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language is mastering its grammar rules and 
vocabulary, in consequence, there’s no space for 
communication in the classroom. 

 

Elza Ferreira Santos 
2006

Mulheres entre o lar e a escola:    
os porquês do magistério

Orientação: Prof. Doutor António Teodoro

Esta dissertação  se propõe revelar e 
compreender as razões por que as mulhe-
res escolhem o magistério como sua profis-
são. Mais, por que dedicaram ao magistério 
grande parte de sua vida. Certamente, as 
suas histórias se misturam com a história da 
escola e com a historia politica e económica 
do país em que vivem. 

Foram quatro as mulheres escolhidas. Duas 
já estão aposentadas há vinte anos; as outras 
duas estão há vinte anos em atividade. Todas 
elas ensinaram ou ensinam no ensino funda-
mental. As vozes delas foram colhidas por 
meio de entrevistas abertas e, assim, se pôde 
aproximar do cotidiano. Urn cotidiano que 
se relaciona diretamente com o dia-a-dia de 
suas familias, de sua formacão escolar e pro-
fissional. Um cotidiano que, inevitavelmen-
te, se compromete com os tempos atuais e, 
consequentemente, com as implicações que 
perpassam o universo educacional, sejam de 
ordem ideológica como as questões politi-
cas, sejam de ordem da prática pedagógica 
como as questões tecnológicas. 

As vozes das professoras se misturaram 
com as ideias dos teóricos e estudiosos de 
gênero e “de educação, principal mente. Das 
primeiras, foram verificados, prioritariamen-
te, seus anseios, os porquês que as levaram 
ao magistério. Das últimas, foram considera-
das suas análises, suas explicações, natural-
mente. A partir dai, foi estabelecido um diá-
logo entre as vozes da academia e as vozes 
das histórias colhidas. Nesse diálogo, houve 
concordâncias e discordâncias, mas, acima 

de tudo, houve a tentativa de perceber e de 
entender como a vida de pessoas tão singu-
lares interage com os aspectos sociais que 
permeiam a vida de uma escola. 

Enfim, a dissertação desmistifica algumas 
imagens - vocacionadas, tias, mães espirituais 
- que circularn explicando superficialmente 
a escolha do magistério pelas mulheres. As-
sim, foi importante ouvi-las, pois uma parte 
da verdade, senao toda, estava com elas. 

This dissertation proposes to reveal and com-
prehend the reasons why women choose tea-
ching as their profession. More than this, why 
they have dedicated to teaching a considerable 
part of their lives. Certainly, their histories mix 
with the history of the school where they teach 
and with the economic and political history of 
the country where they live. 

Four women have been chosen. Two of them 
are already been retired for 20 years; the other 
two have been teaching for 20 years. All of 
them have taught or still teach elementary. 
Their voices were taken through open inter-
views and this way, it was possible to approach 
the scholar routine. A routine that relates direc-
tly to their families day-by-day, their school and 
professional upbringing. A routine that inevita-
bly, compromises with modem times, and conse-
quently, on the implications that go through the 
educational universe, no matter if they are of 
ideological order as the political questions, or if 
they are related to pedagogical practice as the 
tecnological questions. 

The teachers’ voices mix with the ideas of 
theorics and researchers of education and gen-
ders, especially. From the first two teachers, 
have been verified, at first, their expectations 
and also the reasons that led them to teaching. 
From the last ones, have been considered their 
analysis, their explanations, naturally. 

Then, it was established a dialogue between 
the academic voices and the voices of the sto-
ries taken. In this dialogue, there were agree-
ments and disagreements, but, above all, there 
was the try to perceive and to understand how 
the life of such peculiar people interact with 
the social aspects which are inserted in the life 
of a school. 
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Finally, the dissertation desmistify some ima-
ges - vocational, aunts, spiritual mothers - that 
circulate, supeficially explaining the choice of 
teaching by the women. This way, it was impor-
tant to hear them, because part of the truth, if 
not all of it, was with them. 

Maria da Conceição dos Reis 
Maroco
2006

Os Professores e as TIC: 
um estudo sobre competências, 
atitudes e modos de uso numa Escola 
do ensino técnico-profissional

Orientação: Prof. Doutor Victor Duarte 
                     Teodoro

Esta investigação teve como finalidade 
analisar o nível de fluência tecnológica dos 
professores do Colégio de Pina Manique. 

A consecução dos objectivos traçados 
nesta dissertação conduziu à elaboração de 
um questionário, como instrumento princi-
pal de recolha de dados, o qual foi cons-
truído ao longo da revisão da bibliografia e 
posteriormente aplicado aos professores do 
Colégio de Pina Manique. 

A fundamentação teórica desenvolve-se 
par dois capítulos: 

o primeiro aborda as iniciativas europeias 
e nacionais que apoiam a integração das TIC 
na Educação. 

O segundo capítulo efectua um levanta-
mento das competências, atitudes e modos 
de uso em TIC, par parte de professores e 
alunos. 

Como considerações finais constatamos 
que os factores que influenciam a fluência 
tecnológica são: 

Idade: as professores mais jovens (com 
menos de 40 anos) são mais fluentes. 0 

mesmo se verificando para os professores 
com menos anos de serviço (menos de 10 
anos); 

Frequência de cursos: os professores que 
frequentaram cursos ou utilizaram as TIC 

durante a frequência do ensino superior ou 
outro nível de ensino são mais fluentes; 

Quanto às atitudes e modos de uso das 
TIC, constatamos que: 

os professores mais fluentes usam bastan-
te o computador para realizar múltiplas ta-
refas e utilizam o computador mais de 15h 
por semana; têm ligação à Internet e utili-
zam-na mais de 15h por semana; ja consulta-
ram portais ou sites institucionais e portais 
ou sites educativos; 

Quanto à importância das TIC no ensino 
da disciplina que leccionam, os professores 

consideram as TIC indispensáveis na maior 
parte dos temas, relativamente à influência 
que as mesmas podem ter nas actividades 
lectivas, consideram que modificam signifi-
cativamente a qualidade do ensino; 

No que diz respeito ao e-learning são de 
opinião que o mesmo só faz sentido se con-
jugar os meios de formação online com au-
las ou outras iniciativas presenciais. 

This research was aimed to analyze the te-
chnologic knowledge level of the Pina Manique 
School teachers. 

The achievement of goals outlined in this es-
say, led to the preparation of a questionnaire, 
used as a tool to collect information developed 
during bibliographic revision and subsequently 
it was applied to the Pina Manique School te-
achers. 

Theoretic basis divides into two chapters: 
The first one regards European and National 

initiatives supporting ICT integration in Educa-
tion. 

The second one refers to a survey on respon-
sibilities, behaviors and ways of use ICT both by 
teachers and students. 

All things considered, show which motives act 
upon technological use such as: 

Age: Younger teachers (under 40 years old) 
developed high technologic knowledge level. The 
same thing happens with teachers with less 
working years teaching (less than 10 years); 

Attendance of courses: Teachers attending 
courses or using ICT during classes at high 
school or other school, developed high techno-
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