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tratamento, a leitura e a análise dos dados 
obtidos. Assim, partindo de um estudo pré-
vio que incidiu nas condições de utilização 
da Internet na Escola Secundária António 
Aleixo, determinou-se que a recolha seria 
directa no servidor de Internet e alguma em 
formato papel.

Esta dissertação é constituída por oito 
capítulos. No primeiro aborda-se a proble-
mática ligada ao aparecimento, crescimento 
e uso da Internet nos mais variados campos. 
No segundo apresentam-se os objectivos 
deste trabalho de investigação e as proble-
máticas sociais geradas nos jovens utilizado-
res da Internet. No terceiro delineia-se o 
design da investigação e caracteriza-se a po-
pulação alvo, bem como a amostra estudada. 
No quarto menciona-se a calendarização se-
guida. No quinto analisam-se e divulgam-se 
os resultados obtidos. Nos capítulos seguin-
tes apresentam-se as conclusões, a biblio-
grafia e os anexos.

Das conclusões destacam-se as seguintes: 
a utilização da Internet pelos jovens visa 
essencialmente o campo das comunicações 
(Chat, estudo, pesquisa, blogs e correio 
electrónico);o uso do Chat constitui a prin-
cipal motivação para a comunicação; os jo-
vens quando comunicam utilizam formas de 
expressão escrita diferentes das ensinadas 
na escola; a Internet permite a criação de 
grupos fechados, com interesses próprios.

Palavras-chave: Internet, Jovens, Socie-
dade; saberes, competências e redes sociais.

The Internet and society: Of their po-
tentialities to the use by the youngs-
ters and the construction of their kno-
wledge, skills and social environment 

Internet offers the world the power to grow its 
social, cultural, economical, scientific and tech-
nological standard. People are able to connect 
the whole world through different networks 
from any place or any personal computer. So, 
it is possible to collect and send information, go 
deeper and promote studies, develop professio-
nal activities and run business, etc . Everything is 

possible. The aims of this research work were to 
understand Internet young people contributions 
in building the social world, as well as finding 
out which competences and knowledge they 
achieved. A previous study, based on how pupils 
of António Aleixo Secondary School surf the net, 
was essential to establish the investigation mo-
del followed. Data was collected directly from 
server and parts written on paper; then, data 
was processed. This thesis is organized in eight 
chapters. The first approaches the beginning, 
growing and application of Internet, its power 
and its impact on society. The second defines 
the aims of this research work and the social 
problems caused on young Internet users. The 
third designs the investigation, defining the 
population target and the sample. The fourth 
includes the schedule followed. The fifth pro-
cesses and spreads the collected data. The last 
chapters present the conclusions, the bibliogra-
phy and the appendices.

The fundamental conclusions are: The main 
young people net surfing choices go to com-
munication (chatting, studding, researching, 
bloging and e-mailing); Chating leads internet 
communication; Internet can be a means of in-
formation towards illegal aims and can be even 
worse considering the difficulty on controlling 
the message inside the e-mails; It is possible to 
create closed groups in Internet, which interests 
can lead to illegal activities, as well as seducing 
new members.

Keywords: Internet, Youth, Society, knowledge, 
skills and social networks.
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A compreensão na leitura: Um estudo 
sobre leitura e compreensão em alu-
nos de 4º ano do 1º CEB 

Orientação: Prof. Doutor Óscar de Sousa

O presente estudo pretende ajudar a per-
ceber e a compreender as dificuldades dos 
alunos na compreensão do texto escrito. 
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Recolhemos fundamentação teórica em di-
versos estudos que têm sido desenvolvidos 
no domínio da leitura e compreensão. Qui-
semos saber se o desempenho da compre-
ensão variava de acordo com a entrada da 
informação. Recorremos a dois processos 
diferenciados de entrada de informação, 
para analisar os níveis de compreensão: o 
texto lido e o texto escutado. Estudamos 
uma amostra constituída por alunos que fre-
quentavam o 4º ano de escolaridade, no final 
do ano lectivo 2005/2006, pretendíamos que 
o estudo traduzisse as competências adqui-
ridas no final do 1º ciclo. A análise dos re-
sultados indica que o nível de compreensão 
dos alunos no final do 1º Ciclo é melhor 
quando expostos à audição de um texto lido 
pelo professor, o que coloca deficiências nos 
mecanismos de aquisição da leitura e ajuda 
a clarificar o conjunto de actividades cogni-
tivas que estão envolvidas na compreensão 
de um texto.

Palavras-chave: Compreensão; leitura.

Reading – Comprehension: A study 
about reading and comprehension in 
fourth year students from primary 
school 

The present study tries to help understand ad 
perceive students difficueties in the comprehen-
sion of a written text.

We collected theorical argumentation in se-
veral studies which are being developed in the 
skills of reading and comprehension. We wished 
to know if the performance of comprehension 
changed, according to the acess of the informa-
tion. We investigated two different procedures, 
concerning information acess, in order to analy-
se the comprehension levels: reading and liste-
ning texts. We studied a sample formed by stu-
dents who attended the 4th form, in the end of 
the school year 2005/2006 because we would 
like the study to express the acquired compe-
tences in the end of the 1st cycle of studies.

The analysis of the results shows that the le-
vels of students understanding in the end of 
the 1st cycle is better when exposed to a text 
listening, read by the teacher, which appoints 
to deficiencies in the reading mechanism and 

helps to clarity the whole of cognitive activities 
which are envolved in the comprehension of a 
text.

Keywords: Reading; comprehension.
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Formação e Docência no Ensino Supe-
rior: Práticas e Desencantos

Orientação: Prof. Doutor António Teodoro

Esta pesquisa objetivou investigar as con-
cepções didático-pedagógicas do professor 
de Ensino Superior, ocorridas no âmbito 
educacional nos últimos anos, analisar as 
práticas utilizadas na docência do ensino 
superior, levantar as dificuldades e os de-
sencantos sofridos por docentes envolvidos 
com o ensino na universidade. 

O trabalho processa-se, a partir de um 
estudo pautado no referencial de uma pes-
quisa teórica, e realizado com professores 
escolhidos aleatoriamente nas IES (Institui-
ção de Educação Superior), particulares, em 
uma parte da região do Nordeste da Bahia, 
no Brasil, tendo como população pesquisada 
quarenta e oito profissionais da educação 
dos cursos de Letras, Normal Superior, Ci-
ências Contábeis, Administração e Direito, 
consultados através de inquéritos, contendo 
vinte e oito questões que analisados propi-
ciaram reflexões relevantes, demonstrando, 
através desses resultados, como se equacio-
na a natureza da prática nessas instituições 
de nível superior, dessa região; seus sonhos, 
problemas e desencantos. 

Enfatiza também a necessidade do docente 
de nível superior buscar caminhos para a su-
peração das dificuldades, com: ética, estética, 
respeito às diferenças e o fazer pedagógico; 
reconstruindo o conhecimento na possibi-
lidade do fazer pensar e intervir, de forma 
lógica, eficaz e prática, pautando-se na inte-
gração relacional e na formação permanente 
mediante diferentes recursos.

Palavras-chave: Ensino superior; Formação; 
Docência.
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