
REV, PORT. DE PEDAGOGIA, Ano XXVI, n.° 1, 1992, 61-83

MICROCOMPUTADORES 
E FORMAÇÃO DE DOCENTES; 

CONTRIBUTOS PARA A DEFINIÇÃO 
DE UM PERFIL DOCENTE

1. INTRODUÇÃO

Simon (1981) ao analisar a sociedade contemporânea 
— «sociedade de comunicação» — situa a sua reflexão em parâ
metros cujo fulcro é a mudança. Mudança em seu entender 
vertiginosa, em que o volume de informação divulgada escapa 
ao controlo humano, e o profetismo do conceito Aldeia Global 
(McLuhan, 1925; Wright, 1990), se dilui no universo de possibi
lidades de comunicação do ser humano.

Carmona et al. (1985) ao analisarem esta mutação, afirmam 
que assistimos hoje à consolidação de uma revolução científico- 
-tecnológica cujos efeitos mais significativos se manifestam pela 
intervenção de factores de ordem global que estão a alterar e 
evidenciar a fragilidade dos sistemas tradicionais de educação.

Neste contexto a convergência de paradigmas científicos 
coloca à Educação, à Escola e ao docente novos desafios, novas 
questões, face a um novo saber tecnológico.

Ao referenciar estes pressupostos, parece-nos importante, 
alertar para o problema da modificação de atitudes docentes 
e sua formação, como vectores fulcrais na adaptação/adequação 
da Escola à mudança.

Hativa et al. (1990), ao analisarem estas questões, referem 
que a resistência por parte dos docentes à inovação e, particular
mente, à tecnologia, pode ser explicada à luz das perspectivas 
históricas acerca das inovações tecnológicas nas escolas. Ao 
referirem Cuban (1984), afirmam estes autores que a adopção
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dessa inovação será mais fácil se não for introduzida na escola 
uma mudança radical nos hábitos de trabalho dos docentes, 
o que, no caso concreto do computador, poderá ser um risco 
pelas mudanças que irá ocasionar.

Outros autores (por ex. Vazquez, 1989; Mucchiell, 1989), 
ao analisarem o problema da introdução dos computadores nas 
escolas, afirmam que é forçoso existir uma reflexão profunda sobre 
o assunto, o que implica consequentemente uma formação cui
dada dos docentes relativamente às suas formas de utilização 
educativa.

Estes aspectos remetem-nos para os resultados e conclusões 
obtidas com o estudo que desenvolvemos como dissertação final 
do curso de Mestrado em que, para além de fundamentalmente 
nos propormos avaliar atitudes de actuais e futuros docentes dos 
ensinos básicos e secundário (Amostra A — formação inicial; 
Amostra B — docentes em serviço) relativamente à introdução 
do computador em ambientes educativos, visava igualmente — na 
secção 3, questão 1, do questionário de avaliação de atitudes — 
saber quais as competências que os docentes consideram como 
necessárias, em termos de formação, de forma a capacitá-los para 
uma correcta utilização da informática na sua actividade pro
fissional.

2. DADOS ESTRUTURAIS DO ESTUDO

2.1. DESCRIÇÃO DA POPULAÇÃO DO ESTUDO

A escolha das duas subpopulações (A e B) do estudo foi 
feita de forma a que pudéssemos verificar a hipótese que apre
sentamos adiante.

A população-alvo da amostra A (docentes em formação 
inicial) era constituída por 72 elementos das Escolas Superiores 
de Educação, de Beja (25 docentes), Faro (18 docentes) e Setúbal 
(29 docentes), inscritos, respectivamente, no 3.° ano do Curso 
de Professores do l.° ciclo do Ensino Básico (Beja), no 2.° ano 
do Curso de Professores dò l.° ciclo do Ensino Básico (Faro) e 
no l.° e 2.° anos do l.° ciclo do Ensino Básico (Setúbal).



A população-alvo da amostra B (docentes em serviço) era 
composta por 80 elementos, respectívamente das escolas Prepa
ratórias da Brandoa (10 docentes) e Quinta de Marrocos (6 docen
tes) e das escolas Secundárias Diogo de Gouveia-Beja (15 docen
tes), n.° 2 — Beja (10 docentes), da Falagueira-Amadora (20 docen
tes) e D. Pedro V — Lisboa (19 docentes).

A variável aglutinante considerada para a escolha das sub- 
populações A e B foi a «formação teórico-prática adquirida em 
termos de metodologias de utilização educativa do computador».

Foram igualmente consideradas, nas subpopulações A e B, 
as variáveis sexo, o facto de possuir ou não computador próprio 
e o tempo total de utilização do computador, com o objectivo de 
verificar se possíveis diferenças nestas variáveis poderiam ou não 
influir nos resultados a obter em termos de atitudes das amos
tras A e B.

Refiramos também que existiam diferenças entre as duas 
subpopulações, com especial referência para uma maior maturi
dade e experiência em termos educativos da Amostra B, que 
derivava do contacto já existente com os alunos e a realidade 
educativa.

2.2. A HIPÓTESE DE TRABALHO

Dois vectores fulcrais se constituíram como justificativos 
para a formulação da nossa hipótese de trabalho.

Por um lado o facto da amostra B ter uma maior experiência 
e contacto com os alunos e com a realidade educativa (variável 
independente) poderia constituir-se como factor fundamental 
para uma maior sensibilização para a utilização do computador 
em ambientes educativos.

Por outro lado, também Woodrow (1987), ao comparar as 
atitudes (escala tipo Likert) de docentes em formação inicial e 
docentes em serviço predispostos para a utilização do computa
dor em ambiente educativo, verificou existirem diferenças men
suráveis entre as duas amostras relativamente a um conjunto de 
categorias situadas no quadro das consideradas para o nosso 
estudo (Competência Informática, Auto-Confiança, Aspectos 
Pedagógicos do Uso do Computador e Expectativas de Formação).
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As situações referidas — particularmente a segunda — pare
ciam fazer prever que existia uma diferença de atitudes nas duas 
amostras permitindo-nos a formulação da nossa hipótese de tra
balho :

H i p ó t e s e : Existem diferenças significativas na atitude 
expressa pelas amostras A e B relativamente à utilização do com
putador em ambiente educativo. A atitude da amostra B 
— expressa pela média dos scores da escala de atitudes — será 
significativamente mais positiva do que a atitude da amostra A, 
independentemente do sexo, do facto do docente possuir ou não 
computador próprio e do tempo total de utilização do com
putador.

2.3. DESENVOLVIMENTO METODOLÓGICO DO ESTUDO 

2.3.1. Aspectos pernis

Um estudo como o que nos propusemos realizar, pressu
punha um conhecimento do seu âmbito global, condição existente 
tendo em conta o trabalho realizado na Escola Secundária da 
Falagueira, em que foi feita a «avaliação, junto dos docentes, 
do impacto produzido pela introdução do computador na escola» 
(âmbito do Projecto Minerva).

A organização do estudo implicava, por outro lado, uma 
fundamentação teórica do mesmo, de forma a constituir os refe
renciais necessários ao seu desenvolvimento metodológico.

Um primeiro levantamento da informação permitiu identi
ficar globalmente qual o universo possível de publicações exis
tentes da temática a tratar, concretamente no campo das atitudes 
dos docentes relativamente à introdução do computador em 
ambiente educativo.

Por considerarmos insuficiente esta fase de abordagem, 
pois não nos permitia um conhecimento e uma análise concreta 
das reais possibilidades existentes, foi feita a consulta de duas 
bases de dados educacionais (Eric e Psychological Abstracts) 
que nos permitiram situar com mais exactidão a temática.
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Refiramos também, que o estudo não teria sido possível, 
sem as orientações metodológicas dos estudos de Mann (1970), 
Cervo e Bervian (1983), Eco (1984), Hayman (1984), Estrela (1986) 
e Tuckman (1988), obras que parametrizam todas as indicações 
teorico-metodológicas presentes na sua elaboração.

Igualmente importa referir os estudos de Raposo (1981), 
Vazquez e Llera (1989) e Brull (1989), referenciais importantes 
nas orientações metodologico-estruturais assumidas, concreta- 
mente na fundamentação da escolha das técnicas e dos instru
mentos de recolha de dados.

2.3.2. As técnicas e os instrumentos de pesquisa utilizados

Referidos os parâmetros genéricos que permitiram por um 
lado situar e circunscrever o estudo e por outro orientar e con
duzir o seu percurso metodológico, a fundamentação da escolha 
de técnicas e dos instrumentos utilizados na recolha de dados 
constituiu-se como o passo seguinte na explicitação da metodolo
gia adoptada.

Conforme os estudos de Raposo (1981) impunha-se, de 
acordo com os objectivos da investigação, constituir um instru
mento que nos permitisse simultaneamente: i) obter os dados 
pessoais dos docentes (Secção 1); ii) avaliar a atitude dos docen
tes relativamente à utilização do computador em ambiente educa
tivo (Secção 2); iii) recolher dados acerca da opinião dos mesmos 
relativamente a aspectos de utilização educativa de computadores 
e formação contínua de docentes nesta área (Secção 3).

Esse instrumento final que apresentamos no Anexo I, foi 
elaborado no quadro dum processo faseado — desenvolvido de 
acordo com o modelo de Mc Kennell (citado em Collis e Ollila, 
apud Pereira, 1990) — e que resumidamente se apresenta:

i) l .a fase:

— reflexão sobre o objecto da pesquisa através da revisão 
da literatura;

— realização de entrevistas exploratórias a um número deter
minado de sujeitos (5 por cada população — alvo);
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ii) 2.a fase:

— com base na recolha de dados obtidos na fase anterior, 
foi elaborado um «conjunto total de itens» que após análise 
minuciosa, originou o conjunto de itens do anteprojecto de escala 
de atiludes;

— este instrumento foi então aplicado a um número deler- 
minado de sujeitos (6 por cada população-alvo);

iú) 3.a fase:

— o coeficiente de Bravais-Pearson permitiu seleccionar um 
conjunto de 20 itens a incluir na escala final de atitudes (secção 2 
do questionário) a aplicar a 30 docentes de cada uma das amostras,

A escala de avaliação de atitudes foi elaborada com base na 
técnica de Likert. Esta técnica estabelece uma ordenação e 
valoração de 1 a 5. A estes 5 pesos faz-se corresponder um 
conjunto de afirmações em função do carácter positivo ou nega
tivo do item a ser ponderado.

As cinco possibilidades de resposta relativamente aos itens 
da escala surgem então da seguinte forma:

itens positivos itens negativos

5 — Estou completamente de acordo — 1 
4 — Estou de acordo — 2
3 — Não sei — 3
2 — Discordo — 4
1 — Discordo bastante — 5

Considerando que a escala é constituída por 20 itens a varia
ção absoluta da pontuação (obtida pelo somatório dos pontos em 
cada item) situa-se entre 20 e 100. No nosso estudo para o caso 
da amostra A a variação situa-se entre 65 e 92 e no caso da amos
tra B entre 66 e 94.

Para cada um dos vinte (20) itens da escala cada um dos 
docentes das amostras A e B situava-se numa das cinco pos
sibilidades de resposta e o seu somatório exprimia a sua atitude.

Por razões de economia de espaço indicamos unicamente, 
no Anexo I, o conjunto de itens da escala omitindo as cinco 
possibilidades de resposta relativas a cada item.
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3. ANÁLISE DE RESULTADOS: NÚCLEO DE COMPE
TÊNCIAS DEFINIDAS PELOS DOCENTES DO ESTUDO

Decidimos recorrer à técnica de análise de conteúdo defi
nida em sentido lato por Holsti (in Lindzey e Aronson, apud 
Raposo, 1981) para descrever objectiva, sistemática e quantitati
vamente o volume de informação obtido com as respostas dos 
docentes à questão 1 cujo teor era o seguinte: «Na sua formação 
adquiriu conhecimentos para a utilização do computador na sua 
actividade como docente. Que competências lhe parece que um 
docente deve ter, de forma a poder utilizar com segurança, o 
computador como ferramenta de ensino?».

Desta forma, a informação foi classificada segundo unidades 
de classificação do conteúdo, que correspondiam às diferentes 
competências que os docentes consideram ser necessário possuir, 
de forma a poder utilizar, com segurança, o computador na sua 
actividade profissional.

Essas unidades serão definidas compreensivelmente em cada 
uma das amostras A e B.

Apresentam-se igualmente, para cada amostra, os respectivos 
índices de frequência.

3.1. Amostra A

Definição compreensiva das unidades de classificação 
do conteúdo

COMP. 1: Conhecer o funcionamento do computador

Pretendemos referenciar as respostas que reflictam compe
tências relacionadas com o conhecimento do funcionamento do 
computador enquanto máquina e enquanto instrumento de tra
balho. Incluímos aqui um conjunto de aspectos relativamente 
lato qtie deverá ser visto como variando entre conhecimentos 
mínimos de funcionamento e conhecimentos suficientes para 
utilizar com um mínimo de eficácia o computador.
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COMP. 2: Conhecer a linguagem informática

Incluem-se as respostas que referem a importância do conhe
cimento da terminologia específica da informática.

COMP. 3: Ter segurança na transmissão de conhecimentos

Incluem-se as respostas que referenciam por um lado a neces
sidade que o docente tem em definir estratégias que permitam, 
uma eficaz transmissão de conhecimentos aos alunos e, por outro, 
a capacidade que o mesmo deverá ter para uma efectiva comu
nicação com os mesmos.

COMP. 4: Conhecer a validade pedagógica do «software»
educativo

Incluem-se as respostas que respeitam não só ao conheci
mento que o docente deve ter de programas educativos mas tam
bém a sua capacidade de avaliar os mesmos sabendo adequar a 
sua utilização à sala de aula.

COMP. 5: Saber ler e escrever programas

Agrupámos nesta unidade as respostas que referem a capa
cidade do docente para programar o computador, estando incluí
das neste âmbito não só situações de saber ler e escrever pro
gramas simples como também ter conhecimentos de linguagens 
de programação ou ter conhecimentos de uma linguagem de 
programação.

COMP. 6: Saber aproveitar o aspecto lúdico do computador

Pretendemos referenciar as situações que referem a capa
cidade do docente em utilizar o potencial lúdico do computador.

COMP. 7: Ter gosto pelos computadores

Incluem-se as respostas que referenciam a necessidade do 
docente estar positivamente motivado para a prática da utilização 
educativa do computador.
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COMP. 8: Saber organizar conhecimentos em informática

Incluem-se as respostas que referem a necessidade que o 
docente tem em estruturar os conhecimentos em informática de 
forma a poder aplicar os mesmos com eficácia no plano edu
cativo.

COMP. 9: Saber motivar o aluno pelo gosto pelo computador

Incluem-se as respostas que referem a necessidade do docente 
em definir estratégias que possibilitem uma motivação do aluno 
para a prática da utilização do computador.

COMP. 10: Ter formação teórica acerca de computadores

Incluem-se as respostas que respeitam à necessidade que o 
docente tem de adquirir conhecimentos de base teórica que lhe 
possibilitem uma utilização racional e prática do computador na 
sua actividade profissional.

COMP. 11: Conhecer a história dos computadores

Incluem-se as respostas que referenciam a necessidade do 
docente conhecer e estar apto a discutir acerca da evolução da 
informática e dos computadores.

COMP. 12: Compreender as questões morais relacionadas com a
utilização do computador

Incluem-se as respostas em que são referidos problemas de 
tipo ético-moral relacionados com a informática e a utilização 
de computadores não só a um nível social, mas também ao nível 
das relações que se estabelecem no trinómio professor-computa
dor-aluno.

COMP. 13: Saber que tipos de problemas podem ser resolvidos 
com o computador

Incluem-se as respostas que referem a necessidade do docente 
em saber identificar concretamente quais os problemas e situações
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que poderão ser resolvidos com o computador ou em que o 
mesmo possa intervir.

COMP. 14: Compreender as múltiplas aplicações do computador

Incluem-se as respostas que referem a necessidade do docente 
ter uma visão global do papel do computador na sociedade e 
não só no seu mundo profissional e, igualmente, ao nível da tota
lidade das possibilidades educativas de utilização do mesmo.

*
*  *

Apresentamos a seguir o índice de frequência dirigida das 
Unidades de classificação do conteúdo (competências) desta 
categoria:

Unidades de classi- Índice de frequência
ficação do conteúdo dirigida

COMP. 1 15/29
COMP. 2 4/29
COMP. 3 6/29
COMP. 4 11/29
COMP. 5 9/29 (*)
COMP. 6 1/29
COMP. 7 3/29
COMP. 8 1/29
COMP. 9 2/29
COMP. 10 1/29
COMP. 11 3/29
COMP. 12 2/29
COMP. 13 2/29
COMP. 14 2/29

(*) Este índice traduz a posição de sete docentes que consideraram 
como uma das competências a adquirir o saber ler e escrever programas. 
O indicador 9/29 justifica-se pelo facto de dois dos sujeitos terem referido 
nas suas respostas dois aspectos distintos que se situavam na definição com
preensiva da mesma unidade de classificação do conteúdo e como tal foram 
ambos considerados. '
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A análise dos dados apresentados indica-nos, numa primeira 
abordagem, que os docentes demonstram uma percepção concreta 
do perfil que um docente deverá ter de forma a poder utilizar com 
eficácia o computador na sua actividade profissional.

Efectivamente a análise de conteúdo permitia-nos a identifi
cação de catorze competências distintas que definem um extenso 
leque de capacidades que o docente deverá possuir nesta área. 
Verificamos ainda que das catorze competências cinco delas são 
referidas por mais de 10% dos docentes, concretamente «conhecer 
o funcionamento do computador» (IFD: 15/29), «conhecer a lin
guagem informática» (IFD: 4/29), «ter segurança na transmissão 
de conhecimentos» (IFD: 6/29), «conhecer a validade pedagógica 
do 1software' educativo» (IFD: 11/29) e «saber ler e escrever 
programas» (IFD: 9/29).

Este conjunto de competências parece-nos definir um núcleo- 
-base imprescindível para a utilização com segurança do computa- 
tador na actividade educativa. Com efeito, este conjunto inclui 
aspectos fundamentais referidos pelos docentes que nos parecem 
ser de extrema importância e entre os quais se poderão referir 
situações como o facto do docente dever ter os conhecimentos 
básicos para utilizar o computador como ferramenta de ensino, 
deve ter um conhecimento aprofundado da terminologia específica 
da informática, deve ter conhecimentos suficientes de programa
ção que lhes permitam escrever programas simples no âmbito 
educativo, devem ainda saber avaliar da validade pedagógica de 
cada programa e, por último, deve saber transmitir de uma 
forma simples e segura os conhecimentos aos alunos nesta área.

Verificamos também que em termos de ordenação de priori
dade a que corresponde o grau de importância, os docentes con
sideram como fundamentais e por ordem decrescente: «conhecer 
o funcionamento do computador» (51 % do total dos docentes) 
e «conhecer a validade pedagógica do software educativo», (37.9% 
do total dos docentes).

As razões que nos parecem poder explicar esta tendência 
seguem, em nossa opinião, a própria lógica, pois se o docente 
sabe funcionar com o computador e conhece «software» educa
tivo e como o aplicar em situações de aula, é potencialmente um 
utilizador seguro do computador enquanto instrumento educativo.
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3.2. Amostra B

A metodologia utilizada na análise do conteúdo verbal das 
respostas dos sujeitos da amostra A foi aplicada de forma idên
tica à amostra B. Desta forma definiram-se para a categoria 
«Competências» as respectivas unidades de classificação do conteúdo 
bem como o reportório de itens que as definiram e os respectivos 
índices de frequência.

Para evitar a repetição de aspectos já referidos para a amos
tra A não foi feita a definição extensiva de todas as unidades de 
classificação do conteúdo. Desta forma fizemo-lo unicamente 
para aquelas cujo conteúdo expresso pelos seus itens nos permi
tiu estabelecer parâmetros relativamente diferentes do verificado 
para a amostra A.

A análise do conteúdo verbal das respostas dos docentes 
da amostra B relativamente a esta categoria permitiu a definição 
conceptual de dez unidades de classificação do conteúdo, que 
correspondem às respectivas competências, número relativa
mente inferior ao verificado para a amostra A (catorze).

Conforme referido, apresentamos unicamente a definição 
compreensiva das unidades de classificação do conteúdo que 
revelaram aspectos distintos do verificado para a amostra À. 
Desta forma não são definidas compreensivelmente as unidades: 
«conhecer a linguagem informática» (COMP. 2), «conhecer 
a validade pedagógica do software educativo» (COMP. 3), «ter 
gosto pelos computadores» (COMP. 5), «saber organizar conhe
cimentos em informática» (COMP. 6), «compreender as ques
tões morais relacionadas com a utilização do computador» 
(COMP. 7), «saber que tipos de problemas podem ser resol
vidos com o computador» (COMP. 8) e «compreender as múl
tiplas aplicações do computador» (COMP. 9). No entanto, por 
nos parecer útil, indicamos todas as unidades definidas nesta 
categoria.
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UNIDADES DE CLASSIFICAÇÃO DO CONTEÚDO (COMPETÊNCIAS) 

CONSIDERADAS

COMP. 1
COMP. 2
COMP. 3
COMP. 4
COMP. 5
COMP. 6
COMP. 7

COMP. 8:

COMP. 9:
COMP. 10:

Conhecer o funcionamento do computador
Conhecer a linguagem informática
Conhecer a validade pedagógica do software educativo
Saber ler e escrever programas
Ter gosto pelos computadores
Saber organizar conhecimentos em informática
Compreender as questões morais relacionadas com a utilização
do computador
Saber que tipos de problemas podem ser resolvidos com o com
putador
Compreender as múltiplas aplicações do computador 
Saber avaliar o «software» educativo.

Apresentamos a seguir a definição compreensiva das uni
dades de classificação do conteúdo que foram consideradas 
para o efeito:

COMP. 1: Conhecer o funcionamento do computador

Pretendemos referenciar situações relacionadas com o conhe
cimento do funcionamento do computador enquanto máquina 
e enquanto instrumento de trabalho. Incluímos aqui um con
junto de aspectos relativamente lato que deverá ser visto como 
variando entre conhecimentos mínimos de funcionamento e 
conhecimentos elevados para utilizar com eficácia o computador.

COMP. 4: Saber ler e escrever programas

Incluem-se as situações que referem a capacidade do docente 
para programar o computador estando incluídas neste âmbito 
não só situações de saber ler e escrever programas simples como 
também ter conhecimento de linguagem/linguagens de programa
ção. Referenciam-se igualmente situações em que é entendida 
como competência o domínio absoluto de uma linguagem de 
programação.
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COMP. 10: Saber avaliar o «software» educativo

Incluem-se as situações que referem a importância que o 
docente confere à capacidade de avaliar o «software» educativo. 
Entenda-se que esta avaliação diz respeito às características ine
rentes aos próprios programas como sejam a qualidade cientí
fica ou a potencialidade de motivação do utilizador e não à vali
dade pedagógica que o programa possa ou não ter.

Os índices de frequência dirigida desta categoria são os 
seguintes:

Unidades de classi- índice de frequência
ficação do conteúdo dirigida

Ao analisarmos os dados apresentados verificamos, em pri
meiro lugar, que o leque de competências definidas na amostra B 
é relativamente mais restrito do que o da amostra A, sendo ape
nas de dez o número considerado. Destas, as que são referidas 
por mais de 10% dos docentes, são por ordem decrescente de 
importância relativa «conhecer o funcionamento do computador» 
(IFD: 15/30), «conhecer a validade pedagógica do software edu
cativo» (IFD: 13/30) e «saber ler e escrever programas» (IFD: 
7/30), as quais nos parecem definir para a amostra B o núcleo- 
-base de competências principais.

Este posicionamento revela um paralelismo com o da amos
tra A, facto que nos parece permitir uma extrapolação para a

COMP. í 
COMP. 2 
COMP. 3 
COMP. 4 
COMP. 5 
COMP. 6 
COMP. 7 
COMP. 8 
COMP. 9 
COMP. 10

15/30
3/30

13/30
7/30
2/30
1/30
1/30
1/30
3/30
2/30
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amostra B das razões justificativas apontadas para essa amostra. 
Analisando pontualmente os aspectos mais relevantes caracteriza- 
dores de algumas das competências verificamos:

1) relativamente à competência «conhecer a validade peda
gógica do software educativo» a extrema importância que é atri
buída à adaptação de «software» à disciplina específica do docente 
de forma a que possa maximizar a rentabilidade do mesmo;

2) relativamente à competência «saber ler e escrever pro
gramas» que não só é dada importância à capacidade de fazer 
pequenos programas ou adaptar outros como ainda se refere que 
o docente deverá estar bastante bem preparado no domínio da 
linguagem de programação;

3) relativamente à competência «ter gosto pelos computa
dores» (IFD: 2/30), é fundamentalmente referida a impor
tância da inteira disponibilidade de espírito e do interesse para 
adquirir conhecimentos necessários para utilizar o computador;

4) relativamente à competência «saber avaliar o software 
educativo» não só são referidos aspectos que directamente 
dizem respeito a esta competência, mas também o facto de que o 
docente deverá saber adaptar/adaptar-se às situações que se lhe 
forem colocando no seu trabalho diário.

4. CONCLUSÕES GERAIS

A análise comparativa das amostras A e B tomou possível 
formular um conjunto de conclusões que passamos a expôr:

i) verifica-se a existência de um núcleo-base comum cons
tituído por três competências a saber: «conhecer o funcionamento 
do computador», «conhecer a validade pedagógica do ‘software’ 
educativo» e «saber ler e escrever programas».

Este núcleo parece-nos ser efectivamente aquele, que per
mite ao docente maximizar a sua autonomia, i.e., reduzir ao 
máximo a sua dependência face a terceiros em termos da utiliza- 
ção/aplicaçâo educativa do computador.
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Para além deste núcleo-base de concordância outras compe
tências são referidas pe.a amostra A ou pela amostra B numa 
percentagem significativa de sujeitos:

— conhecer a linguagem informática;
— ter segurança na transmissão de conhecimentos;
— compreender as múltiplas aplicação do computador.

Vários autores referem conjuntos de competências que os 
docentes deverão adquirir na área da utilização educativa de 
computadores. Parece-nos importante referir aqui as posições 
de Potter (1986) e Anderson (1983) sobre esta matéria dado o 
paralelismo que nos parece existir entre estes e os dados por nós 
obtidos.

O primeiro autor, a partir duma revisão de literatura sobre 
o assunto, refere como competências que um docente deverá 
adquirir em computadores com vista à sua utilização educativa 
as seguintes:

— o docente deve estar apto a ler e escrever programas 
simples;

— o docente deve saber como avaliar, seleccionar e usar 
software educativo;

— o docente deve compreender que tipos de problemas 
podem ou não ser resolvidos com o computador;

— o docente deve compreender a terminologia utilizada em 
termos de computação;

— o docente deve estar apto a discutir a história dos com
putadores;

— o docente deve estar apto a discutir as questões morais 
que se colocam relativamente à utilização do computador;

— o docente deve saber onde obter as mais exactas e actuais 
informações em termos de possibilidades educativas do compu
tador;

— o docente deve desenvolver a confiança e o à-vontade no 
uso do computador;

— o docente deve conhecer as capacidades do processamento 
de texto;
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o docente deve estar familiarizado com pelo menos uma 
linguagem de programação: Basic ou Logo;

— o docente deve compreender as múltiplas aplicações do 
computador na educação.

Anderson baseando-se num estudo da Association of Com- 
puting Machinery (ACM) de 1980 — «Computing Competences 
for School Teachers» (Taylor; Poirot e Powell, 1980) — traça o 
seguinte quadro de competências:

— competência para ler e escrever programas simples;
— competência para usar programas educativos;
— competência para utilizar terminologia informática;
— competência para reconhecer problemas educativos que 

podem ser resolvidos utilizando o computador;
— competência para localizar informação sobre informática 

relacionada com a educação;
— competência para discutir a história do desenvolvimento 

da tecnologia informática no que diz respeito à educação;
— competência para discutir o impacto moral e humano do 

uso de computadores na sua relação social e educativa.

Por último, em termos de situações particulares de dife
rença entre as duas amostras, dever-se-á referir que os docentes 
da amostra A atribuem importância à «segurança na transmissão 
de conhecimentos» competência que não é referida pelos sujeitos 
da amostra B. Este facto parece-nos reflectir uma relativa inse
gurança dos docentes da amostra A (em formação inicial) perante 
não só os aspectos particulares que estavam a ser questionados, 
mas também em termos da futura aplicabilidade dos conceitos 
teórico-práticos apreendidos durante a sua formação académica.

Vito José de Jesus Carioca

Equiparado a Professor-Adjunto 
Escola Superior de Educação 

de Beja
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A N E X O  1

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE ATITUDES

Na última década, um movimento comum a um número cada vez 
maior de países visa inserir a Escola num mundo em rápida evolução tecno
lógica e perspectivar o ensino, a aprendizagem e o saber dentro duma dinâ
mica inovadora que as Novas Tecnologias de Informação e particularmente 
o computador podem proporcionar.

Nos últimos anos começaram igualmente a surgir no nosso país os 
primeiros estudos, reflexões e publicações significativas sobre a utilização edu
cacional de computadores associados ao aparecimento de projectos de acção 
e de investigação.

Neste contexto, torna-se para nós uma questão de fundo o assumirmos 
o facto de que os processos de introduzir inovações no ensino e na apren
dizagem só terão viabilidade com a mudança progressiva das atitudes e com
portamentos dos docentes face à introdução da tecnologia. Mudanças que 
serão significativamente importantes no quadro da formação contínua dos 
docentes, considerada no plano institucional como uma das prioridadades 
educacionais, e na qual a componente Aplicações Educativas da Informática 
se deverá constituir, em nosso entender, como um referencial importante.

Este questionário pretende obter dados que nos permitam situar em 
termos práticos estas questões.

As respostas são confidenciais e apenas utilizadas para fins educa
cionais.

Obrigado pela colaboração.

6
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SECÇÃO 1

Instruções: Por favor responda a todas as situações apresentadas.

1 — Sexo ....................  2 — Possui computador próprio?
3 — Há quanto tempo, incluindo o da formação na escola, utiliza o 

computador:
(Marque uma cruz no quadrado respectivo)

A — Há menos de um ano Q
B — Há um ano aproximadamente D
C — Há dois anos aproximadamente □  
D  — Há mais de dois anos □

SECÇÃO 2

Instruções: Por favor indique o seu nível de concordância com cada 
um dos itens seguintes, colocando um círculo à volta de cada letra apropriada. 
Por favor coloque u m  e só UM circulo em cada item.

As abreviaturas ( letras) têm o seguinte significado:

A — Estou completamente de acordo
B —  Estou de acordo
C — Não sei
D — Discordo
E — Discordo bastante

ITENS

1 — A formação adquirida em informática e suas aplicações educativas 
será um apoio à minha auto-formação como docente.

2 — A especificidade da linguagem informática originou dificuldades 
na aprendizagem, em termos da sua utilização em ambiente educativo.

3 — Todas as escolas deviam estar equipadas, de forma a ser possível, 
a utilização dos meios informáticos no processo ensino-aprendizagem.

4 — Durante a formação inicial, os docentes devem aprender princípios 
básicos de programação.

5 — Não me parece que a formação que tive em informática e suas 
aplicações educativas me possa trazer benefícios profissionais futuros.

6 — Componentes de informática e suas aplicações educativas devem 
ser incluídas na formação contínua dos docentes.

7 — Não existe software suficiente nas escolas que permita uma cor- 
recta utilização do computador.
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8 —  Não sei realizar tarefas importantes com o computador.
9 — Considero o computador como um auxiliar eficaz para transmitir 

os conteúdos e conceitos aos alunos.
10 — Como há sempre inovações, penso que o docente deve ter uma 

formação contínua nas metodologias de utilização do computador em ambiente 
educativo.

11 — O esforço necessário para integrar o computador na minha 
actividade profissional é uma perda de tempo.

12 — É preciso cuidado com a forma como se utiliza o computador 
na sala de aula pois pode tornar-se um elemento prejudicial à aprendizagem.

13 — Eu gostaria de receber formação adicionai em informática e suas 
aplicações educativas.

14 —  Possuo conhecimentos suficientes para transmitir aos alunos, 
com segurança, práticas de utilização do computador em ambiente edu
cativo.

15 — A  aprendizagem de práticas de utilização do computador em 
ambiente educativo, deveria ser uma componente obrigatória em todos os 
cursos de formação inicial dos docentes.

16 —  A  utilização do computador permite ao professor obter um maior 
rendimento no seu trabalho.

17 — Deveriam existir nas Escolas Superiores de Educação, na área 
de informática e suas aplicações educativas, Centros de Apoio aos docentes 
das escolas do distrito.

18 — A  formação em serviço dos docentes deve conter uma compo
nente em informática e sua utilização em ambiente educativo.

19 — Se os orçamentos escolares dispuserem de verbas eu insistirei 
para que a escola adquira computadores, para utilização pedagógica e admi
nistrativa.

20 — A utilização do computador, permite ao professor, um aperfei
çoamento do trabalho que realiza com os alunos.

SECÇÃO 3

Instruções: nesta secção procuramos obter dados que nos permitam  
reflectir sobre a importância da utilização do computador em contextos educa
tivos. Procuramos igualmente situar referenciais importantes no âmbito da 
utilização da informática na relação docente-discente e na formação contínua 
dos docentes.

Questão 1: Na sua formação adquiriu conhecimentos para a utili
zação do computador na sua actividade como docente. Que competências 
lhe parece que um docente deve ter, de forma a poder utilizar com segurança, 
o computador como ferramenta de ensino?
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Q uestão 2: Quais as vantagens para o processo ensino-aprendizagem 
lhe parecem advir da utilização do computador em ambiente educativo?

Q uestão 3: Quais as áreas que, em sua opinião, deveria contemplar 
a formação contínua dos docentes no âmbito da utilização educativa do 
computador?

RESUMO

As transformações processuais dos sistemas educativos e a optimi- 
zação e eficácia da qualidade de ensino dependem, fundamentalmente, da 
formação dos docentes e das atitudes que estes assumem perante os pro
cessos de inovação pedagógica e curricular.

O novo enfoque tecnológico e as suas repercussões no sistema de ensino 
impõem, necessariamente, uma reflexão profunda sobre o  assunto e uma 
formação cuidada dos docentes relativamente às formas de utilização edu
cativa de computadores.

Estes pressupostos implicam que o docente adquira o conjunto de 
competências que lhe permitam uma correcta utilização da informática no 
ensino.

O artigo, elaborado com base no estudo que desenvolvemos como 
Tese de Mestrado, pretende ser um contributo para a definição de um qua
dro referencial de competências no âmbito dos pressupostos referidos.

RÉSUMÉ

Les transformations dans les systèmes éducatifs et Poptimisation/effi- 
cacité de la qualité de 1’enseignement dépendent, fondamentalement, de la 
formation dcs enseignants et des attitudes que ceux-ci assument en présence 
des procédés d’innovation pédagogique et curriculaire.

Le nouveau savoir technologique et ses répercussions dans le système 
(Penseignement imposent, nécéssairement, une réflexion profonde sur le sujet 
et une formation adéquate des enseignants en ce qui concerne les formes 
d’utilisation éducative d’ordinateurs.

Ces présupposés impliquent que Penseignant ait une ensemble de compé- 
tences (skills) que lui permettent une correcte utilisation de 1’informatique 
dans Penseignement.
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L’article, élaboré sur 1’étude que nous avons developpeé corrtme thèse 
de Maitrice, prétend être une contribution pour la définition d’un système 
référentiel de compétences dans le cadre des présupposés réferés.

SUMMARY

The processual changes of educational systems and the bettering/effi- 
cacy of the quality of teaching depend, essentially, on the teachers training 
and on the attitudes theses ones take when they face the process of pedagogic 
and curricular innovation.

The new technological knowing and its consequences on the teaching 
system demand, necessarily, a deep reflexion over the matter and a structured 
teacher training as far as the forms of educational use of computers are con- 
cemed.

The aforesaid implies that the teacher should acquire a  set of «skills» 
that allow them a correct use o f Computer Science in teaching.

The article, written out o f the study we have provided as our Master 
work, intentes to be a contribution for the définition of a reference set o f  
«skills» according to the factors referred above.
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