o "administrativo" 

(4). Significativamente, o pressuposto "catalítico" é referido apenas 3 vezes, o que pode ser 
um sintoma de que os entrevistados não valorizam o papel do computador como podendo 

originar uma transformação da esacola, e o "vocacional" somente uma. Quanto aos 
constrangimentos, os de ordem organizacional e de formação aparecem à frente, com 13 

referências, seguindo-se-lhes os respeitantes às atitudes (1 I), ao funcionamento dos CEM e 

ao enquadrarnento institucional (ambos com 7 referências) e ao equipamento (6). 

Procurámos, neste capítulo, determinar até que ponto a realidade que 

observámos, quanto ao funcionamento das estruturas que serão as principais responsáveis 

pela generalização do computador na escola - os CEM -, poderão condicionar o nível atingido 

por essa generalização, quer junto dos alunos, quer junto dos professores. 

Descomnámos, assim, uma tendência pela "apropriação" dos CEM pelos 

professores do sexo masculino, preferentemente originários da área das Ciências e 

Matemática. Estas duas tendências poder-se-iam revelar pertinentes no que respeita ao 
objectivo principal deste trabalho. 

De facto, se pretendíamos estudar a frequência dos CEM pelos professores de 

Inglês, essa frequência poderia ser, desde logo, condicionada por aquelas duas tendências: 
por um lado, temos a predominância do sexo masculino na coordenação dos CEM e, por 

conseguinte, a aparente confirmação de dados já apresentados quer por nós próprios 
(Capítulo 8), quer por outras investigações (Ardoiun e Deroche, 1988), isto é, que são os 

homens, nomeadamente, que se costumam "apropriar" dos recursos informáticos. Ora, os 
professores de Inglês que inquirimos são, na sua esmagadora maioria, do sexo feminino, o 

que os colocaxia em desvantagem, não porque isso, só por si, constitua impedimento à sua 

utilização dos recursos dos CEM, mas porque o facto de estes serem coordenados por 

homens poderia conmbuir para adensar a ideia de que os computadores são para os homens. 

Por outro lado, a outra tendência poderia ter efeitos semelhantes: se, como vulgarmente se 



pensa, os computadores são para ser utilizados nas árcas ditas das Ciências Exactas, como se 

parece confirmar pela origem disciplinar dos membros das equipas dos CEM, os professores 
de Inglês ficariam, uma vez mais, em desvantagem 

NO entanto, mesmo nos casos em que os CEM são compostos 
maioritariamente por mulheres - caso das Escolas B -, nem por isso as suas colegas aí se 

deslocam, nem naqueles onde existem professores de Inglês na equipa - caso & Escola A - a 

utilização dos recursos informáticos pelos (e pelas) colegas de Inglês se verifica.. 

Teremos, por conseguinte, que buscar outras tentativas de justificação para a 

reduzida utilização dos recursos de cada CEM por parte dos professores, em geral, e pelos 

Professores de Inglês, em particular, pois se é verdade que estes últimos os não utilizam, 
também aqueles o não fazem, pelo menos a um nível significativo, o que poderá querer dizer 

que as razões de uns e de outros não serão muito diferentes. 

Neste sentido, verificamos esquemas de funcionamento dos CEM que 

privilegiam horários tardios, com predominância das horas após as aulas; os CEM não 

oferecem, paralelamente, nem instalações adequadas nem equipamentos em número e em 
qualidade; a interacção CEM/Escola ou não existe, ou é insuficiente. 

Todas estas razões condicionam quer o perfil do professor frequentador do 
CEM, em termos de número e de actividade aí desenvolvida, quer o perfil do aluno utilizador, 

onde é possível descomnar algumas tendências que acentuam um acesso desigual, em temos 

de sexo, condição socio-cultural, experiência anterior na utilização de computadores, por 

exemplo. 

Os próprios professores que entrevistámos - Conselhos Directivos, 

Coordenadores dos CEM, professores de Inglês - reconhecem estes constrangimentos e 
procuram, com eles, justificar o seu alheamento, embora com diferentes perspectivas, sem 

deixarem, igualmente, de referir razões de ordem pessoal, de atitudes face ao computador, em 

geral, que contribuem, à sua maneira, para esse estado de coisas. 

Assim, para os Conselhos Directivos, trata-se, fundamentalmente, de tirar o 
melhor partido possível da presença do computador nas suas escolas, nomeadamente, nas 

funções a que estão particularmente ligados, a gestão da Escola. Daí a representação do 
computador, que estes entrevistados detêm, como instrumento que poderá permitir a 

ultrapassagem dos problemas de falta de pessoal administrativo, vendo neste instrumento, 



esseczialmente, grandes potencialidades na melhoria de funcionamento dos serviços de tipo 
burocrático. 

Por outro lado, nos membros das equipas dos CEM, com outra relação 
particular com o computador, outras representações emergem como mais significativas, de 

que se destacam os pressupostos de ordem pedagógica que justificariam a entrada do 

computador na escola e os efeitos positivos que poderá ter nos alunos. O computador é, 
portanto, encarado como instrumento a ser utilizado, essencialmente, na sua vertente de 

auxiliar do processo tnsinolaprendizagem. 

Quanto aos professores de Inglês, acentuam-se os problemas de formação, 
reconhecendo-se a sua carência neste campo, tal como se reconhece o papel que aquilo que 

pensam sobre o computador tem na respectiva aceitação. 

Em suma, procurámos, neste capítulo, entender quais as implicações da 
realidade objectiva - o que observámos - e da realidade subjectiva - o que pensam os 

diversos actores sociais implicados - que poderão determinar um reduzido impacto na 

utilização do computador nas escolas estudadas. Verificámos, assim, que é possível 
descobrir, neste campo específico a que dedicámos o nosso estudo, muitas das condições 
presentes na implementação de inovações no sistema educativo. Por exemplo, a constatação 

de que "as novas experiências provocam sempre reacções iniciais, no contexto 
de uma construção da realidade familiar e viável, através da qual as pessoas 
atribuem significados pessoais às experiências, não importa o significado que 
podem ter para os outros" (Marris, 1975, citado por Fullan, 1982, p. 25) também as 

encontramos neste estudo, nomeadamente quando analisamos as diferentes razões adiantadas 

por diferentes actores, com diferentes perspectivas sobre o papel a desempenhar pelo 

computador e um diferente acesso à informação sobre o que se passa nas suas respectivas 
escolas, neste domínio. 

Neste sentido, não nos poderemos surpreender com estas diferentes 

perspectivas, muitas delas, nomeadamente as produzidas pelos professores de Inglês, que 
denotam o receio ou, mesmo, a oposição à utilização do computador - é que "não importa 
quão respeitáveis possam ser os motivos, cada indivíduo necessário a uma 
efectiva implementação experimentará algumas preocupações de sentido 
acerca de novas práticas, objectivos, crenças e meios de implementação" 
(Fullan, 1982, pp. 37-38). 



Capítulo 9 

Os professores e os CEM: Problemas e Perspectivas - Ensaio de síntese 
conclusiva 



O Projecto Minerva, institucionalizado em 1985, parece, nalguns aspectos, 
imbuído do espírito de Reforma, em oposição à lógica da Inovação (Canário, 1991) na 
medida em que se integra numa tentativa, vinda do exterior das pr6prias escolas, de melhorar 
o funcionamento do sistema escolar, sem pretender pô-lo em causa. O seu desenvolvimento 

passa por fases típicas dos modelos empirico-racionais que vão & fase de experimentação, 
seguida da generalização, surgindo, entre ambas, a preparação dos professores, a dotação de 

equipamentos e a consagração de medidas de carácter legal. 

No entanto, este Projecto encerra, em si, enormes potencialidades que poderão 
fazer dele um projecto verdadeiramente inovador. Trata-se, de facto, de um projecto que, na 
prática, se constrói com as escolas e que, nessa medida, privilegia o estabelecimento de 
ensino como nível de actuação, ao utilizar como metodologia de formação de professores uma 

prática continuada de acompanhamento e de complemento de formação centradas nas escolas. 

Os problemas que identificamos no seu desenvolvimento são, apesar disso, o reflexo da 

contradição destas duas lógicas: a da Reforma e a da Inovação (cf. Canário, 199 1b) - uma que 
"institui" e outra que se pretende "instituinte". Desta contradição resultam os problemas que 

estudamos no presente trabalho. 

Por um lado, da parte das instituições que promovem a utilização do 
computador nas escolas, temos a assumpção de uma lógica "racional", que pretende fazer 
daquela introdução uma medida intrinsecamente "boa", destinada a melhorar o funcionamento 

das escolas, com base na defesa das suas potencialidades pedagógicas ou, até, a transformar a 

escola, com a crença nas suas vimalidades "catalíticas". 

Por outro lado, da parte dos professores no terreno, nomeadamente os que 

estudámos com mais pormenor, ficamos, na generalidade, com a sensação de que essa 
aparente "racionalidade" choca com a "racionalidade" própria de cada um dos professores que 

não vêem no computador as potencialidades que se lhe atribuem e que, por isso, não o 

utilizam. 

De qualquer modo, não era nossa intenção, quando nos propusémos levar a 
cabo este trabalho, proceder a uma avaliação formal do Projecto Minerva, o grande projecto 
nacional de introdução das novas tecnologias de informação, designadamente do computador, 
no sistema educativo Português. Desde logo, porque o que nos moveu foi a concretização de 

um estudo geograficamente localizado e circunscrito a uma perspectiva particular: a da 

utilização de estruturas específicas de âmbito escolar, os CEM, por parte de um grupo 



particular de professores. Também, porque se reconhece ser perigoso retirar conclusões 
absolutas & processos que se encontram, ainda, numa fase embrionária de &senvolvimento. 

Como diz Fullan "não são de esperar grandes resultados até que a 
mudança tenha tido a oportunidade de se implementar", pelo que "as avaliações 
têm um valor limitado e podem ser enganadoras se se basearem, apenas, na 
apresentação de resultados" (Fullan, 1982, pp.40-4 1). 

É por este conjunto de razões que não nos limitámos a apresentar os resultados 
obtidos no decurso da investigação, mas procurámos, paralelamente, entender o significado 

inmnseco e último desses resultados, dentro da lógica e do racionalisrno dos inquiridos. 

Apesar disso, no entanto, apresentamos, neste último capítulo, uma 

panorâmica dos resultados obtidos e das suas implicações para uma reflexão sobre as 

potencialidades das novas tecnologias no campo educativo e, principalmente, dos diversos 
constrangimentos que condicionam a sua generalização, a professores e a alunos, das 

possíveis medidas que poderiam colmatar alguns daqueles constrangimentos, bem como das 

recomendações que achámos oportuno tecer, tendo em vista a referida generalização, 

nomeadamente em benefício dos alunos. - 



Deixámos explicitas, na primeira parte deste trabalho, que dedicámos à 

problemática das inovações educativas, em geral, e à introdução do computador, em 

particular, algumas questões que viémos a verificar serem pertinentes ao longo do 

desenvolvimento do estudo. 

Assim, no que respeita ao problemas das inovações educativas, vimos como se 

considera que uma inovação provoca sempre rupturas, entrando em conflito com hábitos e 
preconceitos anteriores, existentes já num determinado contexto organizacional e individual, 
onde os diversos actores em presença perseguem finalidades que mais lhes convêm, 

defendendo os seus interesses e satisfazendo as suas necessidades mais imediatas, perante 

supostas propostas inovadoras que ameaçam invalidar a sua experiência e perturbar os seus 

racionalismos. 

Qual é o quadro racional a partir do qual os professores que inquirimos 

elaboram as representações, que servem de base às atitudes que manifestam perante o 

computador? 

Constatámos que as preocupações que predominam dizem respeito à 

consolidação de um determinado repertório pedagógico; que esse repertório se fundamenta na 

centralidade do professor, como figura predominante na sala de aula, daí emergindo a 

adopção de estratégias de ensinolaprendizagem em que a "exposição" e o "diálogo vertical" 
(professor-aluno) assumem a primazia; que estes professores consideram, umas vezes 

implicitamente, outras de forma explícita, que os recursos utilizados são os que lhes permitem 
manter o controle e o poder, daí que privilegiem o manual como fonte e que dêem pouca 

importância às máquinas e equipamentos, cujos benefícios têm dúvidas em reconhecer, por 

constraste com as estratégias e recursos a que estão habituados. 

Duffy e Roehler, num estudo que empreenderam sobre as reacções dos 

professores a uma inovação particular - um novo método de leitura - restringem essas 
tomadas de decisão a questões de gestão da aula (Duffy e Roehler, 1986, p. 55). No nosso 

caso, perante a primazia que os professores inquiridos dão ao manual, parece, também, 

estarmos diante de uma situação em que, ao invés de "tomadores de decisões", estes 

professores são, antes de mais, uma espécie de "técnicos" que se limitam a seguir as 
orientações do livro, tomando, por conseguinte, poucas decisões importantes, sobre 



conteúdos, avaliação ou estratégias de ensinolaprendizagem. No fundo, os professores 
querem manter o domínio das suas práticas habituais e proteger-se de situações que poderiam 
causar a perda de controle da sua acção na sala de aula, 

Por consequência, e apesar de considerarem "importantes" várias modalidades 
de utilização do computador na escola e de julgarem que "qualquer professor", de "qualquer 

disciplina" pode e deve usá-lo, estes professores, na esmagadora maioria, não são 

utilizadores dos CEM. Sem contestarem, portanto, a importância que a utilização do 

computador na escola poderia ter, parecem não ter uma ideia clara das suas razões de ser, no 
fundo, é-lhes difícil ser -, mas também não optam claramente por uma posição 

num processo que Favre (1988) considera ser habitual nos primeiros tempos de 

implementação de uma inovação. 

Na prática, portanto, os professores não são utilizadores do computador, 

apesar da importância que lhe reconhecem, uma vez que fazem uso dos "filtros" 
constrangedores dessa utilização. De facto, querendo, antes de mais, garantir um desenrolar o 

menos conflituoso possível das suas rotinas, apelam a estratégias defensivas - "survival 
patterns" (Duffy e Roehler, 1986, p. 56) - que os levam a invocar, de forma explícita, 

razões de ordem ç u m c u l c (  dificuldades de aplicação na aula), -(falta de 

formação), de milieu (o tempo, os horários dos CEM) e pessoal (as suas próprias atitudes 

perante o computador) ao passo que as razões que poderiam pôr em causa as suas estratégias 
são deixadas ao nível do implícito. 

Estas conclusões estão, assim, de acordo com outros estudos, no domínio da 
implementação de inovações nas escolas. 

Assim, a titulo exemplificativo, como resultado de uma pesquisa efectuada, 

sobre um grande número de estudos dedicados a este tema, Waugh e Punch (1987) dão conta 

das variáveis identificadas pelos investigadores, como: os aspectos de natureza prática 

suscitados pela aplicabilidade da inovação na sala de aula; as concepções dos professores 

sobre as mudanças a operar no seu papel na sala de aula; os receios e incertezas associados 
à implementação da mudança, entre outras, de nível mais geral, que têm que ver, por 
exemplo, com os sentimentos e atitudes globais dos professores sobre o sistema em vigor. 

A questão também pode ser vista em termos de w. 

O facto de defenderem que "qualquer professor, de qualquer disciplina" poderá 
usar o computador releva da sensação de que não se podem pôr à margem da utilização de um 



instrumento que vai conquistando cada vez mais espaço - pelo menos fora da escol a... Se se 
pussessem h margem desse processo isso equivaleria h perda de poder, uma vez que 

abdicariam dele em favor dos outros (os professores de Ciências, ou os alunos, por exemplo, 
em termos escolares, ou os outros membros da sociedade, em termos mais globais). Por 
outro lado, estão conscientes, como é visivel em algumas opiniões expressas nas entrevistas, 

que 3 utilização do computador na aula, implicaria porem em causa muitas das suas estratégias 

do dia-a-dia e o seu papel como detentores do poder na sala de aula, em favor dos alunos. 

Esquecem, contudo, que a sua adesão a uma "postura de modemidaden, que poderia advir da 
utilização do computador, lhes poderia conferir um estatuto que poderia aumentar a sua 

influência ( o seu poder) sobre os alunos , na medida em que mostrariam, assim, serem 
profissionais "em dia" com a evolução tecnológica, justificação que Demailly (199 1) encontra 

junto de muitos utilizadores da infonnática na escola. 

Por outro lado, não é líquido que a introdução do computador altere, só por si, 
as estratégias habituais do professor: se as situações onde o sucesso desta introdução é mais 

visível, com aliás acontece com outras inovações, são aquelas onde o professor não sente 
dificuldade em integrar as novas propostas, por serem, para utilizar a expressão de 

Vandenberghe (1986), "congruentes" com as suas práticas habituais, não é menos certo 

que, por outro lado, o computador pode, nalguns casos, ser posto ao serviço de estratégias 
nada inovadoras, quando a percepção que dele se tem é a de um "super audio-visual" 

(Ponte, 1988, p. 7), por exemplo e, nessa medida, integrar-se, sem dificuldade em modelos 

"tradicionais" de ensino. 

No fundo, os professores procuram manter o domínio das suas práticas e 

proteger-se de uma situação que poderia desapossá-10s do controle das sua acção na sala de 

aula, na sua relação com os alunos (cf. Favre, 1988). Por isso, longe de estarem convencidos 
da necessidade e pertinência da mudança, alguns dos inquiridos não têm uma ideia clara das 

suas verdadeiras razões de ser. É a esta luz que devem ser analisadas as dúvidas manifestadas 

por eles, cujas ambiguidades e ambivalências reflectem as ambiguidades e ambivalências 
características do respectivo processo de implementação e dos próprios responsáveis pela 

gestão das escolas. 

As tentativas de explicação, adiantadas pelos professores, para a não utilização 

do computador, ou para a não frequência regular dos CEM - como a falta de formação, a falta 

de tempo, as atitudes negativas que alguns confessam possuir face ao computador, o medo e 
a sensação de que, ao adoptá-lo, perderão parte do poder na sua relação com os alunos - 



como acontece muitas vezes, não são constatações de facto, mas, apenas, h t o  da 
interpretação que fazem da situação, em função das estratkgias orientadoras da sua acção 
quotidiana, como se as representações assim expressas não visassem mais do que legitimar as 
suas estratégias comportamentais. É que estas estratégias são, do ponto da parte dos actores 
sociais, egoístas e racionais, como constata Plaisance (1988). na medida em que raramente se 
põem em causa, na defesa dos seus próprios interesses e porque contrapâcm, à pretensa 

racionalidade dos proponentes da mudança, a sua própria racionalidade, que, para eles, faz 

todo o sentido. 

Da análise que fizémos sobre o funcionamento dos CEM, constatámos taxas 

diminutas de utilização dos seus recursos, quer por parte dos professores, quer, mesmo, por 
parte dos alunos e tentámos interpretá-las como resultado de constrangimentos de ordem 

individual, institucional e organizacional, h semelhança do que acontece noutros estudos. 

Por exemplo, Brummelhuis et al. (1990), tendo como referente a realidade 

holandesa, identificam os principais problemas com que se tem debatido o acesso 

generalizado à utilização dos computadores pelos professores: a falta de programas e de 
material informático adequados; os constrangimentos de tempo, de sobrecarga horária, que 

não permitem uma experimentação por parte dos professores; a falta de formação contínua 

neste domínio. 

North (1990), na Irlanda do Norte, reconhecendo, embora, as potencialidades 
educativas do computador, identifica as áreas de conflito com que se defronta a utilização 
cumcular do computador, devidas, em grande parte, aos "blocos ideológicos do 

currículo" e às "práticas pedagógicas actuais em muitas salas de aula", que 

levantam problemas logísticos e pedagógicos bastante complexos. 

Makrakis (1990) refere-se aos factores que, normalmente, inibem a efectiva 

formação em serviço dos professores, nesta área específica, como a falta de reconhecimento 

ou de cemficação de muitos dos cursos promovidos, a falta de formadores, ou a falta de 
incentivos para os professores interessados. 

Outras investigações dão conta de resultados semelhantes aos encontrados por 
nós, nomeadamente no que se refere ao fraco impacto da utilização do computada ao nível de 

toda uma escola (Anderson, 1990), ao domínio dos recursos informáticos por parte de grupos 

restritos de professores e/ou de alunos (Gunvall, 1990, Welle-Strand e Stranden, 

1990,Plomp, 1988). 



Em Portugal, o Boletim Informativo de um dos Pólos do Projecto Minerva 
("Interface", 1986). reconhece a "(...)insatisfação que se sente um pouco por todos 
os CEI (...)", a frustração sentida "perante a espécie de barreira que se ergue 
entre CEI e escola (...)" e constata que "(...) a acumulação de experiências 
(...) tem ficado circunscrita &s quatro paredes do CEI (...)". 

A questão que se pode colocar, neste momento, é, pois, a de saber, 

parafraseando Canário (1987), no seu estudo sobre o impacto dos CDI, em França, porque é 

que os CEM não tiveram a força de impacto suficiente para induzir mudanças globais c 

qualitativas ao nível do estabelecimento escolar. 

É que, face aquilo que observámos, os CEM, tal como os CDI, parecem 
funcionar como locais anexos e periféricos em relação à globalidade da escola, subordinande 

se à sua lógica de funcionamento. Na verdade, apesar de os alunos os frequentarem 
maioritariamente por iniciativa própria, o que poderia ser um indício de que os CEM seriam 

espaços de autonomia para os alunos, verdadeiros locais de dinarnização da utilização do 

computador numa perspectiva multi-disciplinar, como preconizava o "Relatório Carmona" 
(Carmona e aí., 1985) tal situação parece demonstrar que, por um lado, os CEM permanecem 

ignorados pelos professores, na sua generalidade e que, por outro lado, a sua lógica de 
funcionamento se subordina à lógica de funcionamento da Escola. Basta ver a predominância 

de um tempo de permanência dos alunos equivalente a um tempo escolar (sessenta minutos), 
as suas horas de funcionamento, subordinadas às disponibilidades dos professores 
coordenadores e não hs dos alunos ou dos restantes professores. 

O caso extremo desta subordinação é o da Escola D, onde, certamente por 

louváveis motivos de permitir o acesso de todos os alunos à utilização do computador, o 

respectivo CEM funciona como mais espaço escolar, entendido pelos alunos como 

obrigatório, com a aquiscência dos professores responsáveis - apesar do entusiasmo que os 

alunos demonstram. De facto, constata-se, nesta escola, um funcionamento do CEM não 

numa perspectiva multi-disciplinar, mas como maisum espaço escolarizado, onde os 
professores actuam como responsíiveis por &s uma d i sc ip l i~  "dando conteúdos", sem 
qualquer perspectiva de integração global. 

A "inovação" foi aqui reduzida a um dos seus componentes - um pretenso 

acesso generalizado ao computador - esquecendo-se as outras implicações que ela poderia ter, 
ao nível, por exemplo, da dinarnização de trabalhos que envolvessem a escola como um todo. 



Trata-se, portanto, de mais um exemplo de como os actores sociais, no meno,  procedem a 

mudanças e alterações na "inovação" proposta, fruto da rcinterprctação que dela fazem em 
virtude da utilização dos "filtros" constrangedores (cf. Jodelet, 1989). 

Aos olhos dos professores, o CEM adquire um carácter de cena 

marginalidade, não s6 pela quase ignorância da sua existência, traduzida, nomeadamente, na 
sua não utilização, mas, sobretudo, pela confrontação daquilo que a utilização do 

computador, enquanto ncurso educativo, lhes pode o f m ,  em contraste com a "btica da 

prática", que os leva a questionar este instrumento em termos de "congruência" - daí as 

suas dúvidas sobre se, de facto, o computador se integra com harmonia, quer nas suas 
práticas habituais, quer no cum'culo da sua disciplina -, de "instrumentalidade" - donde o 

questionarnento sobre a aplicabilidade do computador à sua disciplina - ou de "custo" - daí 

derivando as questões sobre o tempo que seria preciso para receber formação, os sacrifícios 
de ordem pessoal que seriam necessários, sem contrapartidas visíveis (Vanderberghe, 1986, 

p. 19). 

Estas dúvidas e estas preocupações não podem, portanto, ser ignoradas, mas, 

antes, reconhecidas como legítimas, no quadro da racionalidade própria destes professores, à 

qual já nos referimos. 

Outro aspecto que conmbui para este carácter de marginalidade dos CEM é a 

respectiva interacção com a globalidade da escola, a qual, segundo concluímos, parece ser 
inadequada ou insuficiente, não só porque eles são, na generalidade dos casos, ignorados 

pelos orgãos de gestão pedagógica, mas também porque, como consequência, não se lhes 
fazem referências, por exemplo, nos Planos de Actividades das respectivas escolas, como se 

eles, de facto, não fossem estruturas escolares. 

A metodologia que adoptámos para o desenvolvimento do estudo procurou 

privilegiar a gl9balidade das situações em análise, no sentido em que, ao pretendermos 

verificar qual a verdadeira implantação da utilização do computador na escola, tomámos em 
linha de conta as diversas componentes da realidade. Não nos limitámos, assim, ao estudo do 

que pensa um grupo específico de professores sobre o computador, quais as suas atitudes e 
as suas estratégias comportamentais. Fomos mais longe e procurámos perceber como 

funcionam as estruturas que, em princípio, seriam responsáveis pela generalização daquele 

instrumento; ouvimos os principais protagonistas, conversámos formal e informalmente com 



eles, observámos quem são e o que fazem os utiiizaáores dos CEM. Procurámos analisar 
criticamente os documentos que regulam o funcionamento destes centros. 

Com tudo isto pretendíamos compreender o contexto institucional e 

organizacional que poderia determinar as representações que os professores fazem, tendo em 
linha de conta de que aquilo que eles pensam não é uma imagem-reflexo da reaiidade, mas 

uma construção original que procura legitimar as suas tomadas de posição. 

A realidade estudada foi, assim, entendida como uma globalidade, dentro dos 

princípios do paradigma sistémico. 

De facto, ao estudarmos os CEM encarámo-los como um sub-sistema do 

sistema a inovar - a Escola - , tentando verificar em que medida a junção deste elemento novo, 

poderia provocar mudanças na globalidade do sistema. 

Embora decorra da teoria geral dos sistemas que a mudança num elemento do 

sistema pode provocar - com base num processo de reacção em cadeia - um conjunto de 

mudanças na globalidade do sistema (Lewin et al, 1981), verificámos, no entanto, que a 

introdução dos CEM (novo elemento do sistema) nas escolas estudadas não provocou 
mudanças significativas na globalidade do sistema, sendo por este absorvido e subordinado h 
lógica pré-existente num processo de homeostasia comum na fase de implantação de 

inovações. 

3 - conclusões. Recomendacóes 

Face à situação que encontrámos, a realidade apresenta-se bem mais sombria 

do que o "sonho" de Papert (1985, p. 23) - "a presença do computador na escola 
permitirá mudar o ambiente de aprendizagem fora das salas de aula (...) Isso 
implica, obviamente, que as escolas como as que conhecêmos não existirão no 
futuro" -, pelo que se pode colocar uma outra questão, novamente com recurso a uma 

paráfrase de Canário (1987, p. 16): em que medida e sob que condições podem o computador 

ou o CEM tomar-se um "ponto de entrada" para despoletar um processo de transformação 
global e qualitativo do estabelecimento escolar? Dito de outro modo, de que forma se poderá 

passar da lógica da Reforma à lógica da Inovação (Canário, 1991b)? 

A nossa posição pessoal, que só agora entendemos oportuno esclarecer, é a de 
considerar importante a utilização efectiva do computador na escola Julgamos ser essencial 



que os alunos não saiam da escola sem lhes taem sido proporcionadas condiç~sde açcso a 
um instrumento que vai marcar a sua vida futura; C por isso que defe@mos) a sua 

generaiização como instrumento de trabalho, cuja entrada na escola se justifica por raziks 

e, também, eedaeóeicas. 

Deixamos, assim, de lado, os pressupostos vocacionais. que entendemos 

deverem ser objecto de um tratamento a um âmbito diferente, nomeadamente no campo de 
cursos profissionalizantes ou especificas, e cataliticos. por considerarmos que, nas condições 

actuais de funcionamento das nossas escolas, não 6 possível esperar que a junção de um 
elemento novo na engrenagem tenha a força de impacto suficiente para gerar mudanças 

globais. É verdade que alguns resultados encorajadores parecem indiciar o contrário, 

nomeadamente o tipo e a profundidade das mudanças conseguidas na escola que foi estudada 
por Esgalho (1990); mas essas mudanças são dificilmente generaiizáveis e só possíveis 

perante um quadro extremamente favorável ao nível das atitudes daqueles professores e da 
especi'cidade do apoio organizacional e institucionai conseguidos, quando o que nos 

interessa é, precisamente, uma reflexão sobre as condições globais que permitam essa 

generalização. 

Ao considerarmos a escola como predominantemente conservadora, não 
queremos, no entanto, reduzi-la ao papel de simples reprodução de condicionalismos sociais. 

De facto, esse carácter reprodutor não é incompatível com uma acção catalizadora de 

mobilidade social, uma vez que os "determinismos não são absolutos" (Perrenoud, 
1988) e que há sempre forças que lutam por fazer da escola uma alavanca de mudança e de 
democratização da sociedade. É necessário, portanto, explorar os "corredores de liberdade" 

que permitam identificar essas forças e definir as estratégias adequadas para fazer delas o 

motor das mudanças necessárias. 

Ora, entende-se, pelos pressupostos metodológicos que adoptámos, que não é 

possível uma mudança "global e qualitativa" no sistema escolar, apenas com a junção de um 

elemento novo, sem, simultâneamente, actuar sobre as outras variáveis, componentes do 

sistema. Por isso, uma inovação educativa, como se pretende que o computador seja, terá 
mais possibilidades de sucesso se se verificarem condições favoráveis m c o n i u n t o  dos 
elementos seguintes: 



3.1 -- S . .  . 

Ao "instituído" cabem muitas das responsabilidades na facilitação das 

condições propícias à integração do computada na escola, as quais náo se podem ficar pelas 
meras declarações de intenção, para circularem em discursos ou documentos oficiais, mas 
terão que ter uma tradução prática no quotidiano das nossas escolas e nos actores que aí 
desenvolvem o seu trabalho. 

- oes c- são, assim, prementes, no sentido da criação de 

espaços que promovam uma maior autonomia dos alunos e uma maior liberdade aos 

professores, na gestão da aula e dos conteúdos, para que estes possam fazer a integração, 
sem sobressaltos, de novos instrumentos, novos materiais e novas atitudes conceptuais nas 

suas práticas habituais. 

A formacao ~ r o f m  " deve ser concebida na sua vertente de continuidade 
e, no campo específico da utilização educativa do computador, dever-se-á privilegiar o 

"paradigma pedagógico", em detrimento do "paradigma tecnológico", por forma a evitar que 

daquele instrumento se façam ressaltar as suas características técnicas, em vez das suas 
potencialidades educativas, sem se cair no perigo de as restringir a uma visão instrumental, 

mas, antes, de as integrar nas estratégias quotidianas dos professores. 

A formação, neste sentido, deverá levar em conta os conhecimentos, as 

práticas e as experiências anteriores dos professores, de modo a integrá-las no próprio 

processo de formação. Tal implica substituir a "visão funcionalizada" (Nóvoa, 1991) do 

professor pela imagem do "profissional reflexivo" (id.), pela sua implicação directa na 

formação. Adquire, aqui, grande importância a transformação do estabelecimento de ensino 

num espaço autónomo, que permita fazer com que a génese da formação sejam os problemas 

da escola, para que trabalhar e formar não sejam actividades distintas. 

A mudança depende, assim, de rransformações a operar na prática pedagógica 
dos professores, mas também nas suas condições de trabalho. A articulação de "objectivos 
de acção-limitações-recursos" (Canário, 1991b) que permitam o surgimento de 

" processos instituintes de produção de inovações" (id.), terá, assim, como 

consequência a passagem da "lógica da Reforma" à "lógica da Inova@oW (id.). 



Seria, por isso, de interesse verificar até que ponto uma formação inicial 

institucionalizaâa no dornfnio da utilização educativa do compuiacior, complementada por uma 
estratégia coerente de acompanhamento e formação contínua de tipo "construtivista" 
(Nóvoa, 1991) que parta de uma reflexão contextualizada e que permita a montagem de 

"dispositivos de formação continuan (id.) por exemplo, da responsabilidade dos 

organismos de formação de professores, poderia ter a força de impacto suficiente para criar as 

condições para que os professores passassem a utilizar o computador como recurso habitual. 

0JEco- S . .  

do trabaiho dos professores é uma necessidade 
premente, de modo a valorizar os seus conmbutos para a educação/fomiação dos jovens com 

quem trabalham e a sua participação em projectos inovadores. 

No contexto de uma verdadeira crise de identidade dos professores, a?iduida, 

por exemplo, na sua desvalorização social e na vontade crescente de abandono da profissão 

(cf. Vandenberghe, 1986), indicadores importantes de um certo mal-estar generalizado, 
acentuam-se as estratégias de acção individual que privilegiam o refúgio em territórios que, 
em princípio, se dominam, como a sala de aula e que deixam pouca margem para a integração 

em projectos inovadores, cujo sentido se não apreende. 

Se se quiser evitar a "linguagem apocaiíptica da crise" (Bourdieu, 1987) 

que costuma fazer do corpo docente o seu bode expiatório, acusando-o de "conservador" e de 
"resistente à mudança", a introdução do computador na escola deve ser precedida do 

estabelecimento de objectivos claros que tomem transparente aquilo que se pretende, de modo 

a provocar uma sintonia e um entendimento perfeitos entre o sistema inovador e os sistemas 

de atitudes, próprios dos professores. 

A introdução do computador não deve, por isso, criar novos problemas aos 

professores, mas sentida como uma para os problemas sentidos por eles. 

Dentro do quadro de racionalismos próprios dos professores, dever-se-á 
considerar esses racionalismos como legítimos e naturais, privilegiando a acentuação da 

do computador com as suas práticas habituais. De facto, os professores não operam 

a partir dos mesmos modelos racionais dos proponentes da mudança. O modo como gerem a 

aula reflecte urna acomodação ou uma rejeição das circunstâncias particulares em que exercem 



a sua profissão, tomando-se, assim, neccssáxio que a introdução do computador não perturbe 
esses racionalismos, apesar dos desafios que a sua utilização pode colocar. 

Até que ponto seria interessante, por exemplo, proceder a um estudo mais 
sistematizado e de maior fôlego sobre as estratégias e métodos utilizados pelos professores, 

nas suas aulas, para verificar, depois, quais as alterações que a introdução do computador 

provocaria, quer no domínio dos papéis do professor e do aluno, quer nas estratégias e 
formas de gestão e de avaliação na sala de aula? 

Como o terreno onde as normas do "instituído" são apropriadas pelos diversos 
actores em presença, ao quadro organizacional cabe a sua quota de responsabilidades na 
criação e manutenção das condições que facilitem a generalização, de facto, do acesso ao 

computador. 

O contexto organizacional que estudámos, no entanto, privilegia a integração 
dos CEM na lógica da compammentação disciplinar e do tempo, na sua assimilação pelos 
espaços tradicionais, em demmento, por exemplo, de um modo de actuação que poderia, se 

fossem aproveitadas as suas potencialidades, transformar-se na génese de um espaço que 
promovesse o trabalho autónomo dos alunos, no contexto de uma utilização multi-disciplinar 

e transcumcular dos seus recursos, no quadro de um projecto educativo de cada escola, 

assumido por todos os orgãos e actores sociais em presença, valorizando e potenciando a 

criatividade das escolas. 

A -CEM/F.sc& - toma-se essencial para o efeito. O CEM não pode 

continuar a ser encarado como uma estrutura à parte, um espaço-apêndice, frequentado, 

apenas, por alguns, a horas pré-determinadas, sem articulação com as restantes actividades 

que se desenrolam na escola. É desejável, e é possível, que os seus Planos de Actividades 
sejam apropriadas por toda a escola, a começar pelos respectivos orgãos de gestão; que sejam 

objecto de discussão permanente, no sentido de os adequar a um projecto global e coerente de 
actuação e acção pedagógica. 

A- das condições de funcionamento dos CEM seria uma das 
respostas possíveis, de modo a que se conseguisse um horário de funcionamento adequado hs 

necessidades dos professores e dos alunos e novas formas de gestão que passassem, por 
exemplo, pela responsabilização de um único professor pela dinamização das actividades, o 



qual teria um perfil adequado - que combinasse as capacidades de animação pedag6gica com 
um conhecimento mínimo da utilização educativa do computador - e beneficiaria de uma 
redução total de serviço lectivo. 

0- deveria ser facilitado a toda a comunidade escolar, de 
maneira a que não se acentuassem ou criassem novas desigualdades entre os alunos, o que 

passaria pela não selecção prévia de alunos e pela disponibilização dos equipamentos para 

todos. 

Um estudo com preocupaçóes deste tipo poderia ser feito, a partir dos dados 

que registámos sobre a frequência dos CEM pelos alunos: até que ponto essa frequência 
reflecte ou desmente os condicionalismos sociais e as suas características escolares, poderia 

ser uma questão central a aprofundar. 

O woio i n w ' v o c ~  dos orgãos de gestão da escola à utilização do computador 

seria um factor de grande importância, pelo impacto que teria nos professores e nos alunos, 
como forma de reconhecimento e de abertura à inovação. 

Em suma, a inovação que o computador poderia constituir, como resposta a 

uma crise generalizada da escola que temos, não depende s6 da vontade e do entusiasmo de 
muitos que teimam em remar contra a corrente; sem mudanças globais ao nível institucional e 
organizacional, a introdução de um elemento novo, seja ele um programa, um currículo, ou 
um instrumento como o computador arrisca-se a ser deglutido na engrenagem e a diluir-se no 

todo que permanece, invariavelmente, igual. 



A Comissão de Reforma do Sistema Educativo, no Protpmii "A6: Novas 
Tecnologias da Informação9' propôe uma série de medidas que visam a "Introdução 
das Novas Tecnologias da Informação no Sistema Educativo" com objectivos que 
relevam de pressupostos pedagógicos, nomeaáamente na intenção de implementar as Novas 
Tecnologias ''como suportes de actualizações curriculares, nas diversas 
disciplinas, e em áreas interdisciplinares" (CRSE, 1988, p. 173). Propôe, por isso, 

"um significativo reforço do Projecto Minerva, que, para o efeito, deverá ser 
dotado com os recursos humanos e financeiros adequados h passagem da fase 
piloto a fase de cobertura progressiva e sistemática do sistema educativo" (id., 

p. 174), o que passa, igualmente, pela institucionalização de uma panóplia de medidas, onde 

sobresai a formação em serviço dos "agentes educativos" e a formação inicial em 
tecnologias de informação. 

Assume-se, portanto, neste documento a institucionalização da "lógica da 

Reforma" (Canário, 1991b): as Novas Tecnologias da Informação seriam introduzidas na 

escola através de um processo de "experimentação", seguido da sua "generalização", o que, 

no entender dos autores, se conseguiria pelo reforço de meios (humanos, técnicos e 

financeiros), isto é, pelo aumento dos recursos; paralelamente, proceder-se-á h "formação dos 
agentes educativos", encarregados da sua aplicação. 

Parte-se, assim, do princípio que a "fase de experimentação" permitiria a 

transferência automática para novos contextos, como se se tratasse de uma adopção linear e 

técnico-racional de produtos, esquecendo-se uma actuação sobre os actores sociais que não se 
funde em características instrumentais, mas que privilegie os seus conhecimetos e as suas 

experiências anteriores, integrando-os no próprio processo de formação, e que actue, 
também, numa mudança de representações, atitudes e comportamentos. 

As propostas da Comissão de Reforma não dão resposta a um dos 
condicionalismos que julgamos essenciais: a introdução das novas tecnologias será sentida 

pelos professores como uma resposta possível aos problemas que os professores enfrentam? 

Não irão ser-lhes criados novos problemas? Os alunos sairão beneficiados? 

É que neste nosso estudo, ressalta, como dado mais saliente deste trabalho, a 

pouca receptividade que o computador continua a ter junto dos professores que inquirimos, 



pelas razões que já explanámos. Os CEM, por seu lado, apesar dos condicionalismos que 
limitam um funcionamento mais adequado, que também untámos explicitar, como que foi 
apropriado pelos alunos, numa dimensão reduzida, de facto, mas suficiente para que se infira 
que, se criadas condições mais propícias, seriam eles os seus principais utilizadarcs. 

Será, portanto, lógica a conclusão de que, se querêmos uma generalização do 

computador na escola, devem ser os alunos a saír beneficiados. Na verdade, se não se 
questiona o facto de os professores de Inglês, campo de onde são oriundos os professores 

que inquirimos, não utilizarem com mais regularidade o retroprojector, ou o gravador, ou as 
possibilidades da televisão, ou, ainda, as potencialidades dos materiais autênticos, em 

detrimento dos livros de textos oficiais, ou, sequer as estratégias e metodologias mais 
actualizadas no domínio do ensinolaprendizagem do Inglês, porque se h á d e  pôr em questão 
as suas atitudes perante o computador? 

Ao assumirmos, portanto, que os alunos deverão merecer o privilégio do 

acesso regular ao computador, entendêmos que isso só se conseguirá, face àis dificuldades 
. actuais, com a devidamente enquadrado, através do qual os alunos 

teriam acesso a metodologias de trabalho que, entre outros meios, recorressem ao 

computador. Nesse sentido, este deveria ser encarado, de preferência, como um recurso e 
ferramenta no desenvolvimento de trabalhos de natureza autónoma, de carácter trans- 
curricular que dessem corpo a verdadeiros projectos de intervenção educativa global, 

apropriados por toda a escola. Uma estrutura semelhante aos actuais CEM continuaria a 
existir, idealmente integrada num centro de recursos, cuja coordenação, neste domínio 

específico, ficaria a cargo de um professor de perfil semelhante ao que entendêrnos ser o ideal 

para o responsável pelo CEM, que trabalharia em conjunto com os restantes professores de 

uma determinada turma, por forma a aperceber-se das necessidades dos respectivos alunos 
para daí partir para o planeamento das acções a privilegiar junto destes, no sentido de 

promover o trabalho autónomo dos alunos, bem como a criação de novas possibilidades de 
utilização do computador, em situação de aula, para os professores que o desejassem. 

Num processo complexo como é o da introdução das inovações nos sistemas 
educativos, não existem respostas fáceis nem soluções infaliveis. A institucionalização, por 
exemplo, de um espaço com estas características, não deixa, também, de levantar alguns 

problemas. 

Ao optar-se por uma utilização transcurricular do computador, como se poderá 
levar à prática tal medida, face aos constrangimentos que apontámos no decorrer deste 



trabalho? Que garantias existem de, como se afirma no documento nascido no seio do Grupo 
especifico da Reforma Cunicular, serem proporcionadas as condições de formação dos 

"agentes educativos"'? Que mdaiidades revestirá essa fmnação? A existência, de facto, 

dessas condições, será suficiente para atingir o objectivo essencial - a generaiização do acesso 

à tccnologia i n f d t i c a ?  

Enfim, trata-se & questões que circulam na comunidade de investigadms e de 
interessados nesta área e que não encontraram, ainda, respostas satisfatbnas. O debate parece, 
mesmo, ser irrelevante, na medida em que ele pamx não responder à questão central: como 
proporcionar uma experiência coerente e efectiva no campo das tecnologias da informação a 

todos os alunos, não só no desenvolvimento de capacidades técnicas no seu manuseamento, 
mas, talvez sobretudo, na aquisição de competências de interacção social, de cooperação, de 

capacidades de resolução de problemas, que essas tecnologias proporcionam? 

É que os nossos alunos passarão a maior parte das suas vidas numa época de 

utilização extensiva dos computadores na sociedade. Poderá a escola ficar 2i margem da sua 
responsabilidade neste campo? 
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ANEXOS 



ANEXO 1 

Questionhrio administrado aos professores de Inglês do Distrito de 
Portaiegre 

Nota: O questionário que se segue é o que foi utilizado como questionário- 
base. Para os professores a trabalhar em escolas sem CEM, foram 
retirados os itens S., 5.1., 5.2., 5.2.1., 5.3. e 6. 



OS PROFESSORES DE INGLES DO DISTRITO DE PORTALEGRE 
E A 

UTILIZAÇÃO EWCATIVA W COSBUTAWR 

Carlos Alberto C, Afonso 
ESE DE PORTALEGRE 

Março de 199 1 



SCOLA 

IVEL DE ENSINO: 

NO DE INTEGRAÇÃO NO PROJECTO tlINERVA- 



7 ~ m  Y . pro%y . . c-. 
,. ., 4* -.. . . 

: -. -. - .r. i.{ : 
' ..a. 

;e quest ionár io  destina-se a s e r  preenchido pelos p ro fesso res  de 
ilês das Escolas P r e p a r a t ó r i a s  e Secundár ias do D i s t r i t o  de 
r t a l e g r e  e insere-se nurn trabalho de investigação, no âmbi to de 
I curso de Mestrado.  

s s e  t r a b a l h o  p re tende-se  e s t u d a r  o que pensam aqueles 
3fessores do computador,  da sua uti l ização educativa, bem como 
nodo de func ionamento dos C e n t r ~ s  Escolares de I n fo rmá t i ca ,  
iualmente designados de Centros Escolares Minerva, ou CEM. 

ques t i oná r io  compõe-se de 22 páqinas, inc lu indo e s t a  e as 
ter iores,  e te rm ina  com a expressão "FIM DO QUESTIONA RIO^. 

r favor ,  responda com sincer idade e franqueza, tendo sempre  a 
eocupaqão de t r a n s m i t i r  a sua o ~ i n i ã o  pessoal sobre  cada u m  dos 
!ns . 

sponda, por  favor. de al:(lrdo com a indi iaçao que é dada a seguir a 

da i t e m .  Se f o r  a i n d i c q 3 o  a. coloqiie n nnnteçáo que é r e f e r i d a  
ma c r u z ,  u m  número ,  e t c )  nesse espaço n a  s i t u a ç ã o  que 
r responda ao seu c a s ~  part- icular.  Se e x i s t i r e m  l inhas, ut i l ize-as 
r a  escrever  o que c c v r i s p ~ n d e r  ar! seii rac;o. 

io escreva nada nos lof:riis assinaladoc pclr [7 (quadrado maior) ,  
!m onde se pedir- que o não faca. 

5 r e s p o s t a s  que der  a es te  q l ~ e s t i o n á r i o  s e r ã o  u t i l  i z a d a s ,  
:clusivamente, no âmbitf:, do refer idr !  t rabalho de investigação e o 
?u nome, OIJ a Escola onde trabalha, não serão r e f e r i d o s  e m  nenhum 
iso, pelo que o anonimato está. solenemente, garant ido. 

ui to  obrigado pela sua colaboração! 



Elementos de identi ficaçáo pessoal 

coloque uma cruz no quaúrado que cormspande w seu 
rso . Náo escreva no quadrado m a i ~ r ,  5 direital 

2 idade (Escreva r sua idade) : 0 

3 Nível de ensino : 

/ Preparatór io 

1 Secundário 

,4 Habili tacão académica: 

I Licenciatura 

I Bacharelato 

specifique 1: 

0 2 4  

-5 Si tuacão oro fissioniaJ~ 
1 Profissionalizado 

-5.1 Se e p ro f i s~on_- \ i z3do i  com-r) obte\:c! C!2su-a 
- o f  issiona!. j -z.çM 

1 Estáuiu c l i ss i co  

1 FormacJo em serviço 

1 Pro f i ss iona l i za~ão  em exercício 

1 Outra (especifique): 



6 -&periência ~r ofission_a! 

(escreva 4 número de anos de servicol: 0 

8 Carao(s) aue actualmente desem~enha:  (R- 
i a  O D C ~ O )  

I ~ i r e c t o r ( a )  de Turma 01 

IOelegada(o)/~epresentante de Grupo 

I Delegada(o1 & Profissionalização 

I Hembro do Conselho Directivo 

1 membro do Coiiselho Pedagúgico 

1 Delegado dos I l i rectore i  de Tiirma 

1 Coordenador do CEM 

l ~ e m b r o  do CEM 

1 Outro (especifique 1: 

0 9  

-9 Tempo e fec t i vo  de se!-viço lec t i \Y1~~. 
escreva a número de horas semanais em que tem alrrnos a seu 



Materiais e estratégias de ensino 

8s ta seccq O ~retende-se saber aue recursos. s a 8 .  materiais e e- 
s i n o / a ~ r e n d i z a a e m  ut i l iza com mais freauencia nas suas a u l a  A 

o r  favor .  de-acordo com as aue sao dadas no i n t w  8 8 

! S D ~  

cada auestão . 

ssinale o auadrado Que corresnonde ao seu caso. de 
-ordo L. com a freauência com que ut i l iza  cada uma das 
zauintes estratéaias: 

itílíre a seguinte chave: S - Sempre ou mrase semrrre; 
- Frecruentemen-te, isto é, em mais de metade das a- 8 - 

i - UcaçionaImen f e,-rSto.-é,um_g--z~or outra; N - mncal 
- - - 

- S F O N  

rba&_i--d e a i- u p-o_ !L. s ~ l u n : ~ s  0 a • 0 ,  0 1 0  
?semperi ham as t st-et3s, que o pr-o fessor 
z t e r r n i n ~ ,  em qrup~71 

r-a.b-allic? e r 5 a l f ~ r ! v  s 
; se nvt?it~.ern 31: t jt4tj;qti~ ç ir~v- r t i17.s1,-..T;,? 
u l o n p  de uni cer to  psríotio de tSmpo .  

o o o o 01, 

obre tenias que eit?s n)ei_-;riiu e~iz~'/Oet 1 )  1 

:rab;sl ho for--ba_sglo . rl?--a_i~La í' ns ;?irmos 
:sem da sala de ~ 1 . 3  pai-a desen~penhar o o o o -01;  
feter-minaclss taret3s Que9 prro t-e s s ~ r  
ieter-n~inà. acc7n?panhucílos, ou não, por 
?s te  1 



--- --- -- : s o s ~ n 3 a  J saqulni  
n n i a  n bezüiioTn-pü gIiih3Jj- e-ÜJ o 3-70 p Jo-3 
ap  -asa:, nas oe-ap-ÜodsaSJo-3--ãnb--opeJpenb- o a(eu!ss 

"0 O U O D  :(anb!jpadsa) s a ~ o ! ~ a q u e  saoenq 
sau sepelduiaquos O e ü  SE ! ~ ? J B J ~ S ~  SeJql 



. . .3 - Caso ut i l i ze  textos nas suas aulas. costuma recor re r  a; 

coloque uma cruz na situaçiio que correspmde ao seu C-l -. -- 
sim NÃO 

. P u b l i c a ç õ e s  d i v e r s a s  n ã o  
;peci f i camen te  concebidos p a r a  o 

o o 023 

isino? 
SIM NÃO 

- Pub l icações d ive rsas  espec i f ica-  
ente cor~cebidas para o ensino 

0 0 2 4  

! xc lu indo  o manua l  o f i c i a l m e n t e  
loptado pela escola I? 

.--- 

- Manual cjf icialrnente adoptado pela SIM NÁO 
;cola'? 0 0 2 5  

. Outros manuais i-eioi-nendados para o 
SIM NÃO 

,esmo nível de ensino? 
o o 026 

. Outra or igem,  não cvnt,emplada nas  [7z, 
i tuações ant-erioi-es? (especif iql~e): 

1.3.1 - Se res~ondeu SIM a mais do aue um item. indiaue aaueie aue 

i t i l iza com mais freauência 

coloque um círculo à volta da letra correspondentel: 

A B C D E  



. . .4 -!e ut i l i7a  rnagyjnas e e a u i m e n t o  dive-a utilizar: 

coloque uma cruz na situr~lr'o que corresponde re seu crsol 
sin NÃO 

. Ret ropro jec tor?  O 
SIM 

Gravador/Lc i t o r  video? o 
SIM 

Gravador/Lei tor audio? u 
Fr-oiector de d i a ~ o s i t i v o s ?  sin 

. Computador'? S I M  

. Outro equipamento n5o contemplado 
9s s i tua ibes  an te r i o res?  

-4.1 - Se_r-sp_indeu SIU--aa mais dh-q~eum i tem. indi aue aariele aue 

t i l i za  com mais  f reauencig 

coloque um círculo a volta da letra correspondentel: 

A B C D E F  



ioame 5 - Com as  máauinas e ou t ro  eau dos na a 
t e r i o r .  y t i l i za :  

:úloque uma cruz na çituação que correspende ao seu caso1 
sin NÁO 

M a t e r i a l  concebido espec i f i camente  
-a o ensino? 

0 0 0 3 4  

Pla ter ia1 não concebido SIM NÃO 
peci f icamente p a r a  o ensino? CI U C]n 

I-latet-ia1 elaborado p o r  si? 
sin NÃO 

O O O36 

Plater ia l  e laborado pelos seus alunos? SIM NÃO 

O u t r u  m a t e r i a l  não contemplado nas 
o n 0, 

es tses  a n t e r i o r e s  ?(especif ique): 
SIM NÃO 

.S. 1 - Se respondeu SIM a ma is  do Que u m  i tem. indiaue aauele aue 

. i l i za  - c o m  m a i s  f reqgênc ia  

ioloque um círculo à volta da letra correspendentel: 

A B C D E  



Actividade extra-lec tiva. 

oloque uma cruz no quadrado que corresponde ao seu C-) 

r a  além da sua.-acLivida.de I ect&.a& -- -. - . . - - - - 

. I  - Costuma par t i c ipa r  em actividades de animação 
sua escola (semanas dedicad3s 3 determinados 

mas, /3stas, actividades de~portivas, etc] ? OSIM ONÃO 0 4 . 1  

-2 -Está integrado em projectos educativos e/ou de 
ivestigaçao, de âmbito di  scipl in3r ou 

terdiscipl inar? OSIH ONÃO 0 4 2  

? respondeu SIM, especifique: 

-3 - !.(o ú l t imo ano lecti\/o, par t ic ipou em qualquer 
:tividade de rec ic lagem prof iss ional  

):ur-sos. sen~ in i r  ios, cont>t-~ncias I ? USIH UNÃO 0 4 . 3  

-4 - Assina alguma revi5t.a de ambit.0 

1.5 - Outras actividades OIJ situaqões de âmbito extra- lect ivo não 
ontempladas nas anter iores em que costuma par t ic ipar  (especifique): 



1 - Escrever S(im) ou N(ão), consoante seja ou tenha sido já repetente 

2 - Escrever S(im) ou N(ão), consoante tenha experiência anterior na utilização de computadores na escola 
3 - Escrever S(im) ou N(ão) consoante possua ou n8o computador em casa 
4 - Escrever o nQ. de vezes por semana que se desloca ao CEM 

OBS. 

A 

no intervalo; b) No intervalo de almoço; c) Num "feriado"; d) Durante uma aula 

7 - Programa(s) utilizado(s) 

INIC. 
(8) 

PRclGR 
(7) (9) 

FREQ. 
(4) 

PERIOD FIM 
( 5 )  

EXPER, 
(2) 

1 

6, 
HAB.MÃE PROF. MÃE COMP. 

(3) 
REPET 
(1) 

N RESID, IDADE 
SEXO 

PROF.PA1 



Envolvimento naç actividades do Centro Escolar Minerva 

1 com aue reaularidade ut i l i i ra os recursos do CFN ou o 
euerlt-a? 

coloque uma cruz no quadrado que corresponde 
*o seu casa ) 

I Frequentemente ( mais do que uma ver por semanal 

I Regular mente ( pelo menos uma vez p o r  çemsrwl 

I Raramente ( menos u'o que uma vez por ~ e r n m a )  

I Nunca 

Se deu uma resposta di ferente de NUNCA à questão 
n fer ior ,  passe à questão 5.2 e conf inue, saltando a 
uestão 5.3. Se respondeu NUNCA, SAL TE AS QUES~ÜES 5.2 
5.2.1, passe à questão 5.3 e continuei 



13 : f. 
2 I 
a 

-2 Se i á  a ~ a u r n a y e ~ u t j ~ u n s i ~  
]a is  as ~r inr \pais  rpró_es u.ka(QUxaom a fazê-lo? 

assinale com uma cruz a situaçgo ou situações que 
orrespondem ar> seu caso1 

1 P o r  cur iosidade 

1 P a r a  t r aba lha r  com os alunos no computador duran te  uma aula. O 40 

1 P a r a  dar  uma aula, s e m  u t i l i za r  o s  computadores.  porque não 

iv ia  ou t ra  sa la  disponível.  0 4  1 

1 Pa ra  f a z e r  t raba lhos de natureza pessoal. não l igados ao ensino. 42 

1 Pa ra  p r e p a r a r  ma te r i a l .  e1 aborado no cnmputador,  pa ra  

. i l ização nas suas aulas 

1 P a r a  e laborar  t raba lhos de natureza adm in i s t ra t i va  

i r a  u t i l i zação na sua escola. 

1 Pa ra  conhecer os p r o ~ r - a m a s  de computador que ex i s tem 

a r a  a sua discip l ina (7 45 

1 Fai-a trabalhar- ion-i aIi~i-i1:15 f o r a  das suas horas  lec t i vas  0 46 

1 Para  receber  fo rmacão ria li t i l i zaç jo  1Jo cnrnputador 

1 P a r a  se i n t e g r a r  nas actividades do (:EM, tendo em v i s t a  

n a  possível  colciborcição no P ro jec to  Minerva ‘18 

1 Pai-a aprender como u t i l i za r  o computador no ensino 

1 P a r a  e laborar  t raba lhos no computador pa ra  apoio 

act iv idades não admin is t ra t ivas da escola 

1 Out ra  razão  não contemplada nas an te r i o res  

3specifique 1: O5 1 



rssinale com uma cruz no quadrado correspondente. Ut i l ize r 
guinte chave: S - Sempre, ou quase sempre; N - Nunca; V - Por 
zes) 

si p rópr io  

coordenadores do CEI I • 0 0 
Conselho Di rect ivo 0 0 

Conselho Peda~óq ico  • • • 
out ra  entidade (especifique!: C] • 



-3 - Se NUNCA u t i l i o u - Q S  r e c u r s o s d o  C E C  
)m reaularidade. auais as ~ r i n c i ~ a i s  razões? 

assinale com uma c r u z  a çituaqão ou situa~óes que -.- 

~ e l h o r  correspondem ao s e u  caço1 

1 Não existem cornp~~tadores  em número suf ic iente no CEM O,, 
1 Não ti5 programas que possa u t i l i za r  na sua disciplina 58 

1 Nao sabe trabalhar com compi~tadores 

1 Não sabe que uti l idade o cornputadnl- pode t e r  na sua disciplina 0 6 0  

1 Náo tenho disponibilidade de tempo 

1 '42" há apoio técnico suficiente O,, 
1 Não há apoio pedagógico si i f iciente 

1 O horá r io  de funcionamento do CEM não se adequa a sua 

isponi bilidade 

1 O CElfl está sempre ocupado por aulas 

1 0 CEI-I est.6 sempre ocupado por u l u n o ~  

7 Não "sente" o CEFl corno uma es t ru tu ra  da Escola 

3 É con t ra  a u t i l i zac io  do computador nz Ericola 

3 O u t r o k )  rnot ivo(s i  (especifique): 



. Que alterações acha que se deveriam introduzir no 
incionamento do CEM da sua Escola para que fosse 
~ss íve l  uma utilização e frequência regulares por parte 
1s professores? 

issinale as pr inc ipa is  medidas que, na  sua opinião, 
 deri iam conduzir a uma ut i l i zação e f requência  mais 
ogulares do CEM da sira Escola por parte dos professores) 

1 Obrigatoriedade de o ronrdenador do CEM t e r  assento no Conselho -=.----- 

?clauby ico; 1 7 7 0  
1 Flexibil ização do h o r i r i o  de funcinnamen t o  do CEM; 

1 Inst i tu iç50 da nbr-igat-nt-iedade de f req i~ênc ia  do CEM pelos 
1 7 7 1  

1 Reserva de espaços l i o r i r i o s  nos CEYI para professores e outros pa 

unos; 1 7 7 3  

1 Promucão regular  de a c ~ õ e s  de forma(;io destinadas a - 
.ofessnr is ,  por  área discipl inar; 

1 Mell iores inst-alaqóes para o f i i nc ionam~nto  do CEM; 
75 

1 Dotaçáo do CEM de mais o melhores eq~!ipsmentos inforrnát icos; 

1 Existpncia de mais o r n p l h n r ~ c  pr?jr.rolc ?P computador para 76 

:ilização nas diversas disciplinas; 
n 

> .  1 Existência de mais  P r n ~ l h o r  apoio to~:nit:l? f:.'o~ pedagógico para  a 1 7 7  

;i1 izaçao educativa do cor-ripu t,ttJur-. 

1 Outra medida nzo contemplada nas a i l ter i  ores (especifique): 
0 78 



Nesta secção. pretende-se ter  uma ideia da modalidade 
utilização da informática na escola que, na sua opinião, 

taria mais adequada, tendo em conta a realidade pessoal 
~rganizacional vividas por si. 

1 .=55igue-se uma l i s t a  de v á r i a s  modalidades ~ o s s í v e i s  de 
ILzacão da ainformhtica na escola.  
iLa - h ~ o r t â n Ç ~ ~ _ ~ u - e ~ a  Lr.i_b_u.L-&a-um.a.-d das? 

tssinale com uma cruz  o grau de importância que atr ibui 
:ada uma das modalidades de utilização da inforrnática 
escola. Ut i l ize a seguinte chave: N1 - Nada i m ~ o r t a n t e ;  
- Puuco I m p u r t a n & -  i - I m ~ u r t a n t e ;  Mi - Muito 

@ar tanfel 

i o  de conhece r  c o m o  func iona  u m NI 
n ~ u t a i l o r  e auais as l inauaaens de 

I NI 

1aramac2io q u e e x i s t e m  C I O  0 s  
(o que e un7 coniputadot-, como 4 

 titu tu ido, O que são p/-oyramaç de 
mputadot - ,  que l inguagens de 
1yrarnaç3o e,~isten?, conw se opera un? 
7?p~tdd01',t?t~ 1 NI PI I flI 

; c i o l i n a  t e ó r i c a  ou C i e n c i a  d e  n o  • 
3tamento da Infot-ma-ao. 

í'o que e a Int;71-n?á t i r a .  que 
tencialidades t e m ,  ~7ne in7plicaç5es 
c ia is  pode ter.. suas v a n t a ~ e n s  e 
s w n t  ~ 9 e n s . l  

NI PI I HI 
i o  de d e s e n v o l v e r  c a o  a c i  d a d  e-5 

gni t i v a s  e r ~ ~ e c í f i  c3s nos aluno-5 n o  O 
í' I-esoluçzo de problernaç, t kcn icdç 

comunicaçio - I- rolha, análise e 
qteçe de dados, ,no/- r?,~empI~-,  - 
ciucín i)), ~:51culo, c?tc Z 



: x U a _ r - - d - ~ - r , ~ C e s s ~ r  n o  ens ino  d e  
terminados t ó ~ i c o s  d ~ g r o a r a m a  da sua 
j c i ~ l i n a  
o proFessor mostra a turms c e r t o s  
o i c ~ s  do program:r7 de Ingles, por- 
emplo, utilizando um çoniputador,) 

i~a~a~f~acili~t~ar~tarefaç~a~professores 
31 unos 

( para pr-ocessar- textos, r-acilitsl- 
Icu los n i a t e m 5 t i c o ~ .  elab01-ar e 
leccionsr dsdos, Jesênhsr, u t i l iz31- 
nulaçoes) 

o r d a ~ e m  lúdica do com.puJmig.y 
í os alunos til-sni par t ido d;? s 

tancialidades do con7putadur- corno 
?io de diver-tin?ento - jogos, p o I- 
ernplo 

i x i l i a r  d u l u n o  na a ~ r e n d i z a a e m  de uma  
t e r m i n a d a  d i s c i p l i n a  ou de t ó o i c g s  ---.- 

gec í f i cos  dessa d i s c i ~ l  i n a  
( os alunos estudam os tópicos do 

'o yr-snia de in yles, por eic.en?plo, 
guindo as instl-uç5es de proy-amas de 
niputador eípecifican7ente ccinzebid~s 
Ira esse f i m )  

i t r a  modal idade não rc)nt.empiada n a ç  
t e r  i o res  íespec i f i  que): 



2 A u t i I i z a ~ ã o  do c~mp-u_tador na escola. a ex is t i r .  dever ia ser  
t a :  .- . . 

rm cada um dos grupos que se seguem assinale uma, E 
~effaS-.JIJa-a, das opções nele conf idas1 -- 

2.1 09, 

Na sala de aula. 

Num "Clube de Infoi-rnht,ica". com caracter ís t icas semelhantes 
; actuais CEM. 95 

Em ambos os locais 

F o r  p ro fessores  especial istas em informát ica.  

Poi- qualquer p ro fessor ,  de qualquer disciplina, sem dist inção. 0 97 
Por  p ro fessores  só de algumas discipl inas (Matemática, Ciências, por 

?mplo) .  
0 9 8  

Em cut-sos vocaciúnais de Ir i formát ica. O 99 
Numa discipl ina 9í;pecí f i ca ,  obriyat.ória pa ra  todos os alunos. 

Numa d i sc ip l i na  ?sp?f: i f ica de ~ p ~ i n .  ao dispor de todos os nioo 
n o s .  

E111 qualyliet. cl iszipi i i ia lil~ cui-t-írulo c i ~ t ~ ~ l .  0 101 

E m  actividades extt- :ri - c ! ~ r r i c l ~ l  ares 

t r a  modalidade não c:or\t~rnl)lada pm nsnhum dns grupos an ter io res  
ipeci f iq i~e):-  - 

O 103 



As questóes que se sequem destinam-se a avaliar as 
as atitudes perante os computadores. em geral. e a sua 
lização educativa. em particular. 

?esponda, colocando uma cruz  no espaqo, em frente r 
da afirmaç-do, que melhor corresponda d. sua posiçZo 
ssoal. 
i l i ze  a seguinte chave: CT - Concordo Totalmente; CP- 
ncordo Parcialmente; NS - Não Sei (Tenho Dúvidas, Estou 
decis01; DF - Discordo Parcialmente; DT  - Discordo 
talmente.1 

1 - Os c o m p ~ i t a d o r e s  s ã o  t ã o  
3o r tan tes  p a r a  os  a l i ~ n o s  como os 
nuais  na sala de aula. 

2 - Colocar u m  io rnpu tador  ao dispôt- 
c a d a  a luno  é u m  o b j e c t i v o  

~ c a c i o n a l  vá l ido .  

3 - Os alunos deve r i am f r e q u e n t a r  
; c i  p l  i n a s  de p r o g r a m a ç ã o  
- i y a t ó r i a s .  

4 - Os p ro fesso res  deve r i a rn  t i r a r  
r s o s  em p r o g r a m a q a o  d e 
mpu tado res  

5 - A programa<ão P a i ~ t i l i z a ç ã o  de  
mputadores  para a reçnliic;rtn de p r n -  
?mas deve r i am c u n s t i t i ~ i r  c i i sc ip l inas  
s icas,  como a l e i t u r a  e a rnatemi t - ica.  

.G - L75 c rmpub~do i -es  e;.;igir-do qiie G S  

Jnos se t c r n e m  mais  ac t i \~0 '3 .  

.7 - A l ~ t i l i z a ç ã o  de computadores  no 
\s ino  impede a i n t e r a c s a o  e n t r e  os 



6 - Os p r o f e s s o r e s  deve r i am e x i g i r  
3 I h e s  e n s i n a s s e m  c o m o  u s a r  CT CP NS DP D T  - 
nputadores na sa la  de aula 

9 - A u t i l i z a ç ã o  de c o m p u t a d o r e s  
CT CP NS DF, D T  

no r e c u r s o  educa t i vo  p rovoca  u m a  , O a 
irecarga  de t raba lho aos p ro fossores .  

n a . ,  
10 - Aprender  a l e r  e a con ta r  é m a i s  
~ o r t a n t e  do que aprender  a t r aba lha r  CT CP NS DP DT 
n computadores .  

1 1 - Se n i o  usarmos  computadores no 
; ino, o s  n o s s o s  a l u n o s  c r e s c e r ã o  CT CP NS DP D T  
i l f a b e t o s  e d e s p r o v i d o s  de uma 3 0 C]- . . 

.idão bás i ca  c , :  

12 - Se a s  aut.or*idacles e s c o l a r - e s  
a i s  t ivessen- i  diriheit-o eu i r i s i s t i r i a  
*a que c o m p r a s s e m  c o m p u t a d o r e s  CT CP NS DP DT 

*a  s e r e m  u t i l i zados  na m a i o r i a  d a s  O O O > -  

c ip l i nas  esco la res .  
O. - 

13 - Os c o m p l ~ t a d o r e s  na sa la  de aula CT cp NS gp DT 
1 m e l h o r a r ã o  as at i  t i ides dos alunos 

re lação  a minha discip l i r ia.  4 O  O O U  Oe I ?  

14 - A s  a u t i l r - i t J d d e s  escolares 
v e r i a m  e x i g i r  a 1 . i t i 1 i sação  d e  CT CP NS D P  DT 
npcitricior es na ~ z f - n ~ r i .  O G  5 Elo O 6 ' 2  

15 - 1 ;  ,311~n1)i I ~ I J P  IJ s ;7 m 
m p u t n d o i - e s  t ~ i - 8 o  urna y r a n d e  C T  CP NS D P  DT -. i c u l d n l l ~  v111 , ~ ( i t - c s ~ i ( l + r -  '7s a p t i d õ e s  
slicls da r111 r~t-12 d i x i ~ l  irid 

013 0 O G  0 8  15 



16 - Os computadores aumentarão o 
I t r e s s "  e ansiedade que os  a lunos 
tem na escola 

17 - A s  autor idades e s c o l a r e s  
~ e r i a m  gastar  ma is  dinheiro no 
senvo lv imento  de bons p r o g r a m a s  
-a computador. 

18 - Os computadores imped i rão  os 
Anos de  d e s e n v o l v e r  a s  s u a s  
~ a c i d a d e s  de rac iocín io.  

19 - Os compu tadores  na esco la  
j u z i r ã o  os resu l tados  escolares dos 
inos. 

20 - 0 s  computadores d iminu i r50  a O 0 n 
eracção professor-aluno. 

2 1 - Os computadores  i s o l a r ã o  os C T  CP NS DP DT 

nos uns dos outros.  C O O  O.. C - -, . 

22 - Dever iamos r e ~ e n s a r  a f o r m a  CT CP NS DP DT 
-no O c ~ r r i c u l o  es tá  oi-ganizado de 3 C( c -. . 

ido a t i r a r - s e  o máxirrio prove i to  do 
0. -- 

nputador  . 

23 - Toda a ater1c;ão que está a ser  C T  C p  NÇ Dp DT 
da aos computadores Faz esquecer os 
r d a - I e i t - o s  p rob le r r ras  que o s  i3 E E 12 E a: 2: 

'1 fessur es enfren t,nrii. 

FIM DO QUESTIONARIO 

NUITO OBRIGADO PELA SUA COLABORAÇÃO! 



ANEXO 2 

Tabela de correlações obtidas nos itens de atitudes do questionário 





Correlation Matrlx for Varlables: X 1  ... X p 4  

Correlation Matrlx for Variables: X1 ... X2 q 



Correlatlon Matrlx tor Varlables: X1 ... X2 q 

7 

8 

9 
0 

1 

2 
3 

TAL 

8.17 8.18 8.19 8.20 8.21 8.22 8.23 TOTAL 



ANEXO 3 

Grelha utilizada na recolha de dados sobre a frequência dos Centros 
Escolares Minerva pelos alunos 



ANEXO 4 

Questionário utilizado na recolha de dados sobre as características dos 
professores frequentadores dos Centros Escolares Minerva 



QUESTIONARIO AOS PROFESSORES FREQUENTADORES DO CEM 

(A preencher pelo frequentador sempre que se desloque ao CEIíI ' 

I .  Preencha as linhas seuuintes cclm as indicacóes solicitadas 

ESCOLA - 

D a t a : -  Hora de chegada: H o r a  de saída: 

I I . Assicale um dos esoacos çeuuintes, colocando uma cruz, 
um número na situac3o uue corresmnder ao seu caso. Se 
houver linhas. utiliza-as mra escrever o aue correç~onde 
ao seu caso - 

1 .  Elementos de identificacáo: 

1 - 1  - Area disciplinar' 
1.2 - Idade 

1.3 - sexo: 3 D 

1.4 - Habilitação académica: 

Licenciaturz 

Bacharelato 

C l  o u t r a  
(especifique 1- 

1 -5 - Situação profissional 

Prof iss ional izado 

Não profissionalizado 

Em profissionalização 



2. É a   rime ira vez aue vem ao CEH? 

Ilsin ONÃO 

3 .  Tem comoutador em casa? 

7sin ONÃO 

4. Já fez   arte da eauioa do CEM em anos anteriores? 

Jsin UNÃO 

5. Pertence a alaum Oraáo de Gestão da Escola? 

~ S I H  ONÃO Qual? 

5. Se não é a orimeira vez aue vem ao CEM com aue 
reaularidade o freauenta? 

Menos de uma vez por  semana 

Pelo menos uma vez por semana 

q Mais que uma vez por  semana 

7. Veio ao CEM : 

Durante um interva lo 

q No intervalo de almoço 

Durante uma aula 

Num dia de folga 

Num período do d ia em que não tem aulas 

Noutra a l tu ra  (especifique): 



8. Veio ao CEM para: 

Dar uma aula com uti l ização de computadores 

Dar uma aula sem uti l ização de computadores 

0' ~ a z e r  um trabalho de computador para uti l ização na aula 

Fazer u m  trabalho de computador de natureza pessoal, sem 
ligação a sua uctividade como pro fessor  

[7 Fazer um trabalho de computador com ligação à sua actividade 
como professor,  embora não se destine a u t i l i za r  na aula 

Por  outro mot ivo (especifique): 

9. Que oroarama(s1 utilizou? 

Processamento de texto 

Base de dados 

Desenho 

Gráficos 

Folha de cálculo 

Outro(s) (especifique): 





289  

ANEXO 6 

GUIÃO DAS ENTREVISTAS REALIZADAS JUNTO DOS PRESIDENTES 
DOS C O N S E L H O S W O S  

1. Questões principais: 

Na sua opinião, que objectivos devem presidir à introdução do computador na Escola? 

Qual a modalidade de utilização do computador na escola que na sua opinião deveria ser 
privilegiada? 

Quais as dificuldades que, na sua opinião, poderão impedir um funcionamento mais eficaz 
do CEM? Que alterações acharia importante introduzir? 

2. Sub-questões possíveis (em função do desenrolar da entrevista): 

Como encara a presença na escola de um CEM? 

Que modificações, se é que as houve, notou na escola, devidas à presença do CEM? 

Ele tem funcionado como um espaço aberto? 

Que tipo de apoio presta o Conselho D k t i v o  ao funcionamento do CEM? 

Qual a sua opinião sobre as motivações que poderão levar os professores a frequentar o 

CEM? 

Por outro lado, porque é que os professores não frequentam o CEM? 
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ANEXO 6A 

GUIÃO DAS ENTREVISTAS REALIZADAS JUNTO DOS 

1. Questões principais 

Qual o papel que um estrutura como o CEM deveria desempenhar na escola? 

Que motivações poderão levar os professores a frequentar o CEM? E os alunos? 

Que alterações seria necessário introduzir no CEM, a qualquer nível, para que fosse 

possível urna frequência mais regular dos professores? 

Tendo em conta todos os condicionaiismos e as dificuldades referidas qual seria a 
modalidade ideal de utilização do computador na escola? 

2. Sub-questões possíveis (em função do desenrolar da entrevista) 

Que actividades se desenvolvem aqui no CEM? 

Que tipo de apoio têm recebido dos orgãos de gestão da escola? 

Que tipo de formação receberam os membros do CEM? 

Que tipo de acções costuma o CEM promover? 

Estabelecem relações com outras entidades da Escola ou fora dela? 

Por solicitação de quem? 

Utilizam algum método de selecção de alunos? Qual? 
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ANEXO 7 

GUIÃO DAS ENTREVISTAS REALIZADAS JUNTO DOS PROFESSORES 

l2uwrJb 

1. Questões principais 

O que é que pensam da utilização de computadores na escola? 

Que razões poderão justificar a presença do computador na escola? 

Segundo os dados do questionário, os professores de Inglês inquiridos acham que deviam 

exigir que lhes ensinassem a utilizar o computador e concordam, mesmo, que as 

autoridades escolares deviam exigir a utilização do computador na escola. O que pensam 

disso? 

O que é que acham de outro dado do questionário que é a valorização do computador como 

ferramenta? E que qualquer professor de qualquer disciplina pode utilizá-lo, tanto na sala de 

aula como no CEM? 

Outro dado do questionário refere-se a uma possível alteração do cum'culo, para permitir a 

integração do computador. Que pensam disso? 

2. Sub-questões possíveis (em função do desenrolar da entrevista) 

O que é para v6s um CEM? 

Costumam frequentar o CEM? Porquê? 

Que efeitos da presença do CEM na escola têm vdcado?  



ANEXO 8 

Características individuais dos inquiridos 



N % 
Nível de Ensino (N=74) 

Preparatório 47 63.51 m-1 
Secundário 27 36.48 I 

Sexo (N=74) 

Feminino 67 90.54 --I 
Masculino 7 9.45 1 

Idade (Escalões etários - N=71) 

19-25 8 1 1.26 c 
26-30 23 32.39 

3 1-35 22 30.98 

3 6-40 8 11.26 

4 1 -45 3 4.22 

46-50 5 7.04 m-1 
> 50 2 2.8 1 

Habilitação Académica (N=74) 

Licenciatura 4 1 55.40 -7 
Bacharelato 8 10.81 

outras 25 33.78 

Situação Profissional (N=74) 

Profissionalizado 27 36.48 --1 
Em Profissionaliz. 35 47.29 

Não Profissionaliz. 12 16.21 
1 
c 

A 



Experiência profissional (anos de ensino por escalões - N=64) 
Anos de ensino N % 

1-5 27 42.18 1 
6-10 19 29.68 -1 
11-15 1 O 15.62 

16-20 4 6.25 

> 20 4 6.25 o 
Tempo de serviço lectivo (Número de horas por escalões - N=72) 

NB. de horas (escalão) N % 

4-9 5 6.94 

10-15 15 20.83 

16-20 23 3 1.94 

2 1-25 20 27.77 

26-30 9 12.50 

o 
o 

r L 



ANEXO 9 

Os professores na sala de aula 



2% 
OS PROFESSORES NA SALA DE AULA 

7 

Sstrathgias de ensinolaprendizagem (N=74) 

Sempre Freq. Ocas. Nunca W ~ P R  Frequentem. 
.'. Quase Sempre 

Diálogo RofJAluno 45.94 52.70 1.35 O 

Trab. individual 41.89 55.40 2.70 O 

Diálogo Alunolaluno 19.17 56.16 23.28 1.37 

Exposição 30.98 28.16 36.62 4.22 

rrab. Grupo 2.70 22.97 74.32 O 

I'rab. fora sala 4.05 4.05 35.13 56.75 ~ - 

rrab. projecto O 6.75 56.75 36.48 

uxiliares de ensino (N=74) 

Sempre 
Sempre Freq. Ocas. Nunca *:sg:: Quase Sempre Frequenten 

rextos 47.29 45.94 6.75 O 

3ravuras 9.45 48.M 35.13 6.75 B - I  ... 

dater. autêntico 4.05 29.73 43.24 22.97 I 
dáquinas O 17.56 56.75 25.76 

rigem dos textos (N=74) 

'dores em percentagem) Mais H 'IM NÃO 
Não Sim Frequente 

anual Oficial 2.77 97.22 77.14 - 
iblicações ensino 15.27 84.72 17.14 I 
itros manuais 19.44 80.65 2.85 

iblicações extra-ensino 54.16 45.83 O 
I - 

. 





ANEXO 10 

OS PROFESSORES E OS CEM - CONSTRANGIMENTOS REFERIDOS POR 

CATEGORIA DE ANÁLISE E POR GRUPO SOCIAL 

CD - CONSELHOS DIRECI'IVOS 

CEM - COORDmADORES DOS CEM 

INGLÊS - PROFESSORES DE INGLÊS 

A 

a 

':OTAL 

7 

1 3  

11  

7 

13  

6 

r 
CONSTRANGIMENTOS 

Institucionais 

Organizacionais 

Atitudes 

Funcionamento CEM 

Formação 

Equipamento 
i 

CD 

4 

5 

3 

3 

5 

4 

CEM 

2 

5 

3 

1 

2 

2 

1 

3 

5 

3 

6 

O 



ANEXO 11 

FREQUENCIA DOS CEM PELOS ALUNOS 

PERÍODOS E INICIATIVA DE FREQUÊNCIA (%) 

Notas: 1) N= 16; 2 ) N=47; 3) N=44: 4) N=33; 5) N=140 

CARACTERISTICAS DOS UTILIZADORES (%) 

Escola A(l) 

Escola B(2) 

Escola C(3) 

Escola E(4) 

Escola A(l) 

B(2) 

Escola C(3) 

EscolaE(4) 

TOTAL 
(5) 

i 

TOTAL 88.48 50.36 82.02 57.97 
(5) 

lx/Semana 

93.33 

93.61 

g 7.8 7 

Tempo Perrn =< 6C. 

100 

85.10 

45.23 

15.15 

Depois aulas 

100 

17.02 

62.79 

57.57 

Inic. própria 

100 

100 

48.37 

90.90 

Categoria Social 
Inf. 

43.75 

38.29 

47.61 

21.21 

37.68 

Exper. c1 Comp. 

50 

70.2 1 

72.72 

54.54 

68.57 

Sexo 
Med. 

37.5 

44.68 

50 

66.66 

50.72 

M 

81.25 

36.17 

47.72 

72.72 

53.57 

Sup. 

18.75 

17.02 

2.38 

12.12 

11.59 

F 

18.75 

63.83 

52.27 

27.27 

46.42 



ANEXO 12 

ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS ALUNOS NOS CEM 

I 

Notas: 1) N=16; 2) N=47; 3) N=44; 4) N=33; 5) N=140 

- 
FINALIDADE DA VISITA AO CEM (Valores em percentagem) 

PROGRAMAS UTILIZADOS 

(Valores em percentagem) 

EscolaA(1) 

Escola B (2) 

Escola C (3) 

Escola E (4) 

TOTAL 
(5 1 

Escola A (1) 

Escola B (2) 

Escola C (3) 

Escola D 

Escola E (4) 
L 

TOTAL (5) 

P.T 

37.5 

21-27 

60.46 

39-39 

39.56 

Outras 

O 

2.62 

15.15 

5 

Treino 

100 

4.25 

20.93 

3.03 

20 

DES . 

62.5 

59.57 

O 

18.18 

31.65 

Jogo 

O 

O 

O 

9.09 

2.14 

VÁRIOS 

O 

17.02 

37.20 

24.24 

23.02 

Trab. pldisciplina 

O 

251:/8 

76.44 

42.42 

43.57 

OUTROS 

O 

2.12 

2.32 

18.18 

5.75 

Trab.pessoal 

O 

4.25 

O 

30.30 

8.57 

Jornal 

O 

61.'/0 

O 

O 

20.71 
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