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Resumo 

 

Este trabalho de investigação procura compreender o modo como a população 

universitária – docentes, docentes-investigadores e investigadores – nas suas práticas 

laborais quotidianas perceciona, usa e interage com as novas tecnologias de informação 

e comunicação (TIC). O objetivo principal é compreender se as novas tecnologias da 

informação e comunicação podem ser um indicador de diferentes culturas científicas, 

utilizando a metáfora das “duas culturas” de Charles Snow (1963). Socorremo-nos desta 

metáfora para analisar as diferenças e as especificidades das comunidades científicas 

das ciências naturais e das ciências sociais em duas instituições da Universidade de 

Lisboa.  

 

A pesquisa segue uma estratégia de métodos mistos, combinando a aplicação de um 

inquérito por questionário a 94 indivíduos e de 14 entrevistas semiestruturadas 

conduzidas em instituições universitárias. Esta pesquisa propicia a discussão da 

tecnologia em termos instrumentais (nos usos) e simbólicos, procurando identificar as 

complementaridades cruzadas e possíveis destas comunidades. 

 

O trabalho sugere a existência de duas culturas com base no indicador de utilização de 

novas TIC, onde os membros das ciências sociais parecem usar mais as TIC em relação 

aos membros das ciências naturais. Contudo, esta diferença não é tão evidente quando 

analisadas as entrevistas.  

 

Palavras-Chave: duas culturas, comunidades científicas, tecnologia, usos, significados, 

sociologia  
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Abstract: 

 

This study seeks to understand how the academic population – professors and 

researchers perceives, uses, and interacts with new information and communication 

technologies (ICT) in their everyday working practices. The main goal is to understand 

whether these new technologies can be an indicator of different scientific cultures, using 

the metaphor of the “two cultures” introduced by Charles Snow (1963). 

 

I make use of this metaphor to examine differences and specificities of two scientific 

communities: the natural sciences and the social sciences community at two institutions 

of the University of Lisbon. 

 

This research follows a mixed methods strategy, combining the application of a survey 

(N=94) and 14 qualitative interviews. This study contributes to the discussion of 

technology in instrumental and symbolic terms (its uses), aiming to identify the crossed 

and possible complementarities of these communities. 

 

This work suggests the existence of two cultures based on the use of new information 

and communication technologies in which members of the social sciences seem to use 

more ICT than members of the natural sciences. However, this difference is not as visible 

when analyzing the interviews. 

 

Keywords: two cultures, scientific communities technology, uses, meanings, sociology 
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1. Introdução e problemática 

 

O progresso constante e a utilização crescente das novas tecnologias da informação e 

comunicação (TIC) têm tido um efeito vasto sobre vários âmbitos da vida social (Neves, 

2010). O seu impacto encruza-se pelas práticas quotidianas, como é o caso do trabalho, 

das comunicações, da saúde, do lazer, entre outras situações (Neves, Amaro & 

Fonseca, 2013; Gama, Fernandes, Castro & Lopes, 2013). 

 

Em traços gerais, o tema do presente estudo aborda o uso e os significados das novas 

tecnologias da informação e comunicação na comunidade científica e universitária 

composta por docentes e investigadores. Para esta investigação, por novas tecnologias 

da informação e comunicação entendem-se os aplicativos tecnológicos, tais como as 

plataformas de e-learning, email, sítios eletrónicos (vulgo sites), blogs e os social media 

(como sites de redes sociais). 

 

Numa primeira fase, este estudo centra-se em dois estabelecimentos universitários, um 

das ciências sociais e outro das ciências naturais, do universo da recém-criada 

Universidade de Lisboa: ISCSP (Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas) e FC-

UL (Faculdade de Ciências). Na FC-UL, esta investigação assenta especificamente na 

análise dos docentes e investigadores das ciências naturais – biologias, físicas e 

químicas. Assim, esta pesquisa pretende fazer uma análise comparada face ao uso e 

ao simbolismo da tecnologia dentro destas comunidades científicas. 

 

Apesar de uma crescente modernização tecnológica das instituições científicas e das 

universidades, a investigação sobre a forma de utilização das novas tecnologias pelas 

comunidades científicas ainda é reduzida (Delicado, Rego & Junqueira, 2011). 

Naturalmente, toda esta questão imbrica-se diretamente com as noções sociológicas de 

“tecnologia” e de “comunidades científicas”, conceitos que serão considerados ao longo 

da investigação.  

 

Feita uma caracterização introdutória sobre as comunidades, passa-se à análise das 

duas comunidades em causa, tendo em conta duas grandes áreas: 

 

1. O uso das novas tecnologias da informação e comunicação (aplicação da 

tecnologia); 

2. O significado das novas tecnologias da informação e comunicação (na 

orientação para a formulação de culturas científicas e organizacionais). 



9 

 

Assim, com o intuito de interligar estas questões com o objeto de estudo da 

investigação, delineia-se a pergunta central:  

 

A utilização e a perceção das TIC diferem nas comunidades científicas? 

 

Por fim, a investigação será baseada nos seguintes objetivos:  

 

i) Analisar se as novas TIC são utilizadas e percecionadas de forma 

distinta pelos membros das ciências naturais e pelos das ciências sociais; 

ii) Explorar se existem diferenças de cultura científica assentes na 

utilização de tecnologias. 

 

Para alcançar estes objetivos, conduziu-se um estudo baseado em métodos mistos, que 

inclui a aplicação de um inquérito por questionário a 94 indivíduos das duas 

comunidades científicas, assim como 14 entrevistas semiestruturadas.  

 

Com esta dissertação deseja-se contribuir para a compreensão dos fatores que 

orientam a construção de usos e de significados à volta das TIC por diferentes 

comunidades científicas. Como objetivo empírico tomaram-se os usos e as perceções 

dos docentes e dos investigadores universitários face às novas tecnologias de 

informação, questão que se reveste atualmente de um elevado interesse social pelo 

avanço da utilização das TIC e a necessidade de as integrar nas organizações de 

ensino. Mais especificamente são analisadas as interações relativas aos impactos das 

novas TIC na atividade laboral. Questiona-se a disponibilidade dos inquiridos para 

recorrerem às novas TIC na sua atividade profissional, tal como os usos, as motivações 

e as perceções sobre as mesmas. 
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2. Usos e Significados da Tecnologia – contribuições teóricas e empíricas 

 

Com este trabalho procura-se compreender o fenómeno das TIC em contexto 

pedagógico e de investigação, bem como verificar regularidades e tendências que 

possam contribuir para explicar as variações existentes entre as perceções das novas 

tecnologias no seio organizacional universitário e explorar se a tecnologia pode ser 

indicador de uma nova cultura organizacional (Cardoso et al, 2009; Bilhim, 2008, 1994).  

 

2.1 Da Sociologia do Conhecimento à Sociologia da Tecnologia 

 

A Sociologia do Conhecimento, pela mão de Schutz (1972, 1974), dá alguns contributos 

de cariz teórico e metodológico para este trabalho. Os objetos de pensamento, 

construídos pelos investigadores das ciências sociais – em particular da Sociologia – 

fundam-se nos objetos de pensamento construídos pela reflexão vigente dos sujeitos 

que, por sua vez, levam a sua vida quotidiana entre os seus semelhantes. Por 

conseguinte, as construções utilizadas pelo cientista social são “construções de 

segundo grau”, quer isto dizer, construções de construções (Schutz, 1972, 1974). Por 

outro lado, Schutz (1972, 1974) considera que os cientistas naturais são nomotéticos, 

com conceitos de generalizações para assim encontrarem factos gerais exemplificados. 

O grande mote destes investigadores é a relação constante de magnitude que pode ser 

mensurada e experimentada. Em suma, as ciências naturais têm de lidar com objetos e 

processos materiais, enquanto as ciências sociais lidam com objetos sociais, 

psicológicos e antropológicos (Schutz, 1972, 1974). 

 

O interacionismo simbólico tem por base uma perspetiva sociológica que se preocupa 

com o modo como os sujeitos levam a cabo a tarefa de construção de significados 

(Becker, 1963). Apesar do ser humano gerar significados relativamente apoiados, 

habituais e partilhados, está envolvido num sistema de relações de reciprocidade, que 

promove uma construção contínua da sociedade, através das interações que daí 

resultam (Molénat, 2011; Blumer, 1969). Daqui emerge a noção de processo. A 

interação é o grande foco de atenção em toda a investigação interacionista (Molénat, 

2011). Não é o indivíduo nem a sociedade que estão no centro da análise sociológica, 

mas sim as ações conjuntas através das quais as vidas se organizam e as comunidades 

se constituem (Molénat, 2011; Blumer, 1969), como é o caso das comunidades 

científicas.  
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Todas estas características desta teoria se misturam, já que os significados são 

processos interativos, isto é, emergem da interação. O “eu” é então um processo 

construído com base em encontros e caracterizado pelos seus significados mutáveis 

(Molénat, 2011; Goffman, 1973). Os objetos sociais alcançam o seu significado em 

consonância com a forma como são manobrados no contexto das ações coletivas 

(Molénat, 2011; Goffman, 1973). Este é também o caso das comunidades científicas. 

Os agrupamentos sociais são incessantemente envolvidos em processos de 

negociação de significados (Molénat, 2011; Goffman, 1973). As comunidades, aqui tidas 

como científicas, são edificadas através de interações simbólicas entre o “eu” e os 

outros. Por tudo isto, o interacionismo simbólico aparece para se perceber que a 

interação prossupõe processos de negociação de significados partilhados por 

comunidades.  

 

Numa abordagem mais focada, encontramos a Sociologia da Tecnologia, que, embora 

tradicionalmente ligada à Sociologia da Ciência, têm-se tentado autonomizar. A 

Sociologia da Tecnologia é relevante para enquadrar o presente estudo, uma vez que 

mostra como o desenvolvimento, a implementação e a utilização de tecnologia é um 

processo social (Cf. Marcuse, 1941). De certa forma, aqui está implícito o que 

anteriormente foi explicado sobre o interacionismo simbólico, já que este processo social 

é baseado em interações que constroem e negoceiam significados (Molénat, 2011; 

Cruz, 2008). Ao lado de outras realidades explicativas como a Antropologia da 

Tecnologia ou a Filosofia da Tecnologia, a Sociologia da Tecnologia caracteriza-se pela 

formação de saberes sobre fenómenos sociotécnicos, ou seja, sobre as dimensões 

sociais das tecnologias. Esta disciplina tem uma forma explicativa reflexiva sobre 

fenómenos ligados às tecnologias, defendendo que estes não podem ser observados 

com a ideia de que são apenas técnicos, isto é, envolvem sobretudo valores e decisões 

sociais (Martins, 2003; Favilla, 2003). A Sociologia da Tecnologia esclarece que as 

relações de poder e as variadas decisões são fundamentadas em valores envoltos na 

criação, no desenvolvimento e na utilização de tecnologias em geral (Martins, 2003).  

 

De forma geral, a Sociologia da Tecnologia pode dividir-se em duas grandes áreas de 

análise. Uma das áreas trata da distinção entre aqueles que estão a investigar os 

fenómenos sociotécnicos a partir de uma perspetiva humanista, ou seja, os que estão 

interessados em defender o “humano” e os seus valores sociais (Favilla, 2003). A outra 

área, mesmo reconhecendo os valores sociais em jogo e tudo o que isso representa 

socialmente, está mais atenta às dimensões do problema tecnológico que vai muito 

além da esfera assumida como “humana” (Martins, 2000).  
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A perspetiva humanista é, segundo alguns autores como Martins (2000, 2003) e Favilla 

(2003), a mais aplicada hoje em dia. Esta perspetiva centra-se em analisar a tecnologia 

como uma ameaça que desvirtua e “corrompe a essência humana” (Martins, 2000, p. 

34). É uma visão que analisa os humanos com uma natureza distinta, representada pela 

razão, pelas técnicas e pela cultura, cujas obras, a partir de um certo momento histórico, 

passaram a ameaçá-los, como é o caso da tecnologia. O homem é, nesse caso, 

observado como um ser inato que cria artifícios e que, a partir duma determinada 

conjuntura, passa a ter a sua natureza aluída por estes mesmos artifícios. As 

tecnologias começam a ultrapassar os indivíduos, convertendo-os em “escravos da 

máquina” (Martins, 2000, 2003).  

 

A outra perspetiva sugere uma reflexão que aparentemente privilegia menos o “humano” 

como centro de análise. Há, num primeiro momento, um questionamento quanto à 

natureza humana e ao ser humano. Esta visão parte do princípio que não se conhece 

assim tão bem o ser humano e, consequentemente, questiona como se pode saber se 

a tecnologia poderá ser uma ameaça para o ser humano. O primeiro passo é, então, 

perceber que o ser humano não é um “ser” em si mesmo, antes pelo contrário, é um 

“ser” que se modifica através de si e de externalidades (Martins, 2000, 2003). 

 

Com tudo isto, a Sociologia da Tecnologia é a verificação de que a condição de 

humanidade não é um dado universal, biológico e natural, mas um campo histórico e 

contingente de disputas e de relações de poder. Nesta linha de pensamento, entende-

se que a natureza humana não é uma essência intemporal e universal, mas uma 

tendência, uma virtualidade sempre em vias de se atualizar (Martins, 1998, 2000, 2003). 

Esta tipificação pode, no entanto, ser considerada uma distinção redutora e carregada 

de juízos de valor. A Sociologia da Tecnologia estuda um sistema sociotécnico e, como 

tal, um sistema que representa simultaneamente ameaças e oportunidades. Além do 

mais, “corromper a essência humana” remonta a uma perspetiva teológica e não 

sociológica. 

 

2.2 Os conceitos de tecnologias 

 

A tecnologia pode ser encarada como os meios utilizados por uma organização de forma 

a conseguir atingir os seus propósitos. É naturalmente uma das variáveis 

organizacionais, influenciando diretamente ou indiretamente o seu ambiente, obrigando 

à adaptação de comportamentos. A maioria das organizações carece de algum tipo de 

tecnologia, principalmente dos novos tipos, estando ela associada aos bens físicos ou 
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não físicos da organização (Baldry, 1988; Grint, 1997; Wood, 1989; Bilhim, 1994, 2008; 

Almeida, 2002; Nascimento, 2009). Numa abordagem mais restrita, pode dizer-se que 

o conceito de tecnologia se refere exclusivamente aos bens de capital, às matérias-

primas e aos equipamentos, com o objetivo de produção de bens (Baldry, 1988; Grint, 

1997; Wood, 1989; Bilhim, 1994, 2008; Almeida, 2002; Nascimento, 2009). Num sentido 

mais abrangente, tecnologia é um conjunto de conhecimentos intelectuais e operativos 

conservados pelos indivíduos (Baldry, 1988; Grint, 1997; Wood, 1989; Bilhim, 1994, 

2008; Almeida, 2002; Nascimento, 2009). 

 

As tecnologias, em particular as novas tecnologias, têm sempre um conjunto de 

problemáticas associadas (Neves, Amaro & Fonseca, 2013). Podem ser consideradas 

como um motor da mudança social, assumindo-se então como uma variável 

independente ou como um produto das sociedades, assumindo-se, neste caso, como 

uma variável dependente (Nascimento, 2009). No entanto, à evolução das tecnologias 

da informação e comunicação, em geral, aplica-se um forte determinismo tecnológico. 

Ou seja, muitas vezes esquece-se que a tecnologia é um produto das condições 

económicas e sociais de uma época e de um país. O contexto histórico-social é um 

fator-chave para explicar o seu sucesso ou fracasso. 

 

Neste sentido, na conceção de Marcuse (1991), a tecnologia desempenha um papel 

central nas sociedades capitalistas modernas. A tecnologia, devido à sua ligação com a 

racionalidade científica, é uma das formas de introduzir controlo social sob a máscara 

de uma racionalidade tecnológica (Marcuse, 1991). Assim, para Marcuse (1991), 

exercer uma reflexão sobre a tecnologia é simultaneamente fazer uma ponderação de 

âmbito político da sociedade moderna, pois a tecnologia é representada como o 

instrumento pelo qual as classes sociais dominantes exercem controlo sobre o mundo 

social moderno. Segundo Marcuse (1991), a tecnologia é um veículo de domínio ao 

serviço dos governos e das classes sociais influentes para impor comportamentos 

predeterminados aos sujeitos subordinados à sua ação.  

 

Por sua vez, Feenberg (1991) entende que esta conceção da tecnologia construída por 

Marcuse (1991) difere em grande medida das conceções substancialistas. Segundo 

estas conceções, nas sociedades modernas é a tecnologia que limita a esfera da ação 

social que a ela se encontra subjugada (Milhano, 2010). Num sentido oposto, na 

conceção crítica de Marcuse (1991), a tecnologia encontra-se subordinada ao social, 

não abandonando o determinismo de acordo com as conveniências políticas das 

classes sociais dominantes. Para Marcuse (1991), a tecnologia não pode ser 
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circunscrita como uma substância imutável. A tecnologia é o resultado de um progresso 

histórico e cultural que se tem vindo a associar ao poder nas sociedades como um meio 

para este exercer controlo (Marcuse, 1991; Milhano, 2010).  

 

2.3 Determinismo Tecnológico, Construção Social da Tecnologia, Teoria do Ator-

rede e Inteligência Coletiva 

 

Numa análise da relação entre tecnologia e sociedade, encontram-se várias teorias que 

urge considerar neste trabalho. Apesar do determinismo tecnológico, conceito criado 

para cumprir os interesses de quem desenvolve as novas tecnologias e não da 

sociedade, ser uma das teorias mais populares sobre a relação entre tecnologia e 

sociedade, muitos dos especialistas, entre eles Wyatt (2008), Winner (2006) e Lima 

(2001), referem-se-lhe como um modelo simplista de importância menor. O 

determinismo tecnológico é uma teoria redutora que parte do principio que uma 

tecnologia social conduz ao desenvolvimento da estrutura social e dos valores culturais 

(Wyatt, 2008; Winner, 2006; Lima, 2001). 

 

Sobre isto, Wyatt (2008) acrescenta que este modo de pensamento acerca da relação 

entre tecnologia e sociedade tem sido baseado no senso comum. Historicamente, o 

determinismo tecnológico parece dar a ideia de que existe um período histórico que 

produz um conjunto de invenções revolucionárias que trabalham de tal forma rápido 

dentro dos parâmetros sociais em que são integradas, que afetam significativamente as 

práticas da sociedade (Wyatt, 2008; Lima, 2001). A era dos computadores é disto 

exemplo. Ainda sob esta visão histórica, as ferramentas e os instrumentos são 

considerados de tal forma objeto de mudança que se pode reclassificar toda a civilização 

usando-os como critério (Wyatt, 2008; Lima, 2001). Assim, o determinismo tecnológico 

procura mostrar os desenvolvimentos técnicos, quer nos media quer na tecnologia em 

geral como uma chave motora na mudança social e histórica (Wyatt, 2008; Lima, 2001).  

 

A maior parte das interpretações do determinismo tecnológico partilham de duas ideias 

gerais (Wyatt, 2008): 

 

 O desenvolvimento tecnológico tem lugar fora da sociedade, 

independentemente das forças sociais, económicas e políticas; 

 A mudança tecnológica determina a mudança social. 
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O determinismo tecnológico tem uma forma de estruturação. Num primeiro momento, é 

justificatório – afinal é tudo o que está em sociedade. Depois é descritivo – os cientistas 

e os analistas reconhecem o caráter descritivo do determinismo tecnológico, contudo, 

estão a tentar que este adquira novas formas (Wyatt, 2008). É igualmente metodológico, 

já que as novas tecnologias disponíveis desempenham o mais importante papel na 

análise e na classificação sociais. Por fim, o determinismo tecnológico é também 

normativo. A tecnologia torna-se de tal forma independente que deixa de existir controlo 

social (Wyatt, 2008).  

 

Ainda numa visão crítica, traz-se para a discussão o princípio da simetria entre o social 

e o técnico, que para além de ter sido debatido por Wyatt (2008), também foi discutido 

por outros teóricos:  

 

 Bloor (1991) discute a afirmação entre o verdadeiro e o falso na ciência; 

 Pinch e Bijker (1986) debatem a imparcialidade da máquina se tornar um 

sucesso ou um fracasso; 

 Callon (1981, 1991) reflete a imparcialidade de um sujeito ser ou não 

humano. 

 

Importante é também o contributo de Winner (2006) para o determinismo social. Winner 

(2006) explica que a crescente dependência da “tecnologia digital” não acontece sem 

ter consequências na sociedade. 

 

Outro paradigma significativo para esta investigação, e que vai ao encontro da 

desconstrução do determinismo tecnológico, é a análise da construção social da 

realidade para depois se passar à análise da construção social da tecnologia.  

 

A construção social da realidade põe em causa as perspetivas que veem os factos 

sociais como fenómenos naturais, encarando-os, antes, como o resultado de um 

processo histórico de construção coletiva de conhecimento (Berger & Luckmann, 2010). 

O grande mote da construção social da realidade é a de que a realidade é socialmente 

construída pelas práticas individuais e sociais, o que leva a uma permanente redefinição 

e renegociação das normas, significados e símbolos sociais que podem, inclusive, ser 

desmentidos (Berger & Luckmann, 2010). As formas sociais do passado são imitadas e 

modificadas diariamente pelas interações e práticas dos atores sociais, mas estas 

práticas e interações também originam novas formas sociais (Berger & Luckmann, 

2010). Durante esse processo, interagindo, os indivíduos conferem significado às suas 
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ações, o que provoca, constantemente, novas representações e definições da 

sociedade, isto é, novos significados sobre a realidade social (Berger & Luckmann, 

2010). Os conceitos são construções funcionais do conhecimento (Berger & Luckmann, 

2010). O conhecimento social, produzido e partilhado com base nesses processos, é 

um recurso para a ação na vida quotidiana (Berger & Luckmann, 2010). 

 

A construção social da realidade é fruto, segundo Berger e Luckmann (2010), da 

existência de uma relação dialética entre o indivíduo e a sociedade que resulta da 

interação de três processos: 

 

 A sociedade e a ordem social duram unicamente como produto das ações 

dos indivíduos (exteriorização); 

 A sociedade é uma realidade objetivamente independente da consciência 

dos indivíduos (objetivação); 

 Os indivíduos são um produto da sociedade (interiorização). 

 

A abordagem de Berger e Luckmann (2010) torna-se relevante para esta investigação 

porque dá o mote à análise da construção social da tecnologia.  

 

Numa abordagem mais afunilada, algumas perspetivas alternativas ao determinismo 

tecnológico sugerem que a harmonia entre a tecnologia e o trabalho ou o funcionamento 

da organização é mediado por variáveis dos processos sociais, políticos e culturais 

(Neves, 2006). Esta relativização do categórico tecnológico propõe que a análise das 

TIC ao nível da sociedade, das organizações e do trabalho permanecerá grandemente 

incompleta se não se estudar a inter-relação das tecnologias com variáveis de caráter 

psicossocial e simbólico, nomeadamente os valores, as motivações e as atitudes que 

os indivíduos exteriorizam relativamente à própria utilização dessas tecnologias. O que 

se quer com isto dizer é que as novas tecnologias são objeto de produção simbólica e 

são apropriadas pelos indivíduos e assimiladas em sistemas de significados que afetam 

a própria disposição para empregar ou não essas novas tecnologias, os objetivos com 

que são usadas e os efeitos que lhes são imputados (Neves, 2006). Neste sentido abriu-

se espaço para uma perspetiva teórica denominada construção social da tecnologia que 

apareceu como recusa ao determinismo tecnológico. Na verdade, exige-se um espírito 

crítico em relação até à própria teoria na medida em que a construção social da 

tecnologia pode ser encarada também como uma forma de determinismo. 
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Continuando, em detrimento de uma visão da tecnologia como algo autónomo da 

sociedade, esta doutrina sublinha que a natureza competitiva de muita mudança 

tecnológica é mais bem explicada por se ver a tecnologia não como uma variável fora 

da sociedade, como o determinismo tecnológico seria, mas como fazendo 

intrinsecamente parte da sociedade (Neves, 2006; Pinch & Bijker, 1984). Desta forma, 

o principal objetivo da construção social da tecnologia é mostrar como é que a sociedade 

influencia a tecnologia, procurando apresentar, analisar e esclarecer as relações 

casuais entre fatores sociais, institucionais e políticos, e o crescimento e aplicação das 

tecnologias (Neves, 2006). Para a construção social da tecnologia, a tecnologia e os 

seus usos são social e habilidosamente “construídos”, através de complexos processos 

de interação pessoal e institucional, onde diferentes atores e agências interagem 

durante períodos de tempo (Neves, 2006; Pinch & Bijker, 1984). Neste enquadramento, 

Woolgar (1989) demonstra que os artefactos tecnológicos são efetivamente construções 

sociais. O desenvolvimento tecnológico é um penetrante processo social e político, não 

sendo predefinido, cujos efeitos são indefiníveis (Neves, 2006; Pinch & Bijker, 1984). 

Assim, a tecnologia não pode ser considerada como um “facto autónomo”, porquanto 

todo o fragmento de tecnologia é resultado de um processo de interpretação e de 

negociação entre visões e necessidades concorrentes, o que envolve a presença e a 

influência das tecnologias anteriores, das experiências pioneiras e das práticas aceites 

que podem ser projetadas no novo sistema (Aurigi, 2005). 

 

Em suma, na construção social da tecnologia pode gerar-se um entendimento mais 

profundo do processo de mudança tecnológica, o que é bastante profícuo para a análise 

do uso e dos significados da tecnologia e do seu possível impacto social, além de 

explicar a relação entre tecnologia e sociedade, fundamental para esta investigação.  

 

Contudo, o melhor é uma posição multi-teórica que rejeite qualquer forma de 

determinismo, seja ele tecnológico ou social. Por isto, tentando ultrapassar a dicotomia 

entre a construção social da tecnologia e o determinismo tecnológico surge a teoria do 

ator-rede desenvolvida por Latour (1993), Callon (1981, 1991) e Law (1992). A teoria do 

ator-rede é um modelo explicativo que advém do esforço de compreender a dinâmica 

da ciência que trabalha uma nova focagem para além do argumento científico e das 

comunidades científicas (Pestre, 2006). No núcleo desta corrente está a noção de que 

a construção de factos não tem poder por si mesmo, ou seja, os factos científicos, tal 

como os factos técnicos, estão nas mãos do locutor e são atualizados quando os 

interlocutores os adotam (Bento, 2011). Assim se revela o interesse da rede 

sociotécnica na construção de enunciados científicos ou técnicos (Bento, 2011). Os 
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enunciados científicos e técnicos são tornados legítimos pela rede sociotécnica que os 

sustem, dissemina e veicula e este processo dá-se à medida que esta rede se torna 

coerente e estável (Bento, 2011). 

 

Para comprovar que esta teoria pode produzir uma sociedade quando se constrói a 

técnica, Akrich (1989), Callon (1981), Latour (1993) e Law (2002) desenvolveram vários 

estudos empíricos em sistemas técnicos. Apontaram como os atores sociais expressam 

as suas estratégias sociais e os seus interesses nos aspetos materiais das inovações. 

Noutra perspetiva, uma cultura ou um grupo social dá sentido diferente a aspetos 

técnicos, sendo que qualquer sistema técnico se deva ler como tradução entre técnica-

sociedade-cultura (Bento, 2011).  

 

A teoria ator-rede atualizou várias divisões conceptuais, como são as diferenças entre 

a natureza e a sociedade, que passam a ser analisadas como efeitos práticos: a rutura 

entre o processo de construção da ciência ou da técnica (ambas compostas por 

processos indispensáveis de negociação) e o seu produto, seja ele técnico ou social; a 

divisão entre os humanos e não-humanos; a disparidade entre vencedores e vencidos 

em relações tecnológicas (Bento, 2011). A “performance e performatividade” (Bento, 

2011) são outras conceções inerentes à rede sociotécnica (Callon & Latour, 1981; Mol, 

2002). A performance para Mol (2002) possibilita dar conta de como o conhecimento, o 

saber e as palavras não só narram um mundo como participam na construção desse 

mundo. Em conclusão, as coisas, as delimitações, as regularidades existentes na 

sociedade são constantemente concebidas na vida social e são, na prática, 

consequências e produtos das redes sociotécnicas.  

 

Vários trabalhos mostraram que não existem elementos inerentemente técnicos ou 

sociais (Latour & Lemonnier, 1994; Law, 2002). É preciso dizer, assim, que a teoria do 

ator-rede não é uma abordagem nem de partida nem de chegada (Bento, 2011). À luz 

desta suposição, saber se as TIC têm ou não impacto sobre as sociedades não é uma 

questão relevante, pois é já uma questão colocada pelas próprias TIC que vão 

“performando” o seu trajeto (Bento, 2011).  

 

Na verdade, a teoria do ator-rede é uma abordagem mista, baseada na ideia da 

construção social (Bento, 2011), daí o enquadramento anterior. Posto isto, a rede para 

Callon (1991) e Latour (1993) é uma combinação que se trabalhou pondo precisamente 

em conexão um grupo diverso de entidades. É concebida por discursos, enunciados, 
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mecanismos técnicos, conhecimentos integrados em indivíduos e organizações, tendo 

uma construção progressiva (Bento, 2011).  

 

Pela conceção de rede, Callon (1981, 1991), Latour (1993) e Pierre Lévy (1998) alertam 

para a hipótese de existir uma inteligência coletiva, que se constrói no ambiente em 

rede, mediante uma necessidade regular dos seres humanos que trocam e constroem 

conhecimentos. No entanto, se para Lévy (1998) a rede é apenas humana e social, para 

Callon (1981, 1991) e Latour (1993) a rede é composta por agentes “humanos” e “não-

humanos”.  

 

Para Lévy (1998), a rede é “um instrumento de comunicação entre pessoas, um laço 

virtual em que as comunidades auxiliam [os] seus membros a aprender o que querem 

saber.” (p.2). Neste contexto, Lévy (1995) abre portas ao movimento da cibercultura com 

o objetivo de aprofundar as conexões e a generalização das trocas simbólicas que 

podem ser relatadas e esclarecidas pelo conceito de inteligência coletiva.  

 

A inteligência coletiva funciona como uma “sociedade anónima”, onde cada “acionista 

traz como capital [os] seus conhecimentos, [as] suas navegações, [a] sua capacidade 

de aprender e de ensinar” (Lévy, 1999, p. 94), potenciando os conhecimentos individuais 

num coletivo qualitativamente diferente (Lévy, 1999). Por tudo isto, considera-se que a 

inteligência coletiva é uma inteligência partilhada, continuamente reconhecida que 

resulta numa mobilização efetiva de várias competências, e cujo grande objetivo é o 

reconhecimento e o enriquecimento mútuo dos vários sujeitos (Lévy, 2000).  

 

2.4 Atitude, representação social e habitus 

 

O termo atitude (simbólica) foi proposto por Thomas e Znaniecki (1918). Estes autores 

veem as atitudes e o simbolismo como um reflexo do meio social a nível grupal e como 

uma tomada de posição de um determinado grupo face a um objeto social. Na verdade 

e indo ao encontro de Jaspars e Fraser (1984), o conceito de atitude (simbólica) de 

Thomas e Znaniecki (1918) está mais incluído no conceito de representação social 

(Moscovici, 1984). Para Moscovici (1984), a representação social é um sistema de 

valores, de noções e de práticas que, concomitantemente, estabelecem uma ordem 

através da qual os atores sociais se orientam e dominam o meio social e material e 

atestam a comunicação entre os membros de uma comunidade, propondo-lhes um 

código para as suas trocas e para nomear e classificar, de maneira evidente, as partes 

do seu mundo, da sua história individual ou coletiva. Em suma, são uma forma de 
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conhecimento próprio que tem por função a produção de comportamentos e a 

comunicação entre indivíduos (Moscovici, 1984). 

 

Contudo, dada a natureza sociológica desta investigação, imbrica-se no conceito de 

representação social, que pode ser abordada através do conceito de habitus de 

Bourdieu (1994) que ultrapassa a definição de representação social.  

 

O habitus é a lógica conceptual produzida por Bourdieu (1994) para ajudar a que o 

conceito de representação social faça sentido. O habitus é a origem mediadora entre 

indivíduo e sociedade na medida em que, ao mesmo tempo, adapta e direciona a ação. 

É, então, o produto de relações sociais e propende a certificar que essas relações se 

reproduzam. O habitus é definido como um “sistema de disposições duráveis, 

estruturado e predisposto a funcionar como estrutura estruturante” (Bourdieu, 1994, p. 

45), isto é, como um princípio gerador das práticas e das representações que podem 

ser objetivamente “regulamentadas” e “reguladas” sem serem o produto de obediência 

a regras (Bourdieu, 1994). Como se pode constatar, o habitus adquire duas 

características consequentes, a de produto e a de produtor. Como produto estabelece 

a conexão entre exterioridade e interioridade, ou seja, entre as estruturas de um tipo 

particular de meio e o mundo subjetivo das individualidades. Como produtor constrói a 

ligação entre interioridade e exterioridade, sendo princípio gerador de práticas e de 

representações (Molénat, 2011). Deste modo, não apenas concilia interioridade e 

exterioridade e, particularmente no que interessa à presente pesquisa, expressa o 

diálogo, a troca constante e recíproca entre mundo objetivo e mundo subjetivo, mas 

também se constitui como um molde de perceção e de ação apto para desenvolver 

estratégias individuais ou coletivas para lidar com a conjuntura quotidiana, podendo 

manifestar-se como estilo de vida (Molénat, 2011).  

 

A articulação da teoria das representações sociais de Moscovici (1984) e de habitus de 

Bourdieu (1992, 1994) possibilita compreender como essas duas categorias interligadas 

em circunstâncias epistemológicas, mesmo que de modo diferenciado, se revelam úteis 

na leitura das realidades sociais.  

 

Deste modo, entende-se que a objetividade de uma representação social deve ser 

percecionada não só nos procedimentos de criação destas realidades sociais e nos 

elementos que as rodeiam, mas também nas circunstâncias materiais de vida dos 

sujeitos que as expressam, já que são produtos de um certo habitus e esse, como 

estrutura que também é estruturada, é produto de um tipo especial de meio (Bourdieu, 
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1992, 1994). Nesta lógica das representações sociais, torna-se necessário a clarificação 

do conceito de comunidade científica. O que se reveste de maior interesse no âmbito 

deste trabalho é a perspetiva de Kuhn (1993), para quem uma comunidade científica se 

define pela prática de uma particularidade científica, o que quer dizer, pela constituição 

teórica comum, pela partilha constante de informação dentro do grupo e pela tentativa 

de unanimidade de juízo em assuntos profissionais. 

 

As comunidades científicas implicam pensar nos processos de comunicação científica, 

desenvolvidos por investigadores e docentes dentro das universidades. Assim, quando 

se pensa em ciência, coloca-se também para reflexão não só as teorias, os métodos e 

as ideias, como também os instrumentos que permitem a operacionalização e a 

divulgação das investigações (Targino, 2000). 

 

2.5 “As Duas Culturas” e as suas desconstruções 

 

O grande mote deste trabalho é o uso de forma metafórica de uma das obras mais 

conhecidas de Charles Snow: “As duas Culturas” (1963), uma obra que contempla 

vários artigos que se dividem em duas grandes partes. Na primeira, Snow (1963) divulga 

a divisão entre duas culturas para apontar diversidades entre “cientistas”, os das 

ciências “hard”, e “não-cientistas”, os “literatos”, os das ciências “soft”. Na segunda parte 

do livro apresenta uma nova visão que resulta das críticas contínuas à primeira versão 

de 1959. Snow (1963) dispôs-se então a uma segunda análise, tendo em conta os novos 

contributos dos conhecimentos científicos, sociológicos e históricos. 

 

Snow (1963) afirma que os “não-cientistas” têm a impressão enraizada de que 

aparentemente os “cientistas” são otimistas e inconscientes da condição humana. Os 

“cientistas”, por sua vez, acreditam que os “literatos” são completamente privados de 

sentido de previsão, indiferentes aos seus semelhantes. Na justificação do título – “As 

duas culturas” – Snow (1963) diz que a tentativa de dividir tudo em duas partes, para 

além de perigosa, é recebida com desconfiança, sendo considerada pelos não-

cientistas como uma simplificação. Snow (1963) condena a cultura literária que 

demonstra a incompreensão da ciência e introduz o sentimento não científico na cultura 

tradicional, existindo uma polarização que determina a perda prática, intelectual e 

criativa, o que confirma a divisão em duas culturas. 

 

No entanto, Snow (1963) mostra-se aberto à existência de subdivisões da cultura 

científica pelas diferentes áreas da ciência que, para ele, apresentam pontos em comum 
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que permitem a consolidação de uma cultura científica. Mesmo que a “ciência pura” 

tenha o desejo de compreender o mundo natural e a ciência aplicada – a tecnologia – e 

a necessidade de controlá-la, Snow (1963) afirma que existem semelhanças entre essas 

duas ciências pelo facto de uma encontrar e expressar a sua motivação na outra. Assim, 

Snow (1963) diz que a ciência aplicada é sinónimo de tecnologia, partindo do princípio 

que esta palavra não está relacionada somente com a ciência. Por outro lado, as áreas 

humanas têm interesse noutras áreas do saber: como os indivíduos vivem, quais os 

efeitos da revolução científica nos indivíduos, entre outras (Snow, 1963). É neste 

momento que Snow (1963) reconhece que estas ciências têm como objeto o homem e 

os seus comportamentos e hábitos, mas não fazem parte da ciência. Para ele, isso 

poderia ser considerado como uma terceira cultura. Em vários momentos, o autor 

explica e justifica a existência das duas culturas. Por exemplo, no Reino Unido há uma 

excessiva especialização em ciência e uma tendência de se cristalizar todas as formas 

sociais (Snow, 1963). É por isso que Snow (1963) considera ainda existir uma outra 

razão para a divisão das duas culturas. Esta está relacionada com o facto dos 

intelectuais não cientistas não conseguirem compreender e aceitar a Revolução 

Industrial.  

 

Este estudo carece de dados empíricos. Snow (1963), em qualquer das suas 

teorizações, nunca teve em conta dados quantitativos ou qualitativos. Mas, se por um 

lado há uma carência de dados empíricos, limitando-se a uma dissertação filosófica. 

 

Num sentido crítico, Meadows (1999) desconstrói os conceitos de hard e de soft com a 

imagem de “água” e a de “álcool”. A primeira significa o conhecimento quantitativo e 

rigoroso, enquanto a segunda se refere ao conhecimento flexível. Segundo Meadows 

(1999), esta divisão é facilmente encontrada em meios académicos, nos quais as 

ciências naturais e da tecnologia estariam identificadas como hard e as humanidades 

como soft. As ciências sociais estariam entre uma cultura e outra. Meadows (1999) diz 

que todas as áreas do saber apresentam características de hard e de soft, acabando 

por afirmar que “a pesquisa, em geral, não se enquadra totalmente num ou noutro caso” 

(p. 60). Timmons (2007) e Salles (2010) vão exatamente neste sentido, acrescentando 

apenas que cada grupo disciplinar tem as suas características particulares, não 

podendo esta divisão cultural ser estanque.  

 

Adicionalmente, Nunes (1999) avança uma teoria crítica que coloca em causa a divisão 

entre as “duas culturas”, a das humanidades e a das ciências, e que redefine o papel 

das ciências sociais na mediação entre elas. Esta reconfiguração de saberes deve 
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responder aos problemas das tecnociências e das tecnoculturas nas sociedades 

contemporâneas. Procura simultaneamente colocar “a ciência em cultura” e “ecologizar” 

o conjunto dos saberes (Nunes, 1999). Esta lógica de articulação permite pôr em relação 

o processo de reconfiguração dos saberes e a criação de formas inovadoras de 

intervenção cultural e política de sentido democrático e emancipatório (Nunes, 1999). A 

reconfiguração dos saberes e das ecologias do conhecimento e das práticas envolve, 

naturalmente, uma redefinição dos produtores e das condições de produção dos 

saberes e, em particular, dos produtores e condições de produção de uma teoria crítica. 

Não será difícil, certamente, concluir que a produção de uma teoria crítica nas condições 

da transição pós-moderna será uma atividade distribuída entre uma diversidade de 

atores individuais e coletivos que mobilizam uma pluralidade de saberes e de 

experiências (Nunes, 1999). Essa produção passa por uma problematização das 

hierarquias e das fronteiras culturais que pretendem tornar permanentes e definitivas as 

“grandes divisões” entre ciências e humanidades, ciências sociais e ciências naturais, 

natureza e cultura, peritos e leigos, saberes especializados e senso comum (Nunes, 

1999). A nova teoria crítica será aberta, internamente diversificada e permanentemente 

sujeita a reconstrução em relação com as práticas sociais dos que a usam e produzem, 

apoiando-se na generalização da competência crítica, tanto de “peritos” como de 

“leigos”, enquanto competência para a denúncia e para o uso dos reportórios culturais 

disponíveis para esse fim em diferentes contextos (Nunes, 1999). 

 

Como lembra Santos (1995), vive-se num mundo em que nunca houve tanto para 

criticar. O aparecimento de contribuições inovadoras para a renovação das ciências 

sociais e humanas advoga o abandono de uma teoria crítica da sociedade em favor de 

uma teoria da sociedade crítica (Santos, 1995). Numa sociedade em que a crítica está 

associada a um privilégio epistemológico – o da ciência e, em particular, da Sociologia 

– a competência crítica passaria a ser uma competência amplamente distribuída e 

partilhada entre os cidadãos (Santos, 1995; Nunes, 1999). Os cidadãos seriam hoje 

capazes de pôr em prática uma reflexividade que lhes permitiria identificar a verdade do 

mundo por detrás dos discursos, das aparências, das imagens ou das “ilusões bem 

fundadas” (Nunes, 1999). A generalização dessa competência crítica põe em causa o 

privilégio epistemológico concedido às ciências e, em particular, às ciências sociais. Os 

cientistas sociais passam, nesta perspetiva, a ser atores que partilham com os “leigos” 

uma competência que deixa de ser adequada para os distinguir (Nunes, 1999). 

 

Assim, o centro desta problemática é saber como reconfigurar os saberes apropriados 

à reconstrução de uma teoria crítica para a era das tecnociências e das tecnoculturas. 
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A ultrapassagem da “grande separação” entre as “duas culturas” e a subversão das 

hierarquias culturais que dela decorrem são condições para a redefinição dos modos de 

intervenção do intelectual crítico na sociedade (Nunes, 1999). É na prática da 

articulação e na figura da testemunha articulada que a reconfiguração dos saberes e a 

intervenção cultural e política poderão encontrar-se para dar corpo a uma teoria crítica 

pós-moderna (Santos, 1995; Nunes, 1999). No horizonte desse projeto deverá estar a 

aspiração a um novo senso comum, como propõe Santos (1995), um senso comum 

informado pelas tecnociências, mas também capaz de exercer um efeito de 

transformação sobre estas no sentido de uma maior capacidade de incorporação de 

outras formas de conhecimento e de competências adequadas a intervenções culturais 

e políticas de sentido emancipatório (Nunes, 1999). 

 

A incorporação das várias áreas do saber é o que Santos (1995, 2005, 2006a, 2006b) 

refere como a “ecologia dos saberes”. Para se redefinir uma outra conceção de 

universidade menos relacionada com as vontades do mercado e mais voltada para a 

emancipação social dos sujeitos é indispensável então pensar a “ecologia de saberes” 

para dentro das universidades (Santos, 2006b), o que simboliza voltar a instrumentalizar 

a conduta académica, ou seja, apreender novas formas de conhecimento, menos 

relacionadas com padrões de racionalidade cognitivo-instrumental (Santos, 1995, 2005, 

2006a, 2006b). Se as ciências naturais foram responsáveis pelo crescimento do modelo 

atual de educação e produção científica, é provável que, para a universidade do futuro, 

as humanidades e as ciências sociais sejam a área de conhecimento mais apropriada 

para fazer da “ecologia de saberes” uma prática universitária (Santos, 2006b).  

 

Por tudo isto, a “ecologia dos saberes” é também uma das formas de desconstruir a 

estrutura rígida apresentada por Snow (1963) sobre as duas culturas.  

 

2.6 Cultura Organizacional e as TIC 

 

Após a apresentação dos grandes enquadramentos teóricos, não se poderia continuar 

sem antes introduzir o conceito de cultura organizacional. 

 

O termo cultura organizacional tem vindo a suscitar interesse no seio das comunidades 

científicas para demonstrar as práticas e os significados que se desenvolvem na 

organização, os processos relacionais que se criam em volta dos sujeitos e a exposição 

de valores e crenças no interior da organização (Bilhim, 2008, 1994). A cultura 

organizacional pode desenvolver-se no espaço de duas perspetivas: numa produz-se 
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um discurso de adaptação a modelos que já subsistem, sendo, concomitantemente, um 

efeito e um meio de socialização organizacional; noutra decorre um sistema constante 

de harmonia entre sujeitos, em função da organização social que sobre eles se executa 

e das relações que instituem entre si, em especial as relações de grupo (Sarmento, 

1994). 

 

Este tipo de cultura interage com os processos de gestão das organizações, acabando 

por ser uma variável dependente e interna à organização, o que pressupõe que cada 

uma tenha uma cultura própria (Sarmento, 1994). 

 

No entanto, a cultura organizacional também poderá ser uma variável independente e 

externa à organização subordinada pela sociedade. Para Morin (2001), a presença e a 

estrutura dos sistemas organizacionais dependem de uma alimentação exterior, não só 

material e energética, como também organizacional e informacional. Nesta lógica de 

pensamento, a cultura das organizações concebe-se e produz-se segundo as tensões 

ambientais organizacionais (Morin, 2001). 

 

Uma das componentes de análise da cultura organizacional são os artefactos (Schein, 

1992). Os artefactos fazem parte da componente mais palpável que corresponde ao que 

é percetível, mas nem sempre são interpretáveis, aparecendo subdivididos em verbais 

(linguagem dos sujeitos, promulgações e formatos de comunicação no interior da 

organização), comportamentais (vestuário e forma de conduta) e corporais (arquitetura 

do edifício e tecnologia usada) (Schein, 1992). De forma diferente, Bilhim (2008) 

menciona a pouca credibilidade que estes indicadores poderão dar, se se considerar a 

facilidade com que são adquiridos e a dificuldade que há em interpretá-los. 

 

No contexto organizacional verificaram-se mudanças significativas com a introdução 

das TIC, quer ao nível do funcionamento e inter-relação, quer ao nível da própria cultura 

(Almeida, 2002). Desta forma, a transformação cultural será mais manifesta nos novos 

padrões de desempenho, nas formas de relacionamento e na comunicação interna 

(Almeida, 2002). Também Vala, Monteiro, Lima, & Caetano (1994) sinalizam que a 

aplicação das novas TIC proporciona a execução de modificações notáveis nas 

organizações, especialmente ao nível dos procedimentos de inclusão e de controlo, das 

maneiras de trabalho, das tomadas de decisão, das doutrinas de gestão, bem como da 

estrutura adequada organizacional. 
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Alguns autores (Child, 1986; Bilhim, 1994, 2008) defendem que apenas as invenções 

tecnológicas provocam verdadeiras mudanças sociais. Contudo, esta abordagem é 

redutora, não compatível com a abordagem da Sociologia da Tecnologia. As 

transformações nas organizações têm como causa a aplicação de novas tecnologias. 

Deste modo, a inserção progressiva dos aplicativos tecnológicos no plano 

organizacional conduz a um novo tipo de organização virtual que, sem uma organização 

física, patrocina o seu funcionamento numa rede de relações flexível, adaptada e 

apoiada pelas virtualidades das novas TIC (Almeida, 2002). 

 

A atitude de cada um face à tecnologia dependerá sempre de todos os agentes que 

influenciam o seu comportamento e o sistema de valores que orienta a sua conduta. 

Torna-se relevante analisar de modo particular o comportamento do sujeito e da 

organização face às novas tecnologias, ponderando o impacto da mudança sobre a 

cultura organizacional, reconhecendo as reações decorrentes dos intervenientes ativos 

no processo (Nascimento, 2009).  

 

Neste sentido, Santana (1999) demonstra que quando uma organização introduz uma 

nova tecnologia implicando uma mudança cultural pode ter de enfrentar dificuldades, 

tanto mais quando o sucesso da organização depende da utilização dessa tecnologia. 

Se esta tecnologia alterar de forma substancial a organização, esta terá de reaprender 

novas práticas e metodologias de trabalho, bem como redefinir assunções culturais já 

enraizadas. Importa mencionar que, devido aos níveis de adesão ou aos entraves que 

as novas tecnologias possam originar, os resultados da mudança se evidenciam, 

dependendo do domínio onde ocorrem, ou seja, do ambiente propicio à mudança ou de 

ambientes contrários à mesma. A este propósito, Almeida (2002) constata que em meios 

de grande competitividade, onde a informação circula de forma célere e onde o 

progresso tecnológico é um fortalecimento como agente de mudança, se pode 

reconhecer que existe uma conjuntura que permite a receção tranquila das novas 

tecnologias e das suas consequências. Por outro lado, Laranja (1998) defende que a 

inovação tecnológica está relacionada com a capacidade das organizações para 

progredirem na aprendizagem e na acumulação de saberes, o que por sua vez está 

ligado a um conjunto de comportamentos e competências.  

 

Assim sendo, em forma de resumo, pode dizer-se que a cultura tecnológica de uma 

comunidade é o conjunto de novas representações, de novos valores e de novas pautas 

de comportamento partilhados nos processos de interação e comunicação que estão 

envolvidos, naturalmente, em sistemas tecnológicos (Gomes, 1988; Bilhim, 1994, 2008).  
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2.7 Escolas, universidades e comunidades científicas: as suas especifidades e o 

impacto das TIC 

 

A escola enquanto local de ensino, passagem de conhecimento e investigação é objeto 

de estudo relativamente recente (Marcelo, 2004). 

 

As organizações educativas criam uma cultura organizacional interna própria (Nóvoa, 

1992). Nesta ótica, Chorão (1992) afirma que a organização educativa é mais do que 

uma estrutura, é fruto da colegialidade dos docentes, dos estudantes, dos órgãos de 

gestão e da comunidade. As organizações educativas são tidas como espaços humanos 

mediados diariamente por significados (Chorão, 1992). Como tal, nos estudos 

organizacionais escolares deveria ser dada maior importância à maneira como se gera, 

desenvolve e consolida a cultura organizacional, em vez de estes estudos incidirem 

sobre os sistemas de diagnóstico e de gestão das variáveis culturais, como a tecnologia 

(Torres, 2008).  

 

Os trabalhos na área da cultura educacional têm-se desenvolvido segundo matrizes 

diferentes (Torres, 2008). Uma matriz foca o processo de formação da cultura 

organizacional quando se apresentam os fatores que desenvolveram os princípios 

fundadores, o crescimento e a maturidade da organização, considerando-se aqui a 

cultura como uma variável independente (Torres, 2008); a outra matriz centra-se na 

partilha, na compreensão das manifestações e nos significados da cultura 

organizacional (Torres, 2008). Esta é a que se reveste de maior importância para a 

corrente investigação. De realçar que a cultura organizacional na educação pode ser 

apresentada sob diferentes formas: a integradora, a diferenciadora e a fragmentadora. 

O meio académico dá maior ênfase à segunda forma, concentrando portanto a sua 

pesquisa nos modos de formação da cultura organizacional e nas suas manifestações 

(Bilhim, 2008, 1994; Torres, 2008). 

 

Perante os dados apurados por Torres (2008), a perspetiva integradora foi utilizada 

predominantemente nos diferentes trabalhos que apontaram como objeto de estudo as 

organizações de ensino não superior, enquanto as perspetivas diferenciadoras foram 

adotadas nos trabalhos que estudam as academias superiores.  

 

Ainda em relação às associações científicas e tecnológicas em Portugal, Delicado, Rego 

e Junqueira (2011) fazem notar que a par do desenvolvimento da ciência e do maior 

número de cientistas, também as associações científicas parecem ter-se multiplicado 
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nas últimas décadas em Portugal. No entanto, estas organizações continuam a merecer 

pouca atenção por parte dos estudos da ciência e da Sociologia da Ciência em geral, e 

da Tecnologia em particular. Perante o papel central desempenhado no campo científico 

pelos cientistas e pelas instituições de investigação, está por conhecer o lugar e a 

relevância deste tipo de organizações. (Delicado, Rego & Junqueira, 2011). Aqui 

discute-se uma tipologia de associações científicas que dá conta da heterogeneidade 

encontrada no universo nacional. Esta tipologia é formada por três ideais-tipo de 

organização: as sociedades científicas de natureza eminentemente disciplinar, as 

associações de profissionais técnico-científicos e as associações dedicadas à 

comunicação de ciência e de tecnologia. São assim exploradas as diferenças entre 

estes três tipos de centros de investigação em termos de atributos, ações, perfil dos 

seus membros, fontes de financiamento, benefícios conferidos aos membros, relações 

com outras organizações dentro e fora do campo científico (Delicado, Rego & Junqueira, 

2011). Para estes autores, as associações científicas podem diferenciar-se das 

associações disciplinares, estruturadas segundo disciplinas científicas ou áreas 

temáticas interdisciplinares (Delicado, Rego & Junqueira, 2011). Este estudo revela-se 

essencial para esta investigação porque é um dos primeiros em Portugal que se debruça 

sobre as comunidades científicas nacionais e dá um contributo em termos de 

operacionalização do que são as comunidades científicas. 

 

Ainda sobre este assunto, Bilhim (1994) apresentou um estudo sobre as organizações 

portuguesas que se destinavam à investigação científica e ao progresso tecnológico em 

Portugal. O estudo foi realizado nos anos 80, podendo não refletir o estado atual deste 

tipo de organizações. Contudo, este trabalho tem algumas contribuições interessantes 

para a presente dissertação, já que nestas organizações a transferência de tecnologia 

se revelou fraca em comparação com os dados europeus (Bilhim, 1994).  

 

Em termos de perceção das novas tecnologias e do respetivo impacto nas organizações 

científicas, Heimeriks e Vasileiadou (2008) estudam os modos como a emergência e o 

uso das TIC condicionam mudanças no seio académico. Segundo o estudo, alguns 

académicos afirmam que a organização da produção de conhecimento científico e o seu 

papel na sociedade está a passar por um processo de transição. Desta transição 

emerge a e-Science que se traduz no uso crescente das TIC na produção de 

conhecimento, não só como um meio de comunicação e colaboração, mas também, e 

cada vez mais, como outputs de várias áreas científicas, o que se traduz numa 

multidisciplinaridade na ciência. Com tudo isto, pode ser afirmado que é através das TIC 

que poderá existir um reencontro entre as áreas das ciências hard e as áreas das 
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ciências soft, sendo o impacto das tecnologias assumido como positivo (Heimeriks & 

Vasileiadou, 2008).  

 

No mesmo sentido foram Lamb e Davidson (2002), estes dois autores fazem uma 

passagem prévia por vários sociólogos, entre os quais os que interligam as perspetivas 

da identidade com a tecnologia. Mostram três usos distintos das TIC na definição de 

identidades dos cientistas nas áreas da Oceanografia e da Biologia Marinha. Era 

expetado que as duas comunidades usassem de forma distinta as tecnologias em 

causa, contudo, tal não se revelou. Na verdade, ambas as comunidades consideram a 

influência das TIC positiva nas organizações, já que permitiu uma maior colaboração 

entre áreas disciplinares. 

 

Passando em revisão o estado da educação no Reino Unido, Osborne e Hennessy 

(2003) focam-se no impacto das TIC na pedagogia. Estes autores afirmam que as TIC 

podem revitalizar as ciências da educação, pois são vistas como uma ferramenta 

pedagógica poderosa que pode ser empregue de forma flexível atendendo aos 

diferentes objetivos de cada disciplina. Contudo, este estudo também mostra que, 

mesmo com potencial, as TIC ainda precisam ser “embebidas” no habitus e na cultura 

escolar. 

 

Articulada com o impacto das TIC na organização, a utilização da Internet evidencia, 

ainda, uma relação positiva com o capital social (Neves, 2013). O capital social refere-

se ao “conjunto de recursos (atuais ou potenciais) que estão incorporados nos nossos 

laços sociais e que podem ser acedidos e mobilizados quando necessário” (Neves, 

2013, p. 12). O capital social é assim um elemento fundamental nas organizações e nas 

comunidades científicas.  

 

2.8 Definição de conceitos 

2.8.1 Uso e Significado  

 

No presente trabalho há dois conceitos predominantes que dão a linha condutora da 

atividade científica: 

 

 O uso da tecnologia: 

Pelo uso compreender-se-á a ação ou o efeito, o emprego frequente (frequência) 

e a utilidade das várias dimensões em análise (Machado, 1981). A utilização das 

novas tecnologias de informação permite a realização de mudanças sinalizáveis 
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nas organizações, nomeadamente ao nível da conceção de trabalho, dos 

processos de integração e de controlo, dos sistemas de gestão e da própria 

estrutura da organização (Vala & Caetano, 1993). 

 

 O significado da tecnologia: 

Pelo significado da tecnologia querer-se-á conhecer que interpretação simbólica 

se dá às várias dimensões (Machado, 1981), conforme foi abordado 

anteriormente. 

 

2.8.2 Aplicativos tecnológicos 

 

Ainda no uso da tecnologia, é preciso ter em conta os aplicativos tecnológicos sociais, 

também conhecidos como Web 2.0, e deste modo, atentar às seguintes dimensões: 

 

 Plataformas e-learning: 

O e-learning, considerado a 4.ª geração do Ensino à Distância, apresenta-se 

com procedimentos de aprendizagem em que o contacto presencial entre aluno 

e professor é parco ou inexistente (Carvalho & Cardoso, 2004). Em relação à 

geração anterior de aprendizagem à distância, introduziram-se envolventes 

colaborativas de aprendizagem suportadas por computador, possibilitando a 

conceção de turmas virtuais e suprimindo o afastamento usual dos alunos 

(Carvalho & Cardoso, 2004). O termo e-learning reconhece também os 

processos de ensino e aprendizagem que não são possíveis de ser executados 

sem suporte tecnológico, mas que coincidem com atividades presenciais 

igualmente pertinentes (Carvalho & Cardoso, 2004). Atualmente os processos 

de e-learning são suportados, na sua maioria, por ferramentas informáticas 

designadas genericamente por Sistemas de Gestão de Aprendizagem (LMS-

Learning Management Systems) ou plataformas de e-learning (Cunha, 2012; 

Carvalho & Cardoso, 2004). São ferramentas que, de forma integrada, distribuem 

conteúdos multimédia interativos (incluindo a avaliação), estabelecem canais de 

comunicação síncrona e assíncrona e gerem a aprendizagem e a participação 

de alunos e de professores (Cunha, 2012; Carvalho & Cardoso, 2004) 

 

 Os sites de redes sociais: 

São uma categoria do grupo de softwares sociais que permitem a comunicação 

direta intercedida por computador (Ellison, Steinfield, & Lampe, 2007) ou por um 

outro dispositivo móvel que tenha a possibilidade de comportar essas 
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aplicações. Um dos exemplos mais emblemáticos de media sociais são os sites 

de redes sociais. A grande distinção entre sites de redes sociais e outras formas 

de comunicação intercedida pelo computador ou por outros dispositivos 

tecnológicos é o modo como possibilitam a visibilidade e a articulação das redes 

sociais reais, a conservação dos laços sociais estabelecidos no “espaço offline” 

e a complexificação dessas redes (Ellison, Steinfield, & Lampe, 2007). Esses 

sites, em conjunto com as características dos públicos em rede, acabam por criar 

novos modos de constituição, manutenção e expressão das redes sociais 

(Ellison, Steinfield, & Lampe, 2007). Há dois elementos trabalhados por Ellison, 

Steinfield e Lampe (2007) na sua definição: a apropriação, sistema usado para 

manter redes sociais e para lhes dar sentido, e a estrutura, cuja principal 

característica é a exposição pública da rede dos atores sociais que possibilita 

mais facilmente distinguir a diferença entre esse tipo de site e outras formas de 

comunicação assistida pelo computador. A apropriação refere-se às formas de 

conversação que são manifestas num determinado tipo de site de rede social 

(Recuero, 2010). Já a estrutura tem um duplo aspeto: por um lado, a rede social 

é revelada pelos atores sociais na “lista de amigos”, “conhecidos” ou 

“seguidores” (Ellison, Steinfield, & Lampe, 2007); por outro lado, há a rede social 

que a ferramenta ajuda a manter e que está realmente viva através das trocas 

conversacionais dos atores (Ellison, Steinfield, & Lampe, 2007). As conexões 

decorrentes das listas são normalmente associadas a uma ligação web, a uma 

adição ou a uma relação pré-estabelecida pela organização do sistema. As 

conexões resultantes das conversações, pelo contrário, são emergentes (Ellison, 

Steinfield, & Lampe, 2007).  

 

 Email: 

É um serviço de mensagens e de outros dados trocados entre os indivíduos que 

usam computadores numa rede eletrónica de Internet (Recuero, 2010). Este 

sistema permite aos usuários de computador e de outros dispositivos 

tecnológicos o envio de mensagens de texto, de som e de imagens animadas 

(Cunha, 2012; Recuero, 2010). 

 

 Blog: 

É uma forma de website (sítio eletrónico) que contém pelo menos um escritor ou 

um grupo de escritores e no qual são escritas observações, opiniões, relatos, 

entre outras contribuições (Cunha, 2012; Recuero, 2010). 
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 Sítio eletrónico: 

É uma plataforma de páginas ligadas na World Wide Web (www) e consideradas 

como uma única entidade, normalmente mantida por uma pessoa ou por uma 

organização, dedicada a um único tema ou a vários temas relacionados entre si 

(Cunha, 2012; Recuero, 2010). 

 

Nos significados da tecnologia é necessário ter em conta as seguintes dimensões 

académicas: 

 

 Dimensão de investigação: 

São todas as atividades concentradas apenas e só nos vários processos de uma 

investigação científica. Esses processos incluem pesquisa, organização, 

redação e publicação da matéria investigada (Santos, 1989; 2008).  

 

 Dimensão de pedagogia: 

São todas as atividades ligadas à prática da docência e do ensino de uma 

determinada área ou áreas científicas (Santos, 1989; 2008). 

 

Apresenta-se agora um sumário conclusivo do capítulo, em que, para além da revisão 

de literatura, se procedeu à definição e à operacionalização de conceitos do ponto de 

vista da Sociologia, concentrando, num primeiro momento, os grandes enquadramentos 

paradigmáticos sociológicos, como é o caso do interacionismo simbólico ou das 

Sociologias do Conhecimento e da Tecnologia. Com isto conseguiu-se encontrar uma 

linha condutora da investigação, as bases de sustentação teórica que depois levaram a 

uma exploração de conceitos mais específicos. Assim, discutiram-se os conceitos de 

tecnologia na perspetiva de vários autores, realizando-se de seguida uma reflexão sobre 

o determinismo tecnológico, a construção social da tecnologia, a teoria do ator-rede e a 

inteligência coletiva. A construção social da tecnologia, a teoria do ator-rede e a 

inteligência coletiva foram importantes para uma orientação da análise futura dos dados, 

já que estas teorias fomentam uma análise multidimensional da realidade. Para 

complementar, foi feita a abordagem aos conceitos de atitude, de representação social 

e de habitus para assim permitir uma melhor compreensão das comunidades científicas 

em questão e de uma possível caracterização de classes. Apresentou-se também a 

teoria das “duas culturas” de Snow (1963). Para além da explicação desta teoria, são 

citados contributos importantes para a desconstrução desta ideia, nomeadamente de 

Nunes (1999) e de Santos (1995, 2005, 2006a, 2006b). A expressão “duas culturas” é 

usada como metáfora para esta investigação e, por isso, foi necessário explicá-la assim 
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como proceder à sua desconstrução. Também se deu uma explicação de cultura 

organizacional e de como essa cultura pode interligar-se com as TIC. São abordagens 

que se revelam basilares já que dão pistas para a investigação. Por fim, foi feito um 

levantamento de alguns trabalhos que contribuem para complementar, de forma direta, 

esta investigação porquanto se debruçam sobre comunidades ou organizações ligadas 

à ciência e à educação e ao uso das TIC como cerne da investigação. 

 

É a partir deste suporte teórico e utilizando os resultados e as indicações deste estado 

da arte que se aborda a problemática a investigar. 
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3. Métodos e técnicas de investigação 

 

Analisam-se as novas TIC enquanto abordagem social e organizacional, ou seja, com 

base nos pressupostos teóricos já enunciados em duas instituições de ensino superior: 

no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, (ISCSP) e na Faculdade de 

Ciências (FC-UL), que hoje fazem parte do grande projeto de unificação de 

universidades, a Universidade de Lisboa.  

 

O ISCSP foi criado em 1906. A sua área de atuação em termos de ensino e de 

investigação centra-se nas ciências sociais, politicas, do comportamento, da 

administração e da comunicação (Nóbrega, 2013). O seu corpo docente é constituído 

por 131 docentes. Quanto aos investigadores, existem 1101. A FC-UL foi criada em 

19112. Em termos de investigação e docência foca-se nas engenharias, nas biologias, 

nas químicas e nas tecnologias da informação. O seu corpo docente é composto por 

394 docentes. Quanto aos investigadores, existem 23.  

 

A metodologia por que se optou incide numa estratégia mista – pesquisa quantitativa e 

qualitativa – que permite obter uma maior complementaridade dos dados e um melhor 

conhecimento do objeto de estudo.  

 

Optou-se por, numa primeira fase, aplicar um inquérito online por questionário a uma 

amostra por conveniência (Carmo & Ferreira, 2008) dos investigadores e dos docentes 

das duas instituições, perguntando como usam e que significado dão às novas TIC no 

seu quotidiano científico. Responderam 94 indivíduos, 45 do ISCSP e 39 da FC-UL. 

Assim, conseguiu-se ter uma noção da influência das novas TIC em contexto científico. 

 

Numa segunda fase, conduziram-se 14 entrevistas semiestruturadas. Com esta técnica 

de investigação pretende-se explorar, de forma mais aprofundada, a noção que cada 

grupo representativo tem da tecnologia em questão. Os entrevistados foram 

selecionados a partir da amostra inicial (Carmo & Ferreira, 2008; Neves, 2013). Mesmo 

tendo o inquérito por questionário seguido as regras do anonimato e da 

confidencialidade exigidas pela investigação científica, optou-se também por se seguir 

um modelo frequentemente usado na América do Norte (Neves, 2012). Este modelo 

consiste em colocar, no final do questionário, uma pergunta sobre a eventual 

                                                 
1 Informação retirada do sítio da internet www.iscsp.utl.pt a 20 de junho de 2013, pelas 16horas.  

2 Informação retirada do sítio da internet www.fc.ulisboa.pt a 20 de junho de 2013, pelas 16horas.  

http://www.iscsp.utl.pt/
http://www.fc.ulisboa.pt/
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disponibilidade dos inquiridos da amostra inicial para um entrevista futura, deixando um 

contacto telefónico ou de email (Neves, 2012). Deste modo, cumpre-se o objetivo de 

aplicar as duas técnicas, o questionário e a entrevista, à mesma amostra. Assim, com o 

questionário consegue-se ter um panorama geral do objeto em estudo, obtendo 

sobretudo dados que dizem respeito aos usos da tecnologia; com as entrevistas é 

possível explorar, principalmente, as perceções da tecnologia. 

 

No que diz respeito ao inquérito por questionário, este apresenta vantagens e 

desvantagens. Possibilita uma maior eficiência no uso do tempo, o anonimato da 

resposta, a possibilidade de obter níveis de resposta elevados e a de padronizar as 

questões (Munn & Drever, 2004). É também um instrumento valioso para a captura de 

dados quantitativos baseados na própria perceção de atitudes, crenças e 

comportamentos (Neves, 2013). Como tal, é adequado para este estudo, sobretudo, na 

sua componente descritiva.  

 

No entanto, as respostas obtidas através dos questionários podem ser individualizadas, 

ou seja, os inquiridos são apreciados independentemente das suas redes de relações 

sociais (Quivy & Campenhoudt, 2005). Também algumas das limitações decorrem, em 

parte, de dificuldades dos indivíduos que realizam a investigação, como por exemplo, a 

formulação clara e inequívoca das perguntas (Quivy & Campenhoudt, 2005). Uma outra 

limitação indicada é o peso e o custo geralmente elevado do dispositivo (Quivy & 

Campenhoudt, 2005). Por último, o tempo necessário para desenvolver e testar um 

questionário é geralmente maior do que o esperado (Munn & Drever, 2004).  

 

Com o inquérito por questionário procurou-se ter uma perceção geral do uso e do 

significado das várias tecnologias. Por outro lado, esta investigação apresenta uma 

natureza exploratória e descritiva, não sendo procuradas explicações para fenómenos 

específicos. Considerando estes aspetos e para ultrapassar algumas das limitações 

construiu-se o questionário, tendo em conta o seguinte:  

 

 As questões foram elaboradas de modo a obter níveis de informação relevantes; 

 O questionário envolveu um total de 19 perguntas; 

 O questionário foi implementado online através do servidor Survs.com, evitando 

assim a necessidade de recursos elevados que a realização de um questionário 

de resposta em papel acarretaria. 
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Há uma discussão alargada sobre as vantagens e os problemas associados aos 

questionários online (Cohen, Manion, & Morrison, 2007). As vantagens indicadas 

incluem a redução dos custos envolvidos, o tempo necessário para a distribuição do 

questionário e a facilidade na sua distribuição. Destacam-se ainda outras duas 

vantagens: uma boa generalização e a obtenção de “uma população mais ampla e 

diversificada” (Cohen, Manion & Morrison, 2007, p. 230). De facto, esperava-se que o 

questionário online permitisse uma maior facilidade de divulgação nas duas instituições 

de ensino, FC-UL e ISCSP, e que a diversidade de respostas fosse mais alargada, o 

que de facto não aconteceu, tendo sido alterado o estudo para exploratório. Por isto, 

houve necessidade de prolongar o período de tempo inicialmente previsto no 

planeamento da investigação (todo o mês de janeiro) para 2 meses, tendo sido o 

questionário fechado à participação no dia 28 de fevereiro de 2013.  

 

Nos questionários online podem surgir problemas e eventuais dificuldades, sobretudo 

no que concerne à amostragem, à ética, ao hardware e software, aos participantes, ao 

layout, à fiabilidade e à não conclusão do preenchimento do questionário (Cohen, 

Manion, & Morrison, 2007). Para minorar estas possíveis limitações, na apresentação 

do questionário foram explicados, textualmente, os objetivos da investigação, tendo sido 

também previamente esclarecido o conceito das novas TIC. Para dúvidas dos inquiridos 

foram facilitados o email e o contacto telefónico do investigador. 

 

Tendo em conta que os docentes, os docentes-investigadores e os investigadores do 

ISCSP e da FC-UL podem representar-se através de um agrupamento de tipologias, 

estes são igualmente alvo de combinações de variáveis analisadas. Por isto, além da 

análise estatística descritiva que se realizou, utilizou-se a prática da análise de 

agrupamento via modelos de classes latentes (Fonseca, 2013) que também podem ser 

aplicados aos resultados de amostragens por conveniência. Este tipo de análise tem 

uma extensa tradição na área das ciências sociais, tendo sido introduzido por 

Lazarsfield e Henry (1968) e utilizado, entre outros, por McCutcheon (1987) e Clogg 

(1995). Além disso, os modelos de classes latentes têm ganhado espaço 

particularmente na investigação sociológica, na medida em que não estão sujeitos aos 

pressupostos convencionais de outros modelos estatísticos, como é o caso da 

homogeneidade, da relação linear e da distribuição normal, entre outros (Neves & 

Fonseca, 2013). 

 

Os modelos de classes latentes pretendem explicar as associações em estudo entre 

duas ou mais variáveis observadas, usando as relações destas variáveis com uma 
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variável latente subjacente com duas ou mais classes (Fonseca & Cardoso, 2007). Os 

modelos probabilísticos anunciados possibilitam testar se um conjunto de classes 

latentes justifica convenientemente a associação entre as variáveis observadas. Neste 

contexto, uma solução específica, constituída por um conjunto de classes latentes, é 

razoável quando conduz à minimização da associação entre variáveis observadas, 

dentro de cada classe. Esta minimização conduz ao princípio básico de independência 

ou independência condicional (Fonseca, 2009; Fonseca & Cardoso, 2007). Esta técnica 

é usada sobretudo em estudos exploratórios, o que se justifica neste trabalho. 

 

Assim, requerendo uma população heterogénea constituída por S grupos ou 

subpopulações homogéneas (classes latentes), o modelo de classes latentes é 

delimitado pela variável Y com S categorias ou tipos latentes de docentes, docentes-

investigadores e investigadores, descritos através das variáveis observadas, X1, X2,..., 

XP, com I1,...,IP categorias, respetivamente (Fonseca, 2009; Fonseca & Xerez, 2012). 

Ou seja i1i2...iP é a probabilidade de determinado indivíduo pertencer ao nível (i1, i2,..., 

iP), relativamente à variável conjunta (X1, X2,..., XP), com i1 =1,...,I1,..., iP = 1,...,IP 

(Fonseca, 2009; Fonseca & Xerez, 2012). Nestas condições, supondo a existência de 

uma variável latente Y, com S categorias capazes de explicar as relações entre as 

variáveis observadas, a probabilidade i1i2...iP pode ser definida pelo modelo seguinte 

(Fonseca, 2009): 

)P(|X)2(Y|X)1(Y|X)(

1
Y... P21P21

isYisiss
S

s
iii 



   

, 

onde 

- “ )(Y s  representa as probabilidades de Y = s, probabilidades de pertença do 

indivíduo à classe latente s (s = 1,...,S), isto é, as probabilidades das classes 

latentes, também designadas por dimensões relativas ou por proporções de mistura, 

as quais estimam a verosimilhança de que indivíduos pertençam a cada uma das 

classes” (Fonseca, 2009, p. 354). 

- “
),p(sY|Xp

i
 p = 1,...,P, representa a probabilidade condicional de que a variável Xp 

esteja na categoria ip, sabendo que a variável latente Y está no nível s” (Fonseca, 

2009, p. 354). 

 

Na estimação dos modelos de classes latentes é de fundamental importância na sua 

estrutura a estimação das probabilidades das classes latentes, ou dimensões relativas, 

e das probabilidades condicionais de certo indivíduo tomar valores em determinadas 
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categorias das variáveis observadas, dado que é membro de uma classe da variável 

latente (Fonseca, 2009; Fonseca & Cardoso, 2007). As proporções das classes latentes 

descrevem a distribuição de probabilidade das classes latentes ou tipologias e tornam-

se assim úteis na descrição das prevalências de tipologias dentro da população e na 

comparação de prevalências entre subpopulações (Fonseca, 2009; Fonseca & Cardoso, 

2007). 

 

Relativamente às variáveis base de segmentação usadas neste estudo, facilmente se 

constata que para todas se usou a mesma escala de medida (todas elas são variáveis 

categóricas) e, consequentemente, foram modeladas através da distribuição 

multinominal (Fonseca, 2009; Fonseca & Xerez, 2012). Para uma mais completa 

descrição sobre a estimação dos modelos de classes latentes, seguiu-se o método de 

máxima verosimilhança, através do algoritmo EM (Expectation-Maximization) 

(McLachlan & Peel, 2000; Fonseca & Cardoso, 2007). Ao nível de metodologias para a 

seleção do modelo adequado propõe-se o uso dos tradicionais critérios de informação, 

em especial porque as variáveis observadas obedecem a todas as escalas de medida 

semelhantes, todas elas categóricas. Por isto, usa-se o critério de informação AIC 

(Fonseca & Cardoso 2007). Assim, o processo é iniciado através da estimação do 

modelo base, ou modelo de homogeneidade, o qual supõe a hipótese de existência de 

uma única classe latente para obter a adequada descrição dos indivíduos (Fonseca, 

2011; Fonseca & Xerez, 2012). 

 

Para se conseguir realizar a análise de dados quantitativos, mais precisamente a criação 

de classes latentes, foi usado o Software Latent Gold 4.5. Para a restante análise 

estatística, foi usado o IBM SPSS Statistics 21.  

 

De seguida, procede-se à estimação de modelos que necessitam de duas classes 

latentes para descrever convenientemente os indivíduos e assim sucessivamente por 

incrementação da unidade em relação ao valor de S, número de classes latentes, até 

que a inclusão de nova classe latente não seja relevante. Esse valor ótimo de S é 

detetado através da minimização de BIC e de AIC ou então quando a representação 

gráfica dos seus valores (para os vários modelos) apresentar um “cotovelo” (Fonseca, 

2009). Os atributos para a criação de classes de base de agrupamento foram: sexo, 

profissão e instituição de ensino de pertença. 

 

Após a descrição da metodologia quantitativa, dá-se lugar à explicação da forma como 

foi conduzida a metodologia qualitativa. 
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A entrevista é outra técnica de investigação usada nesta investigação, como 

anteriormente já foi referido. Dos 20 indivíduos que se disponibilizaram para serem 

entrevistados, apenas 14 conseguiram agendar a entrevista no espaço de tempo 

determinado. Aqueles 20 indivíduos tinham respondido positivamente ao pedido de 

contacto pessoal apresentado no final do inquérito online para consequente entrevista. 

No que concerne ao anonimato e à confidencialidade, todos os entrevistados atribuíram 

a si próprios um pseudónimo a pedido do investigador, tendo consciência de que as 

informações recolhidas seriam apenas para uso da investigação. Todos assinaram um 

formulário de consentimento informado (Anexo 5). Toda a informação que 

potencialmente pudesse identificar os entrevistados foi eliminada na transcrição das 

entrevistas. Foram assim realizadas 14 entrevistas, 8 entrevistas do universo do ISCSP 

(2 dos entrevistados identificam-se apenas com a categoria de investigador, sendo que 

os outros 6 se apresentam como docentes-investigadores) e 5 do universo da FC-UL 

(todos se reconhecem com a categoria de docente-investigador). As entrevistas foram 

realizadas de 2 a 12 de julho de 2013 tendo tipo uma duração média de 45 minutos.  

 

Enquanto método qualitativo, a entrevista não pretende fazer uma mensuração precisa, 

mas uma descrição e compreensão da complexidade da realidade. A entrevista é uma 

técnica de investigação que permite explorar determinadas ideias, testar respostas, 

procurar motivos e sentimentos, elementos que não se consegue obter através do 

questionário (Bell, 1997). O guião da entrevista (Anexo 4) assentou no facto das 

informações a recolher serem específicas e complementarem toda a pesquisa, 

sobretudo a nível contextual. 

 

Assim, optou-se pela tipologia semiestruturada da entrevista por permitir a adaptação 

desta técnica ao grau de recetividade e compreensão do entrevistado. Este modelo 

possibilita também a obtenção de informação qualitativa de forma mais versátil e 

ajustável e tende a assentar em amostras de tamanho médio (Carmo & Ferreira, 2008). 

A fiabilidade deste tipo de entrevista provem do treino do investigador e da aproximação 

das ações deste aos aspetos formais e centrais da entrevista. Esta técnica prima por 

uma dificuldade em alcançar fidelidade de análise de respostas semiabertas e combina 

uma visão positivista do conhecimento das ciências sociais (Carmo & Ferreira, 2008). 

 

Ainda relativamente ao guião da entrevista (Anexo 4), a sua elaboração assentou num 

percurso de “conversa guiada”, sendo apenas um guia, ou seja, um suporte que orienta 

toda a interação (Mann, 1970; Neves, 2006). 
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Após a realização da entrevista, escolheu-se a transcrição integral da mesma, o que 

permite todos os tipos de análise, não implicando a perda de dados que poderão 

eventualmente ser importantes, e possibilitando ainda, durante a transcrição, a 

familiarização com expressões e dados.  

 

Começou-se por traçar um guião para a entrevista de modo a que todos os entrevistados 

estivessem perante os mesmos tópicos de conteúdo (Carmo & Ferreira, 2008). As 

entrevistas foram gravadas em suporte digital e transcritas. Depois foi criada uma tabela 

de análise de conteúdo (Carmo & Ferreira, 2008) onde foram registadas as informações 

e opiniões veiculadas pelos entrevistados, segundo as categorias de análise definidas 

(Carmo & Ferreira, 2008). Procedeu-se, em seguida, à interpretação dos dados a fim de 

os complementar com os dados obtidos na análise quantitativa e assim perceber 

possíveis tendências, padrões e relações (Carmo & Ferreira, 2008) relativamente ao 

uso e à perceção de tecnologias nas comunidades científicas.  

  



41 

4. Usos e Significados da Tecnologia – Resultados e Discussão 

 

Este estudo exploratório começa pela investigação da estrutura dos dados, cujo 

conhecimento conduzirá à caracterização dos elementos das comunidades científicas 

através dos atributos considerados. Trata-se assim de investigar o pressuposto de a 

população de docentes, de docentes-investigadores e de investigadores das duas 

comunidades ser homogénea, ou seja, verificar se estas duas populações são 

semelhantes de acordo com as características usadas para a sua descrição ou se há 

mais do que uma classe homogénea.  

 

Ir-se-á apresentar os dados através de tabelas e gráficos para que a sua leitura se torne 

mais legível e percetível.  

 

Do total de inquiridos da amostra, verifica-se que 51% são elementos do sexo feminino, 

39,4% do sexo masculino. 9,6 % não responderam a esta questão. Relativamente à 

profissão dos inquiridos, observa-se que 64,9%, acumulam a docência com a 

investigação, 23,4% apenas se caracterizam como investigadores, enquanto 11,7% 

referirem ser apenas docentes. O ISCSP é a instituição mais representativa na amostra 

com 47,9% de respostas. 41,5% pertencem à FC-UL, não se tendo obtido resposta de 

10,6% dos inquiridos (ver tabela 1).  

 

Tabela 1. Caracterização das variáveis sociodemográficas 

Variáveis N % 

Sexo   

     Feminino 48 51,0 

     Masculino 37 39,4 

     Não respondeu 9 9,6 

Profissão   

     Docente 11 11,7 

     Investigador 22 23,4 

     Docente e Investigador 61 64,9 

Instituição   

     ISCSP 45 47,9 

     FC-UL 39 41,5 

     Não respondeu 10 10,6 

 

Para descobrir quantos perfis existem, como já foi dito, fez-se uma análise de classes 

latentes. A estimação dos modelos de classes latentes (MCL) conduziu a resultados dos 

critérios de informação que se apresentam na tabela e no gráfico seguintes (ver tabela 

2 e gráfico 1). 
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Tabela 2. Tabela de estimação dos modelos de classes latentes 

Modelo Classes LL BIC  AIC 

          Modelo 1 1-classe -2570,05 5680,758 5402,103 

          Modelo 2 2-classe -2272,32 5262,755 4892,633 

          Modelo 3 3-classe -2200,36 5296,314 4834,726 

          Modelo 4 4-classe -2146,88 5366,808 4813,753 

 

A estimação de MCL apresenta quatro modelos. O principal propósito dos MCL é 

determinar o número mais pequeno de classes latentes S (também conhecidas como 

grupos) para ajustar os dados, o que significa selecionar um número ótimo de classes 

que sejam suficientes para explicar as relações observadas entre as variáveis (Fonseca, 

2009; Fonseca & Cardoso, 2007). O objetivo é encontrar um modelo parcimonioso, 

sabendo que os modelos complexos, com um número elevado de parâmetros, exigem 

uma interpretação mais exaustiva.  

 

Assim, para determinar o melhor número de classes, a família AIC dá a bondade relativa 

de ajuste do modelo para variáveis categóricas ou mistas (Fonseca, 2009; Fonseca & 

Cardoso, 2007). Quando esta medida é minimizada duma classe para outra, o melhor 

ponto de agrupamento é encontrado e é possível determinar o melhor número de 

classes. Como isso não ocorre neste caso, o gráfico de AIC informa sobre a decisão da 

seleção do modelo, pois seleciona o modelo para o qual se verifica um “cotovelo”.  

 

Gráfico 1. Gráfico dos valores AIC 

 

 

Conforme se pode constatar quer pela tabela 2, quer pelo gráfico 1, nos quais se optou 

pelo valor de AIC, a solução consta de duas classes latentes, pois é para S = 2 que se 

forma um cotovelo (Fonseca, 2011). Significa que a hipótese de homogeneidade foi 

rejeitada, existindo duas classes perfeitamente identificadas, de acordo com os critérios 
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de informação usados (Fonseca, 2011). Desta forma, os dados permitem encontrar duas 

classes, ou seja, dois grupos diferentes, sendo essa a melhor solução para explicar as 

relações observadas entre variáveis.  

 

Considerando o anteriormente exposto, passa-se à caracterização das classes (ver 

tabelas 3 e 4). 

 

Tabela 3. Parâmetros estimados do modelo de classes latentes 

 Classe 1 Classe 2 

Tamanho da classe 0,5756 0,4244 

Sexo   

Feminino 0,5591 0,61 

Masculino 0,4409 0,39 

Profissão   

Docente 0,1397 0,1144 

Investigador 0 0,0381 

Docente e Investigador 0,8603 0,8475 

Instituição de Pertença   

ISCSP 0,3356 0,8385 

FC-UL 0,6644 0,1615 

 

Tabela 4. Perfis das classes 

Classe 1 – Hard 

(58%) 

Classe 2 – Soft 

(42%) 

Masculino Feminino 

Docente 

Docente-Investigador 
Investigador 

FC-UL ISCSP 

 

Na tabela 3 encontram-se dois tipos de probabilidade: em primeiro lugar, as 

probabilidades ordinais, ou seja, as probabilidades de se pertencer à classe 1 ou à 

classe 2, 0.58 e 0.42 respetivamente; em segundo, as probabilidades condicionais. Por 

exemplo, 0.56 e 0.61 são as probabilidades de se ser do sexo feminino dependendo da 

classe de pertença (classe 1 ou classe 2). Na tabela 4 encontram-se os resultados da 

criação de classes, isto é, de perfis. Assim, pode ver-se que os indivíduos pertencentes 

à classe 1 têm maior probabilidade de serem do sexo masculino, docentes e docentes 

investigadores e da FC-UL. Quanto à classe 2, têm uma maior probabilidade de serem 

do sexo feminino, investigador e do ISCSP.  
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Usando a tipificação de Snow (1963), optou-se por nomear a classe 1 como Hard e a 

classe 2 como Soft. Esta denominação é apenas ilustrativa e metafórica não estando 

comprometida com o pensamento de Snow (1963), ou seja, não está aqui colocado o 

determinismo cultural de Snow (1963) quanto às duas culturas. É interessante verificar 

que a própria computação do modelo de classes latentes com estas variáveis ter dado 

duas classes distintas em termos de ciências naturais e de ciências sociais. 

 

As entrevistas complementaram os dados que permitiram concluir a existência de duas 

classes. Se nos inquéritos a separação entre as duas classes era evidente, essa 

evidência não é tão clara depois de se terem analisado as entrevistas. Na tabela 5 

apresenta-se a listagem dos entrevistados, sob pseudónimo, agrupados de acordo com 

as respetivas classes.  

 
Tabela 5. Composição do universo dos entrevistados 

Hard Soft 

Ladakh Docente-investigador Pedro Vilalva Docente-investigador 

Bruce Bolt Docente-investigador João Docente-investigador 

Asterisco Docente-investigador Alexandra K. Investigadora 

Inorgânica Docente-investigadora Sassen Docente-investigadora 

Árum Docente-investigador Ceci Investigadora 

  Calca Docente-investigadora 

  Pro Docente-investigador 

  Maria Docente-investigadora 

  Paula Docente-investigadora 

 

Das tabelas 6 à 13 apresentam-se os perfis dos indivíduos que responderam 

completamente ao questionário, os quais foram construídos à custa das probabilidades 

condicionais estimadas pelo modelo com duas classes latentes. 

 

Tabela 6. Estimativas dos parâmetros do modelo de duas classes latentes (Uso dos 

Media Socais/Social Media) 

 

 Classe 1 - Hard Classe 2 - Soft 

Tamanho da classe 0,5756 0,4244 

Wordpress   

Frequentemente 0,0298 0,1497 
Muitas vezes 0,0257 0,0792 
Algumas vezes 0,0469 0,0884 
Raramente 0,1059 0,1224 
Nunca 0,7917 0,5604 

Blogger   

Frequentemente 0,0253 0,0797 
Muitas vezes 0,0318 0,0709 
Algumas vezes 0,0779 0,1224 
Raramente 0,1542 0,1709 
Nunca 0,7108 0,5561 
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Tumblr   
Raramente 0,0004 0,0754 
Nunca 0,9996 0,9246 

Facebook   
Frequentemente 0,0995 0,5111 
Muitas vezes 0,0623 0,1435 
Algumas vezes 0,175 0,1808 
Raramente 0,1044 0,0484 
Nunca 0,5588 0,1162 

Google +   
Frequentemente 0,1925 0,2329 
Muitas vezes 0,1228 0,1375 
Algumas vezes 0,0953 0,0988 
Raramente 0,0985 0,0945 
Nunca 0,4909 0,4363 

Twitter   
Frequentemente 0,0025 0,1107 
Muitas vezes 0,0166 0,2435 
Algumas vezes 0,0248 0,1184 
Raramente 0,0391 0,061 
Nunca 0,917 0,4664 

Hi5   
Algumas vezes 0,0016 0,0359 
Raramente 0,026 0,1167 
Nunca 0,9724 0,8474 

LinkedIn   
Frequentemente 0,0555 0,2288 
Muitas vezes 0,0713 0,1693 
Algumas vezes 0,1815 0,2478 
Raramente 0,1242 0,0976 
Nunca 0,5674 0,2565 

Myspace   
Muitas vezes 0,0199 0,0111 
Raramente 0,0521 0,0434 
Nunca 0,928 0,9456 

Dropbox.com   
Frequentemente 0,4051 0,3627 
Muitas vezes 0,1316 0,1256 
Algumas vezes 0,1281 0,1303 
Raramente 0,0779 0,0844 
Nunca 0,2573 0,2971 

Google Docs   
Frequentemente 0,0742 0,1653 
Muitas vezes 0,2096 0,3238 
Algumas vezes 0,2035 0,218 
Raramente 0,1267 0,0941 
Nunca 0,3858 0,1988 

Wiki   
Frequentemente 0,0224 0,0456 
Muitas vezes 0,0506 0,0834 
Algumas vezes 0,099 0,1318 
Raramente 0,0938 0,1009 
Nunca 0,7342 0,6384 

 

A tabela 6 contém dois tipos de probabilidades: (1) simples, as quais representam as 

probabilidades de pertença dos indivíduos a cada classe, sendo 0,5756 a probabilidade 

de pertença à classe 1 (Hard) e 0,4244 a probabilidade de pertença à classe 2 (Soft); 

(2) probabilidades condicionais, úteis para estabelecer os perfis, devendo ser 

interpretadas do modo que a seguir é indicado. Por exemplo, as probabilidades 0,0298 

e 0,1497 representam as probabilidades dos indivíduos responderem frequentemente, 

dado que pertencem à classe1 (Hard) ou 2, respetivamente. Assim, a resposta 

frequentemente é característica da classe 2 (Soft) (tabela 6). Repetindo o raciocínio para 

as restantes probabilidades ficam traçados os perfis. Quanto aos restantes valores das 

probabilidades condicionais de caracterização estimadas do modelo de classes latentes 

estão presentes no Anexo 3. 
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Começando pelo uso dos media sociais (ver tabela 7), os dados indicam que os Hard 

nunca ou raramente usam este tipo de aplicativo em contexto profissional. Há, contudo, 

resultados que diferem desta tendência, que é o uso do Myspace (muitas vezes e 

raramente), o que é ambíguo porquanto, na verdade, não existe uma tendência, o 

Myspace é uma plataforma centrada em aspetos ligados à música que não tem como 

público-alvo este tipo de população (Costa, 2010). Além disso, é um aplicativo que já 

tem muitos anos, talvez usado por utilizadores que recorreram a este tipo de dispositivo 

no passado e que por isso a ele ainda recorrem. O uso do Dropbox.com tem resultados 

de frequentemente e de muitas vezes. Na verdade, o Dropbox.com é um dispositivo 

recente com grandes potencialidades de partilha de ficheiros, popularizando-se, nos 

últimos anos, na comunidade académica (Relvas, 2012) devido à grande facilidade de 

utilização. Todavia, é a Calca (Soft) a única a referir o uso deste aplicativo quando 

questionada na entrevista. 

 

O uso do Skype apresenta valores de algumas vezes, raramente e nunca, valores 

idênticos aos referidos nos estudos comparativos de Karabulut e Correia (2008) e de 

Saumure e Given (2009) que indicam que o Skype ainda não tem grandes níveis de uso 

por parte da população em estudo porque ainda existe resistência face às tecnologias 

que obrigam a um face-to-face digital. Nas entrevistas, os únicos que referem o uso do 

Skype são a Paula (Soft) e o Ladakh (Hard). A Paula usa-o para comunicar entre colegas 

da universidade, enquanto o Ladakh usa-o para comunicar com colegas fora do circuito 

interno da sua universidade. 
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Tabela 7. Uso dos Media Sociais/Social Media 

Social Media Hard Soft 

Wordpress Nunca 
Frequentemente; Muitas vezes; Algumas vezes; 

Raramente 

Blogger Nunca 
Frequentemente; Muitas vezes; Algumas vezes; 

Raramente 

Tumblr Nunca Raramente 

Facebook 
Raramente 

Nunca 
Frequentemente; Muitas vezes; Algumas vezes 

Google + 
Raramente 

Nunca 
Frequentemente; Muitas vezes; Algumas vezes; 

Twitter Nunca 
Frequentemente; Muitas vezes; Algumas vezes; 

Raramente 

Hi5 Raramente Algumas vezes; Raramente 

LinkedIn 
Raramente 

Nunca 
Frequentemente; Muitas vezes; Algumas vezes 

Myspace 
Muitas vezes; 

Raramente 
Nunca 

Dropbox.com Frequentemente; Muitas vezes Algumas vezes; Raramente; Nunca 

Google Docs Raramente; Nunca Frequentemente; Muitas vezes; Algumas vezes 

Wikia Nunca 
Frequentemente; Muitas vezes; Algumas vezes; 

Raramente 

Youtube 
Raramente 

Nunca 
Frequentemente; Muitas vezes; Algumas vezes 

Skype Algumas vezes; Raramente; Nunca Frequentemente; Muitas vezes 

 

Já nos dados referentes aos Soft, parece existir uma maior heterogeneidade. O uso do 

Wordpress, Twitter, Wikia e Blogger apresenta valores de frequentemente, muitas 

vezes, algumas vezes e raramente, o que pode ser explicado com os dados de Gomes 

(2005) uma vez que este tipo de plataformas, a nível laboral, é usado com diversos 

intuitos ou simplesmente não é usado ou é considerado pouco útil. Os dados relativos 

ao Tumblr, quer nos Hard, quer nos Soft, apresentam valores negativos, nunca e 

raramente, respetivamente. Este aplicativo é muito recente e não está ainda 

potencializado para práticas académicas quer de docência, quer de investigação. Por 

exemplo, nenhum dos entrevistados refere o uso de Hi5, Myspace e Tumblr. Já o 

Facebook é potencializado para a prática profissional por vários indivíduos. O Pedro 

Vilalva (Soft) usa-o como “coleção de antigos alunos”. A Sassen (Soft) rentabiliza este 

aplicativo com o mesmo fim, porém, acrescenta-lhe outros usos, entre os quais a 

divulgação de informações que julga importantes junto dos atuais alunos. O Pro (Soft) 

e a Maria (Soft) usam-no com a mesma finalidade – divulgação de informação junto dos 

alunos. Interessante é analisar que o Facebook por parte dos Hard apenas é utilizado 

por Árum, que o usa para comunicar com os colegas. Há outros dados que parecem 

contradizer os que foram obtidos através do inquérito por questionário. O Bruce Bolt 
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(Hard) é o único que refere concretamente o uso de wikis no trabalho, sobretudo com 

alunos.  

 

Em suma, segundo o estudo prévio de Morgado e Jorge (2008), o uso de grande parte 

deste tipo de aplicativos começa a ser comum por parte da comunidade científica. São 

entendidos como espaços potenciadores de interação, demostrando um uso crescente 

por parte de alguns membros das ciências sociais, mas com uma pequena diferença 

em relação a outros membros das ciências naturais. Como resultado, pode dizer-se que 

em ambas as classes há uma heterogeneidade face ao uso das várias TIC.  

 

Sobre a utilidade de certas tecnologias de informação, os dados sugerem que o perfil 

Hard tende a rejeitar a utilidade destes aplicativos tecnológicos ou a reportar nunca os 

ter usado ou não ter opinião sobre os mesmos (ver tabela 8). Pelo contrário, o perfil dos 

Soft reconhece claramente a utilidade destes aplicativos, mostrando valores de muito 

útil e útil para website (sítio eletrónico), plataformas e-learning, email, media sociais e 

blog. Nota-se neste aspeto uma clara cisão entre as duas classes.  

 
Tabela 8. A utilidade das TIC 

 Hard Soft 

Website 

Útil 

Pouco útil  

Não tenho opinião 

Muito útil 

Plataformas de e-learning 

Útil 

Pouco útil  

Nada útil 

Não tenho opinião 

Muito útil 

Email 
Útil 

Não tenho opinião 
Muito útil 

Social Media 

Pouco útil  

Nada útil´ 

Nunca usei 

Não tenho opinião 

Muito útil 

Útil 

Blog 

Pouco útil  

Nada útil´ 

Nunca usei 

Não tenho opinião 

Muito útil 

Útil 

 

Segundo Nentwich (2003), o email é o meio de comunicação mais comum para 

cientistas, docentes e investigadores e apesar da rápida difusão dos sites de redes 

sociais os dados mostram que o email é um dos meios preferidos desta população. De 

facto, os dados apontam nesse sentido, já que os Soft o consideram como muito útil. Os 
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Hard têm uma posição mais heterogénea, contudo, apresentam uma maior 

probabilidade de útil para o uso do email.  

 

Estes dados são confirmados nas entrevistas realizadas, onde todos indicam usar o 

email de forma assídua. A Paula, o Pedro Vilalva, o Pro e a Maria das ciências sociais 

(Soft) dizem estar constantemente a verificar a sua caixa de email. O Ladahk, o Árum e 

a Inorgânica das ciências naturais (Hard) vão também neste sentido. Segundo 

Valileiadou (2001) os sítios eletrónicos fornecem novos meios para o sistema de 

comunicação, o que se confirma nos dados sobre o uso do email, no entanto, ainda se 

verifica alguma resistência ao seu uso. Só dois dos entrevistados, o Pro e a Maria 

(ambos dos Soft) possuem um blog ou sítios eletrónicos com fins profissionais, quer de 

docência, quer de investigação sendo o público-alvo os alunos e não os colegas. O 

Ladakh (Hard) tem um “perfil” num site de blogs, mas apenas o usa como “mostruário” 

da sua atividade profissional.  

 

Contudo, são vários os entrevistados que dizem usar blogs e websites (sítios 

eletrónicos) de outros para a sua atividade profissional. Por exemplo, a Sassen (Soft), 

docente-investigadora do ISCSP, diz que algumas “coisas” que partilha no Facebook 

provêm deste tipo de plataformas. Já a Calca, do mesmo universo académico da 

Sassen, diz que “só [o] usa para informação”, embora saiba que alguns dos seus pares 

usam estas plataformas como base de trabalho de análise política. A Ceci (Soft) 

responde de maneira idêntica à da Calca. A Paula (Soft) incentiva os seus alunos a 

construírem os seus próprios blogs, mas não os usa em seu benefício profissional. O 

Asterisco, membro das ciências naturais (Hard) “não [os] usa de todo” e a Inorgânica 

vai no mesmo sentido, acrescentado que “tudo demora muito tempo – uma pessoa para 

ter um blog tem que ter tempo para escrever”. O Árum consulta-os apenas quando tem 

insónias, logo não se tem a certeza quanto a esta frequência. Assim, o que se pode 

concluir é que, de facto, existe uma maior tendência para que os cientistas sociais desta 

amostra usem mais estes tipos de tecnologias do que os de ciências naturais. 

 

De facto, das entrevistas realizadas não se pode dizer que haja uma homogeneidade 

nas respostas. Sobre as plataformas e-learning encontram-se vários casos 

merecedores de análise. De forma sucinta, há dois tipos de utilizadores, os que as usam 

de forma intensiva, como o Pedro Vilalva (Soft), a Paula (Soft) e a Calca (Soft), também 

docentes-investigadores de uma universidade à distância, onde o e-learning é por 

definição o seu trabalho e os que não as usam de forma intensiva. O Pedro Vilalva (Soft) 

considera que “são absolutamente centrais”, mesmo quando não está a trabalhar numa 
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universidade em que este instrumento é central. No mesmo sentido vão os dados da 

Paula (Soft) e da Calca (Soft). Quanto aos que não a usam de forma intensiva, é 

interessante analisar que, embora existam plataformas e-learning nas universidades 

estudadas, nenhum dos outros entrevistados as coloca como plataformas úteis à 

investigação, desempenhando aqui o email um papel de grande utilidade.  

 

Neste sentido, Lenoir (1999) afirma que os repositórios online, que podem ser 

encarados nesta nova ascensão como e-learning, empurram várias áreas da ciência 

para novas direções de conhecimento, facilitando o acesso à informação à escala 

global, justificando as probabilidades de muito útil e útil em ambas as classes.  

 

A Alexandra K. (Soft), investigadora, diz que “os sites de redes sociais são a […] 

principal fonte de informação” na sua atividade. A Maria, o Pro e a Sassen (Soft) usam-

nos para comunicar com o seu público, mas admitem existir um caráter mais pessoal 

nesta relação. Nenhum outro membro das ciências sociais indica usá-los para fins 

profissionais. As opiniões expressas nas entrevistas pelos membros das ciências 

naturais estão em sintonia com os dados quantitativos deste estudo, ou seja, não usam 

de todo os media sociais no trabalho. Por seu turno, os membros da Hard não atribuem 

qualquer utilidade a este tipo de plataforma. Já os estudos de Simões e Borges Gouveia 

(2011) justificam os dados referentes ao uso dos media sociais, onde os Hard se 

apresentam com uma maior propensão para valores negativos, ao invés dos Soft, que 

manifestam maior tendência para valores positivos. 

 

Os media sociais parecem ser assim uma dimensão ainda pouco explorada no seio 

académico, talvez por ser uma plataforma relativamente nova junto deste tipo de 

público.  
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Numa análise mais ligada aos significados, os Soft parecem concordar em absoluto 

com o impacto que as TIC têm na sua atividade científica (ver tabela 9) 

 
Tabela 9. Impacto das TIC nas atividades científicas 

 Hard Soft 

O uso destas tecnologias de 

informação (website, social 

media, plataformas de e-

learning, email, etc.) 

influencia as minhas 

atividades científicas 

Concordo 

Discordo 

Discordo Totalmente 

Não tenho opinião 

Concordo totalmente 

A minha atividade científica 

melhora significativamente 

com a utilização das 

tecnologias de informação 

Concordo 

Discordo 

Discordo Totalmente 

Não tenho opinião 

Concordo totalmente 

Se não pudesse utilizar estas 

tecnologias, a minha 

atividade científica não seria 

tão boa 

Concordo 

Discordo 

Discordo Totalmente 

Não tenho opinião 

Concordo totalmente 

A maioria dos meus colegas 

utiliza a mesma tecnologia na 

sua atividade científica 

Discordo  

Não tenho opinião 

Concordo totalmente 

Concordo 

Estas novas tecnologias 

ajudam-me a ser mais 

eficiente com o meu trabalho 

Concordo 

Discordo 
Concordo totalmente 

Com estas tecnologias, 

tornou-se mais fácil a partilha 

e a obtenção de informação 

Concordo Concordo totalmente 

As vantagens obtidas pelo 

uso destas tecnologias 

superam as desvantagens 

Concordo 

Discordo 

Discordo Totalmente 

Não tenho opinião 

Concordo totalmente 

 

De facto, dos 14 entrevistados, apenas o Pro diz desconhecer a influência destas 

tecnologias no seu trabalho e a Paula é a única a assumir a influência negativa das TIC, 

apontando que a academia não se pode apoiar apenas nos pressupostos das TIC. A 

Sassen, mesmo assumindo a influência positiva, afirma posteriormente que as TIC 

estão a provocar uma “cultura do slide”, querendo com isto dizer que existe uma 

dependência demasiado elevada por parte dos alunos face aos materiais que só se 

podem produzir através das tecnologias. Todos os outros elementos apontam para uma 

influência positiva das TIC.  

 

Quanto aos Hard, o perfil já não é tão claro, na medida em que os seus valores de 

resposta são heterogéneos, embora se verifique uma tendência nos itens que referem 
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a influência das TIC nas atividades científicas (a melhoria das atividades científicas, o 

seu papel para a melhoria das atividades científicas e supremacia das vantagens sobre 

as desvantagens) – concordo, discordo, discordo totalmente e não tenho opinião. 

Quando questionados relativamente ao uso das TIC pelos seus colegas, ao apoio das 

TIC para que o seu trabalho se torne mais eficiente e à maior facilidade que há na 

partilha e na obtenção de informação, os resultados não correspondem a um padrão.  

Os restantes dados não sugerem nada de significativamente diferente.  

 

De igual modo se carateriza a análise qualitativa: o Ladakh (Hard), mesmo considerando 

as TIC positivas para a academia, diz que estas transmitem também uma noção de 

ilusão, fazendo sobretudo referência aos alunos que considera estarem demasiado 

dependentes das TIC. O Asterisco (Hard) tem uma posição hibrida, dizendo que a 

grande influência das TIC nas atividades científicas se prende com o facto de 

economizar informação e de melhorar os aspetos físicos dos materiais. Há uma 

influência progressiva das TIC e, por isso, denota-se uma tonalidade positiva na sua 

apreciação, o que é comum às duas classes. À mesma conclusão chegaram Simões e 

Gouveia (2011) e Cunha (2012) em estudos idênticos ao aqui apresentado, em que 

existe um impacto positivo das TIC nos vários âmbitos das atividades profissionais quer 

na área das ciências naturais, quer na área das ciências sociais.  

 

Os Soft tendem a estar totalmente de acordo quanto ao apoio da tecnologia 

relativamente à interação com os alunos, com os colegas e com a comunidade 

académica. Os Hard, por outro lado, divergem quanto ao papel das TIC na interação 

com os alunos, não havendo homogeneidade de resposta. Numa mesma linha, vão os 

valores quanto à interação com os colegas e com a comunidade académica, sendo aqui 

acrescentada uma posição neutra.  
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Deste modo, estes resultados tendem a indicar que as TIC facilitam a interação com a 

generalidade dos públicos (ver tabela 10).  

 

Tabela 10. Interação: Públicos e Tecnologia 

Estas tecnologias têm-me 

ajudado a interagir com: 
Hard Soft 

Alunos 
Concordo 

Discordo 
Concordo totalmente 

Colegas 

Concordo 

Discordo 

Não tenho opinião 

Concordo totalmente 

Comunidade académica em 

geral 

Concordo 

Discordo 

Não tenho opinião 

Concordo totalmente 

 

Dos dados recolhidos em entrevistas, pode dizer-se que os membros das ciências 

naturais, os Hard, têm uma menor interação com os seus públicos em comparação com 

os das ciências sociais, os Soft.  

 

A interação dos Hard é verificada sobretudo em relação aos alunos. É disso exemplo as 

respostas do Ladakh quando afirma que apenas usa as TIC em sentido unidirecional, 

ou seja, apenas as usa para colocar “informações” – documentos e artigos – à 

disposição dos alunos. No mesmo sentido vão os restantes membros do perfil Hard. Já 

os Soft fomentam mais a interação entre os públicos. Por exemplo, o Pedro Vilalva, a 

Maria e a Sassen dos Soft usam o Facebook para interagir com os seus alunos, atuais 

e antigos, com alguma familiaridade. Contudo, numa caracterização geral, qualquer dos 

entrevistados Soft usa as várias plataformas para interagir com os vários tipos de 

público, sendo o email o mais usado para o público em geral e entre docentes e 

investigadores, reforçando uma vez mais o ponto de vista de Nentwich (2003) 

relativamente ao uso do email. Para os alunos usam-se sobretudo as plataformas e-

learning, embora estas não sejam utilizadas nas suas potencialidades, o que vai ao 

encontro da visão de Gomes (2005). 

 

Também é preciso salientar que todos os entrevistados, quer das ciências sociais, quer 

das ciências naturais referem que as TIC facilitam, de forma geral, a partilha de 

informação, dizendo todos que o email é o meio preferencial para esta interação. Sendo 

esta uma análise mais voltada para os significados, as atitudes e as representações é 

necessário dizer que, em cenário de entrevista, a Sassen, a Maria e a Paula dos Soft e 

a Inorgânica dos Hard dizem que o que perdem a nível de interação pelo uso das TIC é 
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o “face-to-face”, isto é, o olhar imediato e o contacto visual com o seu público. Assim, 

neste caso, poder-se-á concluir que, por muito que haja uma potencialização das TIC 

por parte destas quatro pessoas, existe ainda uma preferência pelo trato real.  

 

Estas interpretações parecem estar de acordo com o que se verifica no plano 

tecnológico das organizações, onde os sujeitos trabalham com base nas interações e 

nos símbolos (Nascimento, 2009), como já foi referido, o que torna mais fácil a 

compreensão e a interpretação dos dados recolhidos nas entrevistas. Como forma de 

conclusão e de verificação do que foi analisado anteriormente, ficam as palavras de 

Ponte, Oliveira e Varandas (2002) que afirmam que todas estas tecnologias tendem, 

com frequência, a ser sinalizadas como um meio privilegiado de acesso à informação, 

instrumento fundamental para criar, comunicar e intervir sobre um conjunto de situações 

académicas.  

 
Numa análise complementar à tabela anterior, a número 10, verifica-se, mais uma vez, 

que os Soft tendem claramente a concordar que as várias tecnologias que usam tornam 

mais fácil o trabalho com os alunos, com os colegas e com a comunidade académica. 

Os Hard inclinam-se para uma posição mais heterogénea, já que, se por um lado, há a 

tendência para haver uma propensão para concordar, por outro lado, tendem a não 

concordar ou mesmo a não ter opinião, como é o caso do trabalho com os colegas e 

com a comunidade académica em geral (ver tabela 11).  

 

Tabela 11. Trabalho, Tecnologia e Facilitação 

Estas tecnologias tornaram 

mais fácil o trabalho com: 
Hard Soft 

Alunos 
Concordo 

Discordo 
Concordo totalmente 

Colegas  

Concordo 

Discordo 

Não tenho opinião 

Concordo totalmente 

Comunidade académica em 

geral 

Concordo 

Discordo 

Não tenho opinião 

Concordo totalmente 

 

Os Soft identificam-se com uma posição positiva face ao uso destas tecnologias, 

enquanto os Hard, mesmo concordando, colocam-se numa orientação negativa. Aqui 

reforça-se o ponto de vista de Ponte, Oliveira e Varandas (2002), já referido.  
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As entrevistas vão exatamente no sentido do anteriormente exposto. De modo geral, 

quase todos os entrevistados das duas áreas científicas classificam as TIC como 

elemento facilitador. Apenas o Bruce Bolt dos Hard as considera como uma influência 

negativa no trabalho, argumentando que “perde tempo”, vendo apenas a “ordenação” 

como o elemento positivo. De resto, todos os entrevistados consideram que as TIC 

facilitam as suas tarefas laborais, sobretudo, e curiosamente, pelo que representam em 

ganho de tempo. Há, por exemplo, quem refira uma “melhor gestão de tempo” como é 

o caso do Pedro Vilalva e da Paula das ciências sociais. No caso das ciências naturais, 

há uma tendência, como já foi referido em anteriores análises, para classificar as TIC 

como facilitadoras do trabalho porque simplificam a transmissão de informação entre os 

públicos. Na verdade, também os cientistas sociais apontam esta vantagem, mostrando 

que não há uma cisão clara entre estes dois grupos.  

 

Estas conclusões são idênticas às apresentadas por Cunha (2012) quando diz que 

efetivamente as TIC constituem uma forma de facilitação da comunicação no trabalho, 

acrescentando que os docentes (e também investigadores) que as usam são sobretudo 

influenciados a usá-las pelos seus pares. No estudo de Cunha (2012), este refere ainda 

que os docentes parecem usar as TIC “pressionados” implicitamente pelos alunos para 

permitir a facilitação da comunicação. 

 

A classe Soft indica que concorda na totalidade com o facto de que o uso das 

tecnologias exigiu, de um modo geral, mais trabalho. Por outro lado, os Hard propendem 

a ter uma resposta mais dissemelhante, já que os seus valores de resposta se 

encontram com resultados de concordo, discordo, discordo totalmente e não tenho 

opinião, o que é manifestamente uma posição negativa. Mais uma vez é clara a divisão 

entre os dois grupos (ver tabela 12). 
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Tabela 12. Trabalho, Tecnologia e Exigência 

Devido a estas tecnologias, o 

público (alunos, colegas, 

comunidade académica em 

geral) exigiu mais trabalho: 

Hard Soft 

Alunos 

Concordo 

Discordo  

Discordo totalmente 

Não tenho opinião 

Concordo totalmente 

Colegas 

Concordo 

Discordo  

Discordo totalmente 

Não tenho opinião 

Concordo totalmente 

Comunidade académica em 

geral 

Concordo 

Discordo  

Discordo totalmente 

Não tenho opinião 

Concordo totalmente 

 

Sobre este aspeto, apenas a Sassen (Soft) menciona a necessidade de uma maior 

exigência em relação às TIC, visto estas potencializarem o uso de “lixo”3, que muitas 

das vezes os alunos não sabem filtrar. Já a Calca (Soft) considera que o uso das TIC 

pode representar uma “perda de tempo” porque há tarefas que não implicariam um 

consumo tão grande de tempo se fossem realizadas sem o recurso às TIC. Os dados 

apresentados na tabela 12 complementam os apresentados na tabela 11.  

 

Sobre este assunto, é de referir Olson e Ruskus (1995) que, ainda na década de 90, 

reconheceram que a integração de tecnologias pedagógicas, para além da afetação de 

tempo de aprendizagem, foi complexa porque não houve uma verdadeira perceção das 

potencialidades colaborativas entre os pares nem com os públicos, principalmente com 

os discentes. Também se acredita que o mesmo se tenha passado com as novas 

ferramentas de e-learning e dos media sociais (Cunha, 2012; Simões & Gouveia, 2011, 

Osborne & Hennessy, 2003; Lamb & Davidon, 2003). Talvez por isso, a população de 

ciências naturais tenha uma maior propensão para níveis negativos e neutros, do que a 

de ciências sociais, que têm níveis mais positivos.  

 

A relação entre pedagogia e tecnologia foi apenas apresentada aos docentes e aos 

docentes-investigadores, não tendo sido objeto de questionamento aos que se 

identificam apenas como investigadores (ver tabela 13). 

                                                 
3 Por “lixo”, compreende-se tudo o que não é validado pela ciência. 
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Uma vez mais, os Soft colocam-se numa posição positiva face ao questionado, isto é, 

se o uso destas tecnologias influencia a atividade pedagógica, se esta melhora 

significativamente com a utilização de tecnologias, se a atividade pedagógica não seria 

tão boa caso não pudessem utilizar estas tecnologias e, por fim, se os colegas usam as 

mesmas tecnologias na sua atividade pedagógica. Já os Hard tendem nesta análise a 

não ser tão heterogéneos como em outras observações. Nas duas primeiras variáveis 

– influência das tecnologias na atividade pedagógica, melhoria significativa da atividade 

pedagógica com a utilização de tecnologias – propendem a concordar e ao mesmo 

tempo a discordar e a discordar totalmente. Em relação às variáveis restantes, os dados 

assumem valores negativos e neutros. 

 

Tabela 13. Pedagogia e Tecnologia 

: Hard Soft 

O uso destas tecnologias 

influencia as minhas 

atividades pedagógicas 

Concordo 

Discordo 

Discordo totalmente 

Concordo Totalmente 

A minha atividade 

pedagógica melhora 

significativamente com a 

utilização destas tecnologias 

Concordo 

Discordo 

Não tenho opinião 

Concordo Totalmente 

Concordo 

Se não pudesse utilizar estas 

tecnologias a minha 

atividade pedagógica não 

seria tão boa 

Discordo 

Discordo totalmente 

Não tenho opinião 

Concordo Totalmente 

Concordo 

A maioria dos meus colegas 

utilizam a mesma tecnologia 

na sua atividade pedagógica 

Discordo 

Discordo totalmente 

Não tenho opinião 

Concordo Totalmente 

Concordo 

 

O conjunto de respostas obtidas revela-se interessante, mesmo com algumas opiniões 

de polos opostos. Contudo, a tendência geral das respostas pode traduzir-se por uma 

posição mais moderada em que se considera que estas tecnologias podem abrir 

possibilidades de mudança nas instituições universitárias, ocorrendo esta mudança de 

forma gradual, mais ou menos percetível (Cf. Simões & Gouveia, 2011), conforme é 

também visível nas entrevistas.  

 

De forma geral, nas entrevistas, e como já foi dito, as TIC são consideradas por todos 

como uma ferramenta poderosa, verificando-se contudo a necessidade de serem 

“embebidas” na cultura da escola (Cf. Osborne & Hennessy, 2003). Esta premissa foi 

verificada na entrevista à Sassen, da classe Soft, na qual diz que existe ainda uma 

“cultura do slide”, ou seja, os docentes são “transmissores de slides”, o que “espartilha” 
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as aulas, evidenciando uma “degradação do ensino através da tecnologia”. Becker 

(2000) dá um contributo explicativo sobre esta temática porquanto diz que a escola, um 

organismo dinâmico com práticas, rituais e lógicas de funcionamento instituídas, não 

tende a revelar capacidade de acolher e de se ajustar às tecnologias.  

 

Investigou-se até aqui os aspetos considerados relevantes para o traçamento de perfil 

destes dois grupos, isto é, analisou-se se as TIC são utilizadas de forma distinta pelos 

membros das ciências naturais e pelos membros das ciências sociais e, nesse sentido, 

abordaram-se alguns aspetos característicos das culturas tecnológicas de cada uma 

das comunidades. Ainda sobre isto, relembra-se que se está a analisar artefactos da 

cultura que são corporais, ou seja, a tecnologia usada (Schein, 1992) cuja interpretação, 

como lembra Bilhim (2008), é muito difícil.  

 

Relativamente à exploração de diferenças de cultura científica entre as duas 

comunidades, usando apenas a análise quantitativa, percebe-se que há duas culturas 

quanto ao uso e aos significados das TIC na academia. Porém, essa tendência não é 

verificada de forma tão clara na análise qualitativa.  

 

Deste modo, quando se questiona se as TIC poderiam criar uma nova cultura académica 

assente nas tecnologias, não houve uma posição clara. Das ciências sociais, cinco 

membros consideram existir uma nova cultura académica e das ciências naturais três 

membros partilham da mesma opinião. Com uma posição dúbia, respondendo 

diretamente “não sei”, encontram-se dois elementos das ciências naturais e um das 

ciências sociais. A Sassen, a Calca e o Pro dos Soft consideram que não há uma nova 

cultura académica baseada nas TIC. A diferença na atribuição de uma nova cultura 

académica baseada nas TIC pode ser explicada por uma abordagem assente no 

interacionismo simbólico, uma vez que há opiniões bastante díspares em relação à sua 

existência dentro até da mesma comunidade. Trata-se sobretudo da interação e da 

negociação dos significados partilhados nas comunidades em que os indivíduos estão 

inseridos (Cruz, 2008). Por exemplo, o Pro (Soft) considera não existir tal cultura até 

porque a utilização das TIC é vista como uma “obrigação” e não como um “instrumento 

para poupar trabalho”, ou seja, não lhes é dado o mesmo significado, a mesma 

construção. Assim vão as respostas da Maria (Soft), que tenta usar todos os aplicativos 

tecnológicos disponíveis para o seu proveito laboral, e as da Inorgânica (Hard) que, 

mesmo não usando os novos aplicativos como os media sociais, é uma utilizadora do 

email desde os seus primórdios (1988) por considerar uma boa plataforma de trabalho, 

sobretudo a nível internacional. 
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Relevante é também analisar as posições de alguns dos entrevistados perante as 

tecnologias e as ideias que têm dos seus pares face a estas. O Ladakh (Hard) diz que 

o uso das TIC tem a ver com o “perfil pessoal de cada um”, evidenciando assim uma 

ausência de identidade grupal. Do mesmo universo Hard, o Bruce Bolt, o Asterisco, a 

Inorgânica e o Árum dão respostas que vão no mesmo sentido. Já no universo dos Soft 

existem posições mais ambíguas. O Pedro Vilalva, por exemplo, diz que quer os colegas 

mais próximos quer os outros usam as TIC da mesma forma, afirmando que “todos 

temos que [as] usar” já que existe uma imposição por parte das hierarquias. O Pro refere 

também o aspeto da imposição por parte das estruturas académicas, afirmando que, 

por isso, começa a existir uma maior homogeneidade no uso destes aplicativos. A Paula 

(Soft) e a Maria (Soft) têm posições completamente opostas: a primeira diz que os seus 

pares estão ao seu nível, enquanto a Maria os caracteriza como estando “muito 

atrasados”. Neste universo é de realçar que seis dos entrevistados dizem que a 

utilização das TIC é mais acentuada nos docentes ou nos investigadores mais jovens.  

 

Assim sendo, pode ser afirmado que as novas tecnologias são objeto de produção 

simbólica e são apropriadas pelos membros das comunidades científicas e assimiladas 

em sistemas de significados que afetam a própria disposição para empregar (ou não) 

essas novas tecnologias (Cf. Neves, 2006). Cada grupo social dá sentido diferente ao 

uso e até às próprias tecnologias, sendo aqui visível que qualquer sistema técnico deve 

ser como uma tradução entre três fatores, a técnica, a comunidade e a cultura (Bento, 

2011). 

 

Na análise quantitativa, parece existir uma comunidade, a Soft, que apresenta mais 

características próprias desta nova cultura académica baseada nas TIC. Contudo, os 

dados qualitativos sugerem uma utilização mais homogénea por parte das duas 

comunidades. Na verdade, as pessoas que se mostraram disponíveis para a entrevista, 

quer de uma comunidade, quer da outra, são pessoas que, de forma geral, sentem 

alguma familiaridade com estes tipos de TIC, o que pode explicar esta diferença.  

 

Se, de facto, se está perante uma nova cultura académica, segundo Almeida (2002), 

seria percetível a existência de mudanças tecnológicas quer ao nível da inter-relação e 

cooperação quer ao nível da própria cultura. Na verdade, as plataformas colaborativas, 

como o Dropbox.com, são pouco referidas. O Pro e a Maria dos Soft apresentam uma 

justificação que pode explicar, em parte, o porquê desta falta de inter-relação ao dizer 

que não existe cooperação neste tipo de aplicativo. A Maria usa uma expressão 
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interessante para justificar este ponto: cada pessoa vive “nas suas quintas”. Logo, o 

estilo de trabalho mais individualista pode comprometer o uso de plataformas 

colaborativas.  

 

As contribuições de Vala, Monteiro, Lima & Caetano (1994) são também aqui 

reveladoras no sentido em que, na lógica desta nova cultura, as TIC propiciam a 

execução de mudanças consideráveis, especialmente ao nível da inclusão e do controlo 

das formas de trabalho e até na estrutura. O Ladakh (Hard) diz que nesta cultura se 

“vive de outra maneira” e por isso também se “trabalha de maneira diferente com riscos 

e vantagens”. Quanto ao controlo, é interessante notar a reação da Inorgânica (Hard) 

que, ainda antes do início da entrevista, manifestou alguma relutância na gravação da 

mesma com receio do que isso poderia significar, confidenciando que se sentia 

controlada pela existência digital da sua voz. No mesmo sentido se manifestou quanto 

à divulgação de fotografias e de opiniões aos media sociais.  

 

Quanto às formas de trabalho, parece existir opinião unanime em relação às TIC: é mais 

rápido conhecer e encontrar, mas é também mais “perigoso” devido às informações não 

validadas pelos pares científicos. O Pedro Vilalva (Soft) diz que neste momento é 

“impossível fazer ciência sem [as] TIC” porque há uma maior “transmissão de 

pensamento”, podendo ele conhecer um pouco de tudo a nível internacional. 

Complementando estas palavras, o João (Soft) diz que esta nova realidade permite ter 

o “dom da ubiquidade” com colegas e alunos, acrescentando que esta é uma 

emergência cultural multifacetada com uma “missão mais poliédrica da realidade 

científica”. Por outro lado, a Sassen (Soft) refere que esta potencial cultura degrada o 

ensino. Sobre a estrutura académica, o Bruce Bolt (Hard), por exemplo, diz que esta 

ainda tem que mudar, ou seja, não está suficientemente aberta para embeber as novas 

TIC. 

 

Os dados deste estudo parecem sugerir que o uso das TIC poderá contribuir para uma 

cultura académica baseada num espírito mais colaborativo. No entanto, para que haja 

essa mudança a academia, ou qualquer outra organização, terá de aprender novas 

práticas de trabalho bem como redefinir as assunções culturais já enraizadas (Santana, 

1999). Assim, a investigação enquadra-se nas perspetivas de Heimeriks e Vasileiadou 

(2008) que afirmam que o uso crescente das TIC na produção de conhecimento 

evidência uma transição que se poderá traduzir na e-Science (métodos de obtenção, de 

tratamento e de divulgação de dados científicos através da utilização de dispositivos 

eletrónicos).  
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A mensagem que os dados parecem sugerir aponta para a existência de duas culturas, 

de duas comunidades, em relação ao uso das TIC. Essa existência, contudo, não é 

assim tão evidente quando a investigação é levada para a análise de discurso, ou seja, 

a interpretação das entrevistas, por se tratar de representatividade diferente, onde pode 

ter havido enviesamentos de seleção. Por outro lado, a predisposição dos indivíduos 

para responder a um inquérito online e a uma entrevista é diferente, ou seja, numa 

entrevista a resposta é mais rica e complexa. As pessoas que se ofereceram para a 

entrevista pareceram ser as mais familiarizadas com as TIC. É preciso também ter em 

atenção que há uma diferença entre o discurso/narrativa e a ação, podendo assim existir 

enviesamentos neste tipo de técnica relacionados com a “gestão das impressões” 

(Goffman, 1973). Deste modo, os entrevistados, com um nível de interação é diferente, 

querem mostrar ao “outro” uma imagem construída de si próprios. 

 

Assim sendo, parece ser possível apontar para a diferença existente entre as duas 

comunidades científicas relativamente à utilização e à perceção das TIC. Todavia, no 

que diz respeito à existência de uma cultura académica propiciada pelas TIC, as duas 

comunidades parecem mostrar unanimidade na resposta quando reconhecem que 

aquela ainda não existe. No entanto, de acordo com os dados obtidos, também se 

poderá dizer que já estão dados os primeiros passos para essa mudança.   
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5. Conclusão 

 

Esta investigação teve como objetivo analisar e explorar a possível existência de duas 

culturas científicas através da utilização e perceção das TIC como indicador 

diferenciador, em duas comunidades: a das ciências sociais e a das ciências naturais. 

Estas comunidades foram estudadas no ISCSP e na FC-UL e focaram-se nos docentes, 

nos docentes-investigadores e nos investigadores (Cf Snow, 1963). 

 

Verifica-se que, em termos quantitativos, a comunidade das ciências sociais, Soft, e a 

comunidade das ciências naturais, Hard, fazem um uso e uma perceção diferentes das 

TIC. Porém, as conclusões obtidas através da análise de conteúdo das entrevistas 

realizadas, cujo objetivo era contextualizar e aprofundar o tema, não afinam pelo mesmo 

diapasão, pois parece não existir essa cisão de forma tão evidente, até porque os 

entrevistados parecem estar mais familiarizados com a utilização das TIC. Sobre isto, 

há que fazer uma consideração entre o discurso/narrativa e a ação, podendo existir 

algum tipo de distorção relacionado com a “gestão de impressões” (Goffman, 1973), 

pois os entrevistados pretendem expor uma imagem construída de si próprio aos 

“outros”. Assim, no que diz respeito à existência de uma cultura académica baseada na 

utilização intensa das TIC, as duas comunidades começam a dar passos no sentido da 

mudança, isto é, no sentido de uma aproximação quanto ao uso e significado das TIC.  

 

É por tudo isto que, quanto ao uso dos media sociais, os dados recolhidos através do 

inquérito indicam a comunidade Hard como a menos dada ao seu uso. Na verdade, as 

evidências estatísticas sugerem esta divisão em toda a investigação. Contudo, existem 

alguns elementos qualitativos que merecem uma análise mais pormenorizada por 

observarem algumas complementaridades. Quanto à utilidade das TIC, verifica-se que 

o email é considerado pelas duas comunidades, tanto no questionário como nas 

entrevistas, o aplicativo mais útil e o mais importante, como aliás Nentwich (2003) 

demostra na sua investigação sobre Cibernética e as implicações da Internet em vários 

campos da vida quotidiana. Neste aspeto pode notar-se então o início da dissipação da 

estrutura rígida das duas culturas anunciada por Snow (1963). No que diz respeito ao 

impacto das TIC nas atividades científicas, nas entrevistas não se observou a cisão 

“cultural”, apresentando ambas as comunidades influências positivas e negativas das 

TIC nas atividades académicas. Também sobre a interação com os públicos através das 

TIC, os Hard não usam este tipo de tecnologias para a interação com os públicos a que 

se dirigem, sendo as palavras de um dos entrevistados (Ladahk da classe Hard) 

ilustrativas desta situação, porquanto só as usa unidirecionalmente, exceto quando 
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comunica com os colegas. De forma geral, os Soft admitem usar qualquer aplicativo 

tecnológico. Estes dados estão relacionados com os valores sobre a utilidade das TIC. 

Sobre se as TIC tornam o trabalho mais fácil, de forma geral, pode dizer-se que os dois 

grupos potencializam as TIC enquanto meio facilitador do trabalho, estando aqui 

evidentes os traços da “inteligência coletiva” (Lévy, 2000). Quando se foca o grau de 

exigência das TIC no trabalho em relação com os públicos, os membros das duas 

comunidades dizem que se lhes exige mais trabalho porque o acesso à informação está 

mais facilitado, o que parece um contrassenso. As palavras da Sassen (uma das 

entrevistadas que pertence ao grupo Soft) parecem justificar esta aparente contradição 

ao dizer que é preciso selecionar “o que é lixo”4, o que implica mais tempo. 

 

Numa abordagem apenas imbricada na análise de conteúdo, explorou-se a 

possibilidade da existência de uma cultura científica assente nas TIC. Não se registou 

regularidade de opinião: três membros das ciências sociais e um das ciências naturais 

dizem que esta cultura não existe; cinco elementos dos Soft e três elementos dos Hard 

dizem existir, ou melhor, começar a surgir uma cultura académica baseada nas TIC.  

 

A partir da análise dos dados quantitativos e qualitativos pode concluir-se que as 

tecnologias, em especial as TIC, são sistemas sociotécnicos das quais se podem retirar 

vantagens, nomeadamente a disponibilização do acesso à informação (Neves, 2006), a 

interação, a colaboração e a participação das comunidades científicas (Kuhn, 1993), 

como demostrado pelos participantes deste estudo.  

 

As TIC parecem poder contribuir para uma estruturação de novas práticas académicas, 

mobilizando a população em estudo para uma realidade online e offline, ou seja, para 

uma “sociedade em rede” (Castells, 2005), “facilitando” e “simplificando” a vida 

quotidiana laboral, embora, presentemente, ainda estejam longe de serem exploradas 

nas muitas potencialidades que oferecem a nível pedagógico e de investigação (Lévy, 

1998). Todavia, é preciso ter-se em atenção o “dualismo digital” porque a realidade 

online e a offline estão cada vez mais interligadas, tornando-se cada vez mais difícil 

distingui-las (Neves, 2013; Jurgenson, 2012). 

 

Do que resulta da análise dos dados, parece existir uma certa dificuldade relativa à 

mudança de práticas e de comportamentos no seio profissional, talvez porque ainda 

exista alguma relutância em usar as TIC. Assim, é preciso ter-se cuidado para não se 

                                                 
4 Isto é, o que é ou não “conhecimento”. 
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cair no maniqueísmo – as TIC enquanto sistemas sociotécnicos revestem-se de 

vantagens e de desvantagens, não podendo ser afirmado que tudo é positivo (visão 

utópica). Por exemplo, a Inorgânica (Hard) não tem qualquer tipo de sites de redes 

sociais porque demostra receio em ter elementos pessoais, como fotos, numa 

plataforma de interação como são estes sites.  

 

Aliás, Lamb e Davidson (2003) mostram que mesmo sendo expectado que duas 

comunidades distintas, como é a da Oceanografia e a da Biologia Marinha, usassem de 

forma diferenciada as TIC, mas tal não se revelou. Acrescentam ainda que as TIC, no 

entanto, possibilitaram uma maior colaboração entre estas áreas disciplinares, o que, 

de certa forma, vem ao encontro do que se propõe como reflexão desta investigação. 

Para que as TIC potencializem tal colaboração, é necessário serem “embebidas” no 

habitus e na cultura escolar, como sugerem Osborne e Hennessy (2003).  

 

Da colaboração crítica, baseada em literacia digital, para se minorar potenciais 

desvantagens na utilização das TIC entre as várias áreas do conhecimento, surgirá uma 

cultura académica que, nas palavras de Santos (1995, 2005, 2006a, 2006b), é essencial 

para se pensar a “ecologia dos saberes” dentro das universidades. A “ecologia dos 

saberes” é um diálogo moderno de conhecimentos com a “instituição” de uma nova 

epistemologia que enalteça um conjunto variado de culturas. Talvez os dados da 

investigação presente apontem para este papel das ciências sociais no futuro porque 

os membros das ciências sociais são os que parecem mais predispostos a uma cultura 

científica assente na utilização da tecnologia.  

 

Por tudo isto e dado o caráter exploratório deste trabalho não se pode chegar a 

conclusões generalizáveis. No entanto, este trabalho serve como ponto de partida para 

abordagens mais profundas sobre a temática, dando pistas de investigação. Estas 

pistas de investigação, interligadas com os contributos teóricos anteriormente expostos, 

parecem indicar, numa análise quantitativa, uma utilização e perceção das TIC 

diferentes nas duas comunidades científicas. Porém, quando se complementa esta 

análise com a análise qualitativa, verifica-se que a cisão entre as duas comunidades 

parece esbater-se. Assim, alargar a investigação quantitativa e qualitativa e explorar 

possíveis diferenças seria também importante em estudos futuros.  

 

Dentro da própria investigação houve aspetos que não foram abordados por limitações 

de tempo e de recursos, como por exemplo, os alunos não foram considerados no objeto 

de estudo, embora sejam parte integrante destas comunidades científicas. Outra 
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limitação foi a dificuldade em conseguir a participação de alguns docentes e 

investigadores, havendo um número reduzido de entrevistados relativamente aos 

contactos. Verificou-se também que poderiam ter sido considerados os docentes a 

tempo-parcial. 

 

Haveria, contudo, necessidade de alargar o estudo a um maior número de inquiridos de 

outras instituições universitárias, incluindo também alunos. Seria importante estudar 

uma amostra representativa, de forma a possibilitar inferências e generalizações. 

Também seria interessante fazer um estudo longitudinal, observando as possíveis 

mudanças relativamente ao uso e ao significado das tecnologias na academia no 

sentido de se fomentar uma cultura académica que se socorra de forma mais 

abrangente das TIC, através, por exemplo, da constituição de um painel de inquiridos 

de diferentes comunidades científicas. Esta análise deveria explorar vantagens e 

desvantagens dessa cultura académica baseada numa utilização mais integrada das 

TIC.  
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Anexos 

 

 Anexo 1 – Tabela de operacionalização de conceitos 

Conceitos Dimensões Indicadores 

Uso da tecnologia Plataformas de e-learning Uso e frequência em contexto profissional dos vários tipos de plataformas; 

Frequência de partilha de trabalhos científicos, pedagógicos e de opinião; 

Uso de aparelho de acesso ao aplicativo tecnológico; 

Tipo de utilidade/utilização 

Frequência das disciplinas on-line, presenciais, presencial com apoio on-line; 

Número de disciplinas lecionadas com o apoio às plataformas 

Aparelho de acesso 

Social media Criação de página de social media; 

Uso e frequência em contexto profissional dos vários tipos de social media; 

Tipo de utilidade/utilização 

Aparelho de acesso 

Email Aparelho de acesso 

Website  Criação de página de website e fórum; 

Tipo de utilidade/utilização 

Aparelho de acesso 

Blog Criação de página de blog e podcast; 

Tipo de utilidade/utilização 

Aparelho de acesso 

Significados da 

tecnologia 

Plataformas de e-learning Indicativos de concordância da influência das Plataformas de e-learning às atividades 

científicas; 

Indicativos de concordância de melhora significativa com a utilização das Plataformas de e-

learning; 

Indicativos de concordância da perceção da utilização dos colegas das Plataformas de e-

learning na atividade científica; 

Indicativos de concordância da perceção da eficiência das Plataformas de e-learning com a 

atividade científica; 

Indicativos de concordância da facilidade de partilha e a obtenção de informação através das 

Plataformas de e-learning; 

Indicativos de concordância se as vantagens obtidas pelo uso das plataformas e-learning 

superam as desvantagens; 

Indicativos de concordância de interação com colegas, alunos e comunidade científica através 

das plataformas de e-learning; 

Indicativos de concordância de facilidade no trabalho com colegas, alunos e comunidade 

científica através das plataformas de e-learning; 

Indicativos de concordância de que as plataformas de e-learning exigiram mais trabalho por 

parte de colegas, alunos e comunidade científica. 

Avaliação do nível de conforto com o uso de plataformas de e-learning 

Preferência de disciplinas completamente on-line, em regime presencial ou em regime 

presencial com recurso a plataformas on-line. 

Social media Indicativos de concordância da influência dos social media às atividades científicas; 

Indicativos de concordância de melhora significativa com a utilização dos social media; 

Indicativos de concordância da perceção da utilização dos colegas dos social media na 

atividade científica; 

Indicativos de concordância da perceção da eficiência dos social media com a atividade 

científica; 

Indicativos de concordância da facilidade de partilha e a obtenção de informação através dos 

social media; 

Indicativos de concordância se as vantagens obtidas pelo uso dos social media superam as 

desvantagens; 

Indicativos de concordância de interação dos social media com colegas, alunos e comunidade 

científica 

Indicativos de concordância de facilidade no trabalho com colegas, alunos e comunidade 

científica 

Indicativos de concordância de que os social media exigiram mais trabalho por parte de 

colegas, alunos e comunidade científica. 

Avaliação do nível de conforto com o uso dos social media; 

Email Indicativos de concordância da influência do email às atividades científicas; 

Indicativos de concordância de melhora significativa com a utilização do email; 

Indicativos de concordância da perceção da utilização dos colegas do email na atividade 

científica; 
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Indicativos de concordância da perceção da eficiência do email com a atividade científica; 

Indicativos de concordância da facilidade de partilha e a obtenção de informação através do 

email; 

Indicativos de concordância se as vantagens obtidas pelo uso do email superam as 

desvantagens; 

Indicativos de concordância de interação com colegas, alunos e comunidade científica através 

do email; 

Indicativos de concordância de facilidade no trabalho com colegas, alunos e comunidade 

científica através do email; 

Indicativos de concordância de que os emails exigiram mais trabalho por parte de colegas, 

alunos e comunidade científica. 

Avaliação do nível de conforto com o uso do email 

Website Indicativos de concordância da influência dos websites às atividades científicas; 

Indicativos de concordância de melhora significativa com a utilização dos websites; 

Indicativos de concordância da perceção da utilização dos colegas dos websites na atividade 

científica; 

Indicativos de concordância da perceção da eficiência dos websites com a atividade científica; 

Indicativos de concordância da facilidade de partilha e a obtenção de informação através dos 

websites; 

Indicativos de concordância se as vantagens obtidas pelo uso das plataformas e-learning 

superam as desvantagens; 

Indicativos de concordância de interação com colegas, alunos e comunidade científica através 

dos websites; 

Indicativos de concordância de facilidade no trabalho com colegas, alunos e comunidade 

científica através dos websites; 

Indicativos de concordância de que os websites exigiram mais trabalho por parte de colegas, 

alunos e comunidade científica. 

Avaliação do nível de conforto com o uso dos websites 

Blog Indicativos de concordância da influência dos blogs às atividades científicas; 

Indicativos de concordância de melhora significativa com a utilização dos blogs; 

Indicativos de concordância da perceção da utilização dos colegas dos blogs na atividade 

científica; 

Indicativos de concordância da perceção da eficiência dos blogs com a atividade científica; 

Indicativos de concordância da facilidade de partilha e a obtenção de informação através dos 

blogs; 

Indicativos de concordância se as vantagens obtidas pelo uso dos blogs superam as 

desvantagens; 

Indicativos de concordância de interação com colegas, alunos e comunidade científica através 

dos blogs; 

Indicativos de concordância de facilidade no trabalho com colegas, alunos e comunidade 

científica através dos blogs; 

Indicativos de concordância de que os blogs exigiram mais trabalho por parte de colegas, 

alunos e comunidade científica. 

Avaliação do nível de conforto com o uso dos blogs 
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 Anexo 2 – Inquérito por questionário online      

Usos e Significados da Tecnologia na Academia 

Usos e Significados da Tecnologia na Academia 

1. Apresentação do questionário 

Este questionário foi concebido pelo mestrando João Monteiro de Matos (ISCSP-UTL). Tem como principal objetivo 
compreender os usos, as perceções e as experiências que ocorrem em ambiente de docência e investigação com os 
aplicativos tecnológicos. Todas as respostas são confidenciais e anónimas. Este questionário vai durar aproximadamente 20 
minutos. Agradecemos o seu apoio. 
Contacto: joao.monteiro.matos@gmail.com ou             917562596       

2. Dados Profissionais 

As perguntas assinaladas com asterisco (*) são de resposta obrigatória 

1. Qual é a sua profissão? * 

  Docente (apenas se dedica à docência em exclusividade) 

  Investigador (apenas se dedica à investigação em exclusividade) 

  Docente e Investigador (dedica-se de forma idêntica às duas funções) 

3. Usos da Tecnologia 

As perguntas assinaladas com asterisco (*) são de resposta obrigatória 

2. Indique as plataformas de e-learning que usa e a frequência com que o faz em contexto profissional? * 

 
Frequentement

e 

Muita

s 

vezes 

Alguma

s vezes 

Rarament

e 

Nunc

a 

Amadeus 

lms      

Blackboar

d      

Moodle      

webAula      

iTutor      

Chamilo      

Formare      

TelEduc      
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iCapro      

eLML      

3. Indique com que frequência usa os seguintes Social Media em contexto profissional: * 

 
Frequentemen

te 

Muita

s 

vezes 

Alguma

s vezes 

Rarament

e 

Nunc

a 

Wordpress      

Blogger      

Tumblr      

Facebook      

Google +      

Twitter      

hi5      

LinkedIn      

MySpace      

Orkut      

Dropbox.co

m      

Google 

Docs      

Wikia      

Youtube      
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Skype      

 
4. Para cada uma das situações, indique a frequência com que o faz recorrendo às plataformas de e-
learning: * 

 
Frequentement

e 

Muita

s 

vezes 

Alguma

s vezes 

Rarament

e 

Nunc

a 

Partilha de 

trabalhos 

científicos 
     

Partilha de 

materiais 

pedagógico

s (ex: 

artigos, 

diapositivo

s 

powerpoint

, etc) 

     

Partilha de 

opiniões      

5. Assinale se já criou ou contribuiu para uma das seguintes situações em contexto profissional: * 

  Blog 

  Página de sites de redes sociais (ex. Facebook) 

  Wiki 

  Podcast 

  Fórum 

  Website 

  Nunca 

  Outro. Qual?  

6. Como costuma aceder habitualmente a estas tecnologias de informação? * 

 
Não 

acedo 
Telemóvel Computador Tablet 

Blog     

Sites de redes sociais     

Plataformas de e-

learning     

Email     
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Website     
7. Na sua opinião, qual a utilidade que teve cada uma das seguintes tecnologias de informação na 
Academia? * 

 
Muito 

útil 
Útil 

Pouco 

útil 

Nada 

útil 

Nunca 

usei 

Não 

tenho 

opiniã

o 

Website 

(para fins 

profissionais

) 
      

Plataformas 

de e-learning       

Email (para 

comunicar 

com o seu 

público - 

alunos, 

colegas e 

comunidade 

académica 

em geral) 

      

Social 

Media (sites 

de redes 

sociais) 
      

Blog 
      

Se for só investigador, passe para a pergunta 9 

8. Aproximadamente, quantas disciplinas lecionou, no último ano, da seguinte forma? (não responder se 
for apenas investigador) 

Totalmente on-line  

 

Totalmente presencial  

 

Presencial com apoio a plataformas on-line  

 

4. Significados da Tecnologia 

As perguntas assinaladas com asterisco (*) são de resposta obrigatória 

9. Indique se concorda com as afirmações: * 

 

Concordo 

totalment

e 

Concord

o 

Discord

o 

Discordo 

totalment

e 

Não 

tenho 

opiniã

o 
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O uso destas 

tecnologias de 

informação 

(website, social 

media, 

platafomas de e-

learning, email, 

etc.) influencia 

as minhas 

atividades 

científicas 

     

A minha 

atividade 

científica 

melhora 

significativament

e com a 

utilização das 

tecnologias de 

informação 

     

Se não pudesse 

utilizar estas 

tecnologias, a 

minha atividade 

científica não 

seria tão boa 

     

A maioria dos 

meus colegas 

utiliza a mesma 

tecnologia na sua 

atividade 

científica 

     

Estas novas 

tecnologias 

ajudam-me a ser 

mais eficiente 

com o meu 

trabalho 

     

Com estas 

tecnologias, 

tornou-se mais 

fácil a partilha e 

a obtenção de 

informação 

     

As vantagens 

obtidas pelo uso 

destas 

tecnologias 

superam as 

desvantagens 
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10. Estas tecnologias têm-me ajudado a interagir com: * 

 

Concordo 

totalment

e 

Concord

o 

Discord

o 

Discordo 

totalment

e 

Não 

tenho 

opiniã

o 

Alunos      

Colegas      

Comunidad

e académica 

em geral 
     

11. Estas tecnologias tornaram mais fácil o trabalho com: * 

 

Concordo 

totalment

e 

Concord

o 

Discord

o 

Discordo 

totalment

e 

Não 

tenho 

opiniã

o 

Alunos      

Colegas      

Comunidad

e académica 

em geral 
     

12. Devido a estas tecnologias, o meu público (alunos, colegas, comunidade académica em geral) exigiu-
me mais trabalho. * 

 

Concordo 

totalment

e 

Concord

o 

Discord

o 

Discordo 

totalment

e 

Não 

tenho 

opiniã

o 

Alunos      

Colegas      

Comunidad

e académica 

em geral 
     

 
13. Avalie o seu nível de conforto em cada área: 

 
Muito 

confortáve

l 

Confortáve

l 

Desconfortáv

el 

Muito 

desconfortáv

el 

Não tenho 

opinião 
Não uso 

Uso dos 

Social 

Media       

Uso de 

plataforma

s de e-

learning 
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Uso de 

Email       

Uso de 

Website       

Uso de 

Blog       

Se for só investigador, passe à pergunta 16 

 
14. Indique se concorda com as afirmações: (não responder se for apenas investigador) 

 
Concordo 

totalment

e 

Concord

o 

Discord

o 

Discordo 

totalment

e 

Não 

tenho 

opinião 

O uso destas 

tecnologias 

influencia as 

minhas atividades 

pedagógicas 

     

A minha 

atividade 

pedagógica 

melhora 

significativament

e com a utilização 

destas tecnologias 

     

Se não pudesse 

utilizar estas 

tecnologias a 

minha atividade 

pedagógica não 

seria tão boa 

     

A maioria dos 

meus colegas 

utilizam a mesma 

tecnologia na sua 

atividade 

pedagógica 

     

 
15. De forma geral, qual das seguintes opções prefere quando dá aulas? (não responder se for apenas 
investigador) 

  Prefiro disciplinas On-line 

  Prefiro disciplinas em regime presencial 

  Prefiro disciplinas em regime presencial com suporte/apoio online 

  Não tenho opinião 

5. Dados demográficos 
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As perguntas assinaladas com asterisco (*) são de resposta obrigatória 

16. Sexo: * 

  Feminino 

  Masculino 

17. Instituição onde leciona/investiga: * 

  ISCSP-UTL (e Centros de Investigação Associados) 

  FC-UL (e Centros de Investigação Associados) 

18. Área disciplinar * 

Doutoramento  

 

Mestrado  

 

Caso não tenha um dos graus académicos, por favor, escreva "Não tenho" 

19. Ressalvando mais uma vez que as respostas obtidas são anónimas, sendo garantido que os dados 
serão tratados de forma agregada, agradece-se a sua disponibilidade para uma fase complementar em 
que o investigador João Monteiro de Matos irá conduzir entrevistas aprofundadas sobre o tema. Estaria 
disponível para uma entrevista deste tipo? Se sim, por favor, deixe-nos o seu contacto: 

Nome  

 

Contacto telefónico  

 

Email  
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Anexo 3 – Tabelas de percentagens do traçamento de perfis (estimação do 

modelo) 

 

 Classe 1 – Hard Classe 2 – Soft 

Tamanho da classe 0,5756 0,4244 

Tabela 6.  

Utilidade das TIC 
  

Website   

Muito útil 0,5272 0,9192 

Útil 0,3897 0,0795 

Pouco útil 0,0551 0,0013 

Não tenho opinião 0,028 0 

Elearning   

Muito útil 0,4104 0,6596 

Útil 0,4856 0,3295 

Pouco útil 0,0231 0,0066 

Nada útil 0,0257 0,0031 

Não tenho opinião 0,0552 0,0012 

Email   

Muito útil 0,8341 0,997 

Útil 0,1379 0,003 

Não tenho opinião 0,028 0 

Social Media   

Muito útil 0,0684 0,4393 

Útil 0,2339 0,4429 

Pouco útil 0,1588 0,0887 

Nada útil 0,075 0,0123 

Nunca usei 0,2976 0,0144 

Não tenho opinião 0,1664 0,0024 

Blog   

Muito útil 0,0802 0,3094 

Útil 0,1982 0,3773 

Pouco útil 0,2318 0,2176 

Nada útil 0,0209 0,0097 

Nunca usei 0,2878 0,0657 

Não tenho opinião 0,1811 0,0204 

Tabela 7.  

Impacto das TIC nas 

atividades científicas 

  

O Uso destas 

plataformas… 
  

Concordo totalmente 0,0899 0,7902 

Concordo 0,7703 0,2093 

Discordo 0,0557 0,0005 

Discordo totalmente 0,028 0 
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Não tenho opinião 0,056 0 

A minha atividade 

científica melhora … 
  

Concordo totalmente 0,1722 0,8306 

Concordo 0,6887 0,168 

Discordo 0,1111 0,0014 

Não tenho opinião 0,028 0 

A minha atividade 

científica não seria tão 

boa… 

  

Concordo totalmente 0,1969 0,6452 

Concordo 0,4427 0,3116 

Discordo 0,2773 0,0419 

Discordo totalmente 0,0274 0,0009 

Não tenho opinião 0,0558 0,0004 

A maioria dos meus 

colegas utiliza … 
  

Concordo totalmente 0,1384 0,3444 

Concordo 0,4721 0,5379 

Discordo 0,1821 0,095 

Não tenho opinião 0,2074 0,0227 

As novas TIC ajudam-

me a ser mais eficiente 

… 

  

Concordo totalmente 0,1411 0,6828 

Concordo 0,7497 0,3133 

Discordo 0,1092 0,0039 

Com estas TIC tornou-

se mais fácil a partilha… 
  

Concordo totalmente 0,61 0,8829 

Concordo 0,39 0,1171 

As vantagens obtidas 

pelo uso das TIC … 
  

Concordo totalmente 0,2207 0,7649 

Concordo 0,6409 0,2329 

Discordo 0,0545 0,0021 

Discordo totalmente 0,0279 0,0001 

Não tenho opinião 0,056 0 

Tabela 8. Interação: 

Públicos e Tecnologia 
  

Alunos   

Concordo totalmente 0,2766 0,8791 

Concordo 0,6956 0,1206 

Discordo 0,0278 0,0003 

Colegas   

Concordo totalmente 0,3322 0,8416 
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Concordo 0,557 0,1567 

Discordo 0,0548 0,0017 

Não tenho opinião 0,056 0 

Comunidade académica 

em geral 
  

Concordo totalmente 0,2744 0,768 

Concordo 0,5887 0,2276 

Discordo 0,0809 0,0043 

Não tenho opinião 0,056 0,0001 

Tabela 9. Trabalho, 

Tecnologia e Facilitação 
  

Alunos   

Concordo totalmente 0,2226 0,9903 

Concordo 0,6653 0,0097 

Discordo 0,1121 0 

Colegas   

Concordo totalmente 0,279 0,9518 

Concordo 0,5531 0,0479 

Discordo 0,1119 0,0002 

Não tenho opinião 0,056 0 

Comunidade académica 

em geral 
  

Concordo totalmente 0,1665 0,8764 

Concordo 0,6382 0,1224 

Discordo 0,1672 0,0012 

Não tenho opinião 0,028 0 

Tabela 10. Trabalho, 

Tecnologia e exigência 
  

Alunos   

Concordo totalmente 0,3088 0,6833 

Concordo 0,4623 0,2851 

Discordo 0,1741 0,0299 

Discordo totalmente 0,0271 0,0013 

Não tenho opinião 0,0277 0,0004 

Colegas   

Concordo totalmente 0,211 0,512 

Concordo 0,398 0,3723 

Discordo 0,2878 0,1037 

Discordo totalmente 0,0762 0,0106 

Não tenho opinião 0,027 0,0014 

Comunidade académica 

em geral 
  

Concordo totalmente 0,1508 0,4796 

Concordo 0,3764 0,4016 

Discordo 0,2882 0,1032 

Discordo totalmente 0,103 0,0124 
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Não tenho opinião 0,0816 0,0033 

Tabela 11. Pedagogia e 

Tecnologia 
  

O uso destas 

tecnologias influencia 

as minhas… 

  

Concordo totalmente 0,1739 0,9424 

Concordo 0,6861 0,0575 

Discordo 0,112 0,0001 

Não tenho opinião 0,028 0 

A minha atividade 

pedagógica melhora  
  

Concordo totalmente 0,0638 0,7877 

Concordo 0,6014 0,2104 

Discordo 0,1947 0,0019 

Não tenho opinião 0,1401 0 

Se não pudesse utilizar 

estas tecnologias  
  

Concordo totalmente 0,0631 0,6366 

Concordo 0,2389 0,2841 

Discordo 0,5587 0,0782 

Discordo totalmente 0,0554 0,0009 

Não tenho opinião 0,0839 0,0002 

A maioria dos meus 

colegas … 
  

Concordo totalmente 0,0821 0,2687 

Concordo 0,332 0,4998 

Discordo 0,2597 0,1798 

Discordo totalmente 0,0227 0,0072 

Não tenho opinião 0,3035 0,0444 

   

Covariantes   

Sexo   

Feminino 0,5591 0,61 

Masculino 0,4409 0,39 

Profissão   

Docente 0,1397 0,1144 

Investigador 0 0,0381 

Docente e investigador 0,8603 0,8475 

Instituição   

ISCSP 0,3356 0,8385 

FC-UL 0,6644 0,1615 
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 Anexo 4 – Guião de entrevista 

 

Guião de entrevista de Estudo exploratório – Usos e Significados da Tecnologia 

na Academia 

 

Enquadramento: A utilização das novas tecnologias da informação e comunicação 

tornou-se uma prática corrente por parte da academia portuguesa. Com efeito, grande 

parte das nossas universidades tem investido neste tipo de TIC e também noutros 

aplicativos tecnológicos. O presente estudo explora os usos e significados - as 

implicações sociais e culturais – através dos professores e investigadores e das 

interações destes atores com o seu público. 

 

Metodologia: X entrevistas semiestruturadas a docentes e investigadores, tendo em 

conta dois perfis Hard e Soft. Amostra por conveniência 

 

Calendarização:  

Aplicação das entrevistas: Julho 

Transcrição integral das entrevistas: Julho 

Análise das entrevistas: Agosto 

Redação: Agosto 

 

Guião 

1. É investigador, docente ou docente-investigador? Se docente, a tempo inteiro? 

 

2. Como é que usa as TIC, ou seja, email, sites de redes sociais, elearning, blog e 

websites) no seu trabalho (com muita frequência? Que tipo de frequência?) 

 

3. Qual é a utilidade que dá às plataformas de elearning no seu trabalho? 

 
4.  Qual é a utilidade que dá aos sites de redes sociais ao blog e aos websites no 

seu trabalho? (partilha documentos, trava comunicação) (follow-up!) 

 

5. O que considera que perde por usar estas TIC na academia (as atividades 

científicas e pedagógicas)? Em que sentido? (dificultam, com que públicos, 

informação?)  

 



88 

6. O que considera que ganha por  usar estas TIC na academia (as atividades 

científicas e pedagógicas)? Em que sentido? (facilitam comunicação com que 

públicos, informação? 

 

7. Como é que essas TIC influenciam, na sua opinião, a academia? (Porquê? 

Como?, em que sentido, positivo, negativo?) 

 
8. Acha que os cientistas das ciências naturais usam as TIC de maneira diferente 

dos cientistas das ciências sociais? Porquê?  

 
9. Sente que os seus pares científicos utilizam as TIC da mesma forma? 

(identidade grupal). Como? Em que sentido? 

 

10. Considera que as TIC evidenciam uma nova cultura académica? Em que 

sentido? Como caracterizaria essa nova cultura? (Como é que a descreve?) 

Se não, qual considera ser o papel das TIC na cultura existente?  
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Anexo 5 – Termo de consentimento informado 

 

Termo de consentimento informado 

 

Informação sobre a entrevista 

Estudo sobre os usos e significados da tecnologia na Academia 

Muito obrigado pela sua participação neste estudo sobre os usos e significados da 

tecnologia na Academia. Este estudo é da autoria do mestrando João Monteiro de Matos 

(ISCSP), sendo orientando pela Professora Doutora Bárbara Barbosa Neves e 

Professor Doutor Jaime Seixas Fonseca. 

Esta entrevista é uma conversa informal sobre a temática em análise e dura 

aproximadamente 30 minutos. Com a sua permissão, irei gravar a entrevista para 

posterior transcrição. Se pretender rever a transcrição, basta solicitar. 

A participação nesta entrevista é voluntária, não é paga e pode retirar-se da entrevista 

a qualquer momento, apenas indicando que não pretende continuar. Da mesma forma, 

pode recusar-se a responder a questões que considere sensíveis ou que não se sinta 

confortável em responder. 

A entrevista é anonima e confidencial. Cada participante terá um pseudónimo e o seu 

nome e informação pessoal não serão utilizados neste estudo. Os dados recolhidos são 

exclusivamente para fins científicos. O presente termo de consentimento informado será 

guardado e protegido pelo autor do estudo. 

Um grande bem-haja, 

Com os melhores cumprimentos, 

João Monteiro de Matos 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Eu li e compreendi as condições da participação nesta entrevista. Eu voluntariamente 

aceito participar nesta entrevista. 

Pseudónimo:      

Nome e assinatura:     

 

Gravação da entrevista: 

⃝ Sim, eu concordo com a gravação da entrevista 

⃝ Não, eu não concordo com a gravação da entrevista 

 
Data: 
  



90 

 Anexo 6 – Transcrição de entrevistas 

 

Entrevista ao Árum (A) 

 

J – Considera-se investigar, docente ou docente investigador? Com o que é que mais 

se identifica? 

A – Docente investigador, agora, quando vim considerava-me investigador depois 

percebi que não podia ser assim. Nem o tempo, nem a disponibilidade e era muito 

mais importante formar pessoas para que quando eu me fosse embora 

continuassem. Foi isso que eu fiz. 

J – Como é que usa as TIC, ou seja o email, os sites de redes sociais o elearning, o 

blog e websites no seu trabalho? 

A – Uso constantemente o email, raramente uso as redes sociais … 

J - Nem o Facebook? 

A – uso o Facebook mas não para trabalho. 

J – Em relação aos elearning? 

A – Uso com alguma constância. Tento adaptar-me às coisas novas. Aqui na faculdade 

uso constantemente o Google mas pouco mais. 

J – E em relação aos blogs e websites? 

A – Consulto quando me dão insónias… 

J – Com que frequência? 

A – Os websites de natureza científica uso diariamente, os outros mais  sociais quando 

tenho insónias. 

J – E o elearnig? 

A – O elearning uso bastante, dia a dia, e o email também.  

J – A toda a hora? 

A – A toda a hora não, não sou tão obcecado. Mas 3 a 4 vezes por dia vou ver o que 

tenho lá. Até porque a maior parte das revistas que eu recebo são de formato 

eletrónico. 

J – Qual é a utilidade que dá às Plataformas de elearning no seu trabalho? 

A – No meu trabalho de docente é muito importante. 

J – E no de investigador? 

A – Não é. 

J – Não partilha. Não cria fóruns de discussão entre investigadores, tertúlias? 
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A – Faço parte de um fórum de investigação em stress mas acho que é um 

bocadinho…acho que perco mais tempo que o que devia com isso, às vezes é útil outras 

não é. 

J – Qual é a utilidade que dá aos sites de redes sociais, aos blogues e aos websites? 

A – Os websites são importantes principalmente de natureza profissional. Os blogs 

vejo muito poucos. Só os de pessoas que me interessam ou quando há alguma noticia 

e vou lá ver como é que é. Mas não uso sistematicamente. 

J – Nem para partilha de documentos? 

A – Não. Muito pouco. 

J – Não trava comunicação com os seus pares? 

A – Para isso, por norma, uso o facebook. 

J – Qual é a utilidade que dá aos sites de redes sociais, aos blogues? 

A – Os blogues uso mais os dos comentadores políticos, filosofia ou assim… que de 

ciência. De ciência tenho mais “coisa” pelo facebook   

J – O que é que considera que perde por usar as TIC na Academia, em termos de 

atividades cientificas? 

A – Não me parece que perca nada até porque somente os uso quando não estou a 

fazer trabalho de laboratório ou trabalho de ensino e preparação de aulas. Uso isso com 

um espírito muito mais lúdico que outra coisa. Não considero que perca muito tempo 

com isso. O tempo que passo com isso é perdido,é tempo em que não estou a fazer 

outra coisa. 

J – As TIC não lhe dificultam a partilha de documentos, a informação, o contato com o 

público? 

A – Não… 

J – Então em sito oposto: o que é que ganha por usar as TIC na Academia? 

A – Rapidez de contato e uma certa facilidade de discussão que não é cara a cara mas 

não anda muito longe disso. 

J – Ou seja, facilita a comunicação com os alunos, com os investigadores, com os outros 

docentes? 

A – sim, sim. Mais com os docentes. Com os alunos é muito mais ao vivo, muito poucos 

terão e meu email, creio eu, espero eu. As vezes, como é o seu caso, dei o meu email 

mas não é usual. 

J – Como é que as TIC, na sua opinião, influenciam a Academia? 

A – Penso que permitem que nós tenhamos um melhor conhecimento, se quisermos, 

se quisermos, do que se passa no movimento académico. Por exemplo: às vezes oiço 

falar de uma pessoa qualquer e que é professora de direito, então se tiver tempo vou 

ver mais coisas sobre a pessoa, o que é que faz, o que é que ensina…mais nada 
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J – Não se sente que as TIC vão influenciar uma nova cultura académica?  

A – Sim isso acho que sim. Pode facilitar para quem já tem interesse nisso, não me 

parece que vão criar interesse nisso. Ou a pessoa tem interesse e tem uma ferramenta 

mais rápida, mais de usar do que, por exemplo, o telefone. Mas é preciso ter a 

propensão para fazer isso e penso que na Academia isso não acontece muito. 

J – Se não influência uma nova cultura académica… 

A – Não foi bem isso que eu disse. Se de fato torna a comunicação que se procura mais 

rápida é claro que tem influencia. Mas penso que a influência mais importante é anterior, 

percebe? 

J – Sim. Então como é que carateriza esta nova cultura emergente na Academia com 

esta variável das TIC? 

A – Se quer que lhe diga nunca pensei nisso. Nunca foi uma coisa que eu tivesse tempo 

para meditar sobre o assunto. Penso que podem difundir ideias e conhecimentos, 

também me dá ideia que um dos problemas que pode haver é alguma superficialidade 

na ideia que nós temos daquilo que nós próprios sabemos que há de ser uma coisa que 

fica mais superficial e que não influencia necessariamente o aprofundamento das 

coisas, talvez ao contrário. Mas não tenho a certeza. 

J – Acha que os cientistas naturais usam as TIC… 

A – O que é um cientista natural? 

J - São os das áreas da biologia, da química… 

A – Isso levava-nos a uma grande discussão mas está bem. Como é que é a pergunta? 

J – Acha que os cientistas das ciências naturais usam as TIC de maneira diferente dos 

cientistas das ciências sociais? 

A – penso que sim até porque os métodos de cada uma das coisas são diferentes. Não 

sei. Penso que de uma forma diferente mas são capazes de seguir o mesmo conceito. 

J – Quem é que usa mais, quem é que usa menos? 

A – Penso que mais os sociais. Faz mais parte da sua maneira de funcionamento. Penso 

que são os sociais. Ao nível das pessoas da minha geração e talvez da geração a seguir. 

Da nova geração que está agora a entrar talvez não, não sei. 

J – Sente que os seus pares científicos utilizam as TIC da mesma maneira que o 

professor? 

A – Não posso responder a isso, não sei. Há uns que sim e outros que não. 

J – Não sente que haja uma identidade grupal. 

A – Não creio bem que não. Não tenho a certeza do que estou a responder mas diria 

que não.  
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Entrevista à Paula (P) 

 

J: Considera-se investigadora, docente ou docente-investigadora? 

P: Docente-investigadora 

J: Como é que usa as TIC (o email, os sites de redes sociais, o e-learning, o blog e os 

websites) no trabalho? 

P: Uso diariamente, como professora de ensino à distância…. Uso a plataforma moodle, 

todos os dias (manhã, tarde e noite). Uso plataformas de comunicação síncrona, como 

o Skype, colibri. Uso o Any Meeting,  Click Meeting para fazer trabalhos de grupo com 

estudantes de mestrado. A última que tive foi na quinta-feira passada, das 18h às 22h. 

Usámos essa tecnologia. Faço vídeos de forma caseira… Portanto, todas as tecnologias 

de informação e comunicação que estão ao meu alcance…. Eu tento captá-las em meu 

proveito, para tentar reduzir a distância que existe no ensino à distância. 

J: Facebook, por exemplo? 

P: Uso como forma de comunicação com os estudantes. Também uso como forma de 

publicitação dos cursos quando abrem….  Por exemplo, agora em Agosto vão abrir 

cursos de mestrado e eu vou lançar no Facebook. Uso o Linkedin. O Linkedin  é uma 

forma que eu tenho também de expressão, de divulgação dos cursos…. Mas o 

Facebook eu uso como troca de mensagem com estudantes. 

J: como se fosse um chat? 

P: Como se fosse um chat… e tenho grupos fechados, no facebook, para trabalhar com 

grupos específicos….Não de alunos, mas está inerente à minha função nesta 

Universidade, que é como sou presidente do conselho pedagógico e estamos a criar 

uma associação de Ex-alunos, eu tenho um grupo fechado…. Portanto tudo o que é 

TIC’s, eu uso. Mais alguma coisa, eu uso. 

J: Os blogs ou websites? 

P: Uso blogs….mas incentivo os nossos estudantes de mestrado a construir o seu 

próprio blog. Por exemplo, 10% da nota final, de umas cadeiras que tenho de 

mestrado…10% é avaliar o blog que eles construíram…. Durante um semestre há um 

desafio…têm que colocar uma mensagem por semana, para os integrar nas novas 

tecnologias e não serem infoexcluídos…Temos tido sucesso. No inicio é uma grande 

confusão…”o que é que é isso?”,  “eu nunca ouvi falar em blog., “como é que se cria um 

blog?”…Nós (Eu e a Paula) criamos um tutorial: faça assim, faça assado, credencie-se 

e vá criando o seu blog. No final do semestre, para além de estarmos em contacto com 

os estudantes, eles comunicam entre si também…. Avaliamos também… 10% da nota 

é atribuído ao blog. 

J: Portanto, usa todos os dias e quase hora a hora, estas plataformas? 
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P: A plataforma moodle uso de hora a hora 

J: E o email? 

P: De minuto a minutos…. Está a falar com uma professora de ensino online…é uma 

obsessão ver o email. Porque é uma forma de comunicação dos alunos, nos falamos 

com o secretariado por email, recebemos convocatórias para reuniões por email…. 

Tudo! Eu centralizo tudo no email. As minhas faturas pessoais vêm por email. Portanto, 

o email está sempre ligado e com som…”tim-tim recebeu uma mensagem nova”. 

J: Qual é a utilidade real que dá às plataformas de e-learning? Partilha de documentos?  

P: Partilha de documentos é o básico… Nós temos aprendizagem colaborativa, o que 

significa que os estudantes estão em contacto uns com os outros e também aprendem 

uns com os outros. 

J: Fórum de discussão?  

P: Fóruns de discussão, de grupo e de equipa. Existem trabalhos de equipa…. Eu formo 

a equipa A, B, C e D… são fechados entre si (cada um com 3 a 4 elementos) cada um 

discute no seio da sua equipa (como se estivessem numa sala de reuniões) e depois 

apresentam numa sala de aula abrangente. Eles depois defendem o seu trabalho, 

criticam o dos outros e discutem. É colaborativa….é uma aprendizagem 

interativa….Caracterizo-a como sendo estimulante… esta é a minha realidade em 

relação a estas plataformas de e-learning. 

J: Em relação aos sites de redes sociais, aos blogs e aos websites…Qual é a utilidade 

real que lhes dá? Partilha de documentos? 

P: Não….isso tem mais a ver com a cumplicidade, comunicação interpessoal. As redes 

sociais funcionam mesmo como isso….é uma forma mais descomprometida de 

relacionamento com o outro. Estamos numa sala de aula é uma coisa…plataforma de 

e-learning é uma sala de aula. No facebook, eu tenho uma relação com os meus alunos, 

como se estivesse no café…Portanto é uma relação de brincadeira, falamos de coisas 

sérias. 

J: E com os colegas também? 

P: Com os colegas também. 

J: Enquanto no e-learning já é uma relação formal? 

P: Uma relação Sala de aula….Completamente sala de aula. Portanto, eu sou docente, 

sou eu que avalio, que proponho temas, sou eu que disponibilizo os materiais na 

plataforma. Uma relação numa rede social é diferente. Eu acho que é uma relação de 

café! Estamos todos no café, brincamos uns com os outros, respeitamo-nos, brincamos 

com o futebol…eu sou do benfica e alguns do sporting. A relação na sala de aula é 

diferente. O que é que eu tenho de vantagem nisto? O que tenho de vantagem é criar 

cumplicidade com eles, criar elos de ligação com a Universidade. Porque nós estamos 



95 

num ensino à distância. Nós conhecemo-nos muito pouco e este elo aproxima-nos 

muito. 

J: O que é que considera que perde por usar as TIC? A nível científico e pedagógico? 

P: Não perco muito….O meu universo é este… Eu tenho que me cingir ao meu 

universo… Embora dê aulas a licenciaturas que têm dois momentos presenciais… 

J: Dificultam o trato com o público? Dificultam a informação? 

P: As TIC podem causar algum constrangimento na compreensão…porque não tem tom 

de voz… porque nós comunicamos muito por mensagem escrita… E a mensagem não 

tem tom… 

J: Não tem emoção? 

P: Não tem emoção…nós temos os nossos ícones (o zangado, o envergonhado, o 

furioso, o morto de cansaço) mas também não é bom abusar dos ícones, daqueles 

smiles….Eu tento usar e incentivo o uso por causa do ruído entre os estudantes…. No 

início, no primeiro ano, no primeiro semestre….Quando as pessoas não estão 

habituadas…Por exemplo, um aluno que é o brincalhão…continua a ser o brincalhão na 

plataforma só como ninguém o conhece, ninguém entende aquela linguagem… Como 

ninguém vê a expressão dele e ele não usa os ícones…ele é mal interpretado…cria-se 

um ruído enorme, confusões e litígio entre eles. Talvez o que se perca é essa facilidade 

na comunicação…mas aprende-se! A falta de comunicação ou o ruído que existe no 

final de uma licenciatura nada tem a ver com o início. Portanto, muitas vezes nós 

queremos conhecer “quem era aquele aluno complicado?”….vamos a ver e é um senhor 

fantástico e bem disposto….mas que não era bem interpretado. As emoções não estão 

lá gravadas. 

J: Com os colegas? 

P: Acaba por acontecer a mesma coisa….Embora que com os colegas não estejamos 

presencialmente….mas muitas vezes nós estamos à distância… temos reuniões à 

distancia… ainda agora saí de uma reunião online, por Skype… Estive 

reunida…estivemos a fazer um guia de autoavaliação e estivemos ali a fazer as 

avaliações…mas se for por escrito pode acontecer o mesmo…. Muitas vezes pode 

acontecer que é presencialmente que se tiram as dúvidas. É igual. 

J: O que considera que ganha com as TIC? Nas atividades científicas e pedagógicas? 

Na elaboração de artigos de investigação e na docência. 

P: Por uma razão pessoal, obriga-me a desenvencilhar-me…. Mas….o que é que eu 

ganho? Quais são os pontos fortes? 

J: Se facilita a comunicação, se facilita a informação… 

P: É por exemplo, se eu faço um vídeo explicativo….vou dar um exemplo concreto.  Em 

época antes dos exames, temos as aulas de dúvidas….no ensino e-learning acontece 
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o mesmo. Existe um fórum que é um fórum de dúvidas. Quando as dúvidas são muitas, 

quando se acumulam….deve calcular que a escrita dificulta. Assim sendo, faço um 

pequeno vídeo…pego nas perguntas dos alunos e vou respondendo…. é uma 

vantagem… Exponho e os alunos veem quantas vezes quiserem e ouvem quantas 

vezes quiserem. No ensino presencial, eu falo uma vez e cada um aponta a sua coisa 

e depois pode haver ruído. Neste fórum, colocando na numa plataforma moodle, 

disponibilizando aos alunos um pequeno vídeo tirando as dúvidas, ele estará lá 

disponível para sempre, enquanto o semestre estiver aberto. Ele pode ver uma ou duas 

ou três, rebobina, anda para trás ou para a frente… é uma das vantagens que tem… E 

outras que são mais floreadas…é mais bonito, é mais variado…. Como nós temos 

ensino…., eu em concreto tenho ensino e-learning…tento que sejam atividades 

variadas (power points, documentos digitalizados, manuais escritos, filmes, vou buscar 

vídeos ao youtube. Variar…. Até porque nós temos interesse, como docentes, ensinar 

aos nossos alunos uma panóplia de coisas que estão ao nosso alcance. 

J: Em relação às informações, aos artigos científicos, facilitam? Ou a biblioteca (física) 

é sempre o sítio essencial? 

P: Biblioteca física? Já não sei o que é isso, certamente, há mais de 15 anos. E se há 

15 anos existiu é porque devia estar com alguma dificuldade no acesso à internet. 

J: Como é que as TIC influenciam, na sua opinião, a Academia em geral? Positivo? 

Negativo? 

P: As TIC podem ser perigosas….porque nós não nos podemos suportar nas TIC…. 

Mas sim na pedagogia. As TIC são uma forma de chegar às pessoas. Não é a forma 

em si. O docente tem que saber para poder chegar aos alunos. Não são as TIC que 

chegam lá….As TIC podem ser perigosas….uma pessoa que se sustente só nas TIC 

não consegue comunicar aos alunos aquilo que pretende. Porque pode utilizar websites 

que não seja fidedignos, pode utilizar coisas que existam no youtube que não sejam 

revistos cientificamente….que não estejam validados por uma comunidade científica… 

e portanto as TIC podem ser perigosas…. As vantagem podem ser aquelas que a 

bocado falei…é diversificada, mais colorida, mais floreada… Torna-se mais interessante 

para uma pessoa….Pelo menos no meu Universo…Relembro que eu estou num 

universo de ensino e-learning. Os nossos alunos, são trabalhadores…têm as suas 

famílias….e muitas vezes o acesso à plataforma é depois de deitarem as crianças. 

J: Então a influência é positiva? No geral? 

P: É positiva, se bem utilizada….Porque pode ser negativa. 

JMM: Acha que os cientistas das ciências naturais utilizam as TIC de forma diferenciada 

dos cientistas das ciências sociais? Refiro-me ao email, ao Skype, ao facebook, etc… 
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P: Eu só posso dizer da minha realidade, do meu universo….e nos costumamos 

brincar…mesmo aqui na Universidade Aberta nós somos Universidade, não somos 

faculdade. Os departamentos são as nossas faculdades… E estamos em constante 

contacto uns com os outros…e nota-se que há alguma maneira diferente. Usam mais 

os das ciências naturais. Os das ciências sociais têm mais dificuldade em se abrir, têm 

mais defesas, têm mais receios…. Não são tão afoitos…. Não é afoitos… Talvez os das 

Ciências naturais sejam mais afoitos…Mas também depende das naturais…Porque há 

ciências naturais como as matemáticas que também não têm…Os das matemáticas 

estão quase lado a lado aos das humanísticas…. A forma que tem de tratar são muito 

semelhantes de dificuldade… Têm muita dificuldade em compreender, em aceitar a 

plataforma, a se adaptar as novas formas de comunicação. 

J: Mesmo no email? 

P: O email já faz parte das nossas vidas há 20 anos quase… O email não… O email já 

é quase arcaico para nós….é mais estas novas…e-learnings, facebooks, 

plataformas….. Há pessoas que nascem com isso outras que não… Eu acho que tive a 

felicidade de nascer com essa características… ahahaha é como com os 

telemóveis…há quem não entenda e há quem vá mexendo. 

J: Sente que os seus pares científicos utilizam as TIC da mesma maneira? 

P: Sim, sim, sim!  

J: Como? Em que sentido? 

P: Usam…os meus pares, os da minha área de investigação, da minha área de 

docência… usam! Usam porque usam email diariamente, porque usam plataformas 

síncronas diariamente…. Eu, por exemplo, como professora de ensino à distância, eu 

tenho o meu email aberto, tenho os meus documentos e o meu Skype sempre aberto…. 

E esta coisa que a minha colega me disse “ Quando é preciso lançar as notas?”…. se 

não estivesse aqui, ela ter-me-ia enviado uma mensagem por Skype… Eu recebo 

mensagens dela, recebo mensagens do meu diretor… 

J: Mesmo estando aqui? 

P: Eu estava em casa, numa reunião e de vez em quando aparecia “ting tong” uma 

mensagem de trabalho…. Outra vez até fomos almoçar, mas sempre para trabalhar… 

Tentamos sempre simular ao máximo uma sala de trabalho, estando cada um no seu 

ponto….Portanto os meus pares estão ao mesmo nível que eu. 

J: Considera que as TIC evidenciam uma nova cultura académica? Em que sentido? 

P: Sim….Uma nova cultura académica porque há aqui uma aprendizagem de novas 

metodologias…. Já não é a tradicional ida à biblioteca e se pesquisa dedo a dedo… Nos 

temos que estar ligado à B-on constantemente, temos que usar passwords, 

usernames…Isto é uma nova forma de encarar a academia…. 
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J: O que é que caracteriza, muito sucintamente, esta nova cultura….esta nova cultura 

“tecnológica”? 

P: Há aqui duas coisas…. Como é que eu gostaria que fosse ou como é que ela é na 

realidade… 

J : Como é que ela é? E como é que gostaria que fosse? 

P: esta nova cultura científica tem que ser mais autónoma, porque a internet esta ao 

alcance de todos e nós temos que ser autónomos na procura de informação….a 

flexibilidade tem que lá estar….Porque eu posso lá estar a consultar a biblioteca de 

Oxford, enquanto que aqui elas fecham às 16h/17h….e eu estou às 4h a fazer 

downloads de papers científicos…. Permite-me uma flexibilidade e…. esta cultura 

centra-se cada vez mais na pessoa. Mesmo quando um aluno faz um trabalho 

académico, tem que ir pesquisar e ter a noção do que é fidedigno e do que não é…. 

Não vai lá pôr uma wikipédia…porque a wikipédia tem imensas fragilidades… Ou o blog 

do Zé Maria, porque lhe acha muita graça….A não ser que o Zé Maria tenha lá exposto 

onde se baseou para formular a sua opinião…. Pelo menos na minha área temos que 

nos suportar nas evidências científicas, portanto o novo paradigma baseia-se na 

flexibilidade, na autonomia, na autodisciplina….por aí… No fundo, vai ter um pouco aos 

primados da Universidade Aberta…..Como são alunos adultos baseiam-se muito 

nisso….na flexibilidade, na autonomia, na autodisciplina, etc….  

J: Este são os grandes pilares de como uma faculdade é? 

P: Como é e como e por onde a nova tendência académica caminha 

J: E como seria esta nova cultura para a Paula? 

P: Era que fosse efetivamente assim!!!! 
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Entrevistas Asterisco 

 

JM: Considera-se investigador, docente ou docente-investigador? 

A: Eu considero-me um docente que faz investigação. 

JM: Seja docente-investigador? 

A: Seja 

JM: Como é que utiliza as TIC (o email, os sites de redes sociais, o facebook, o e-

learning, os blogs e os websites) no seu trabalho? Qual a frequência? 

A: Ora, emails várias vezes ao dia. É uma forma indispensável na atualidade de 

comunicar. Redes sociais, não! Não tenho perfil no facebook, twitter, não tenho! Recuso-

me, por enquanto…até dar… Para coscuvilhice já me chega aquela que existe nos 

corredores… 

JM: Em termos de trabalho? 

A: sim, em termos de trabalho… Estou a falar em termos de trabalho… Mas coscuvilhice 

também é em termos de trabalho. Não me estou a referir exclusivamente a isso. Não 

tenho sequer perfil definido nem de twitter nem de facebook, nem nada do género…. 

Nem no linkedin. Utilizo as plataformas moodle, naquilo que é indispensável….Não 

utilizo normalmente nenhuns instrumentos particulares de e-elearning. O tipo de aulas 

que leciono são aulas presenciais….tudo aquilo que faculto aos alunos de material de 

apoio, de material adicional, etc vai por via da plataforma moodle, vai para os correios 

eletrónicos deles, vai para correios eletrónicos de grupo que são gerados aqui na 

faculdade por cada ano letivo, às vezes até por disciplinas… e-learning no sentido de 

fóruns de discussão e coisas assim, não uso.  

JM: Nem websites para a disciplina? 

A: Não, é tudo na plataforma Moodle….Para não dispersar muito… No início do ano crio 

as áreas moodle para todas as minhas disciplinas e à medida que o ano vai progredindo 

vou lá colocando conteúdos. 

JM: Qual é a utilidade que dá à plataforma e-learning/Moodle no seu trabalho? A 

utilidade real. 

A: Bem, através disso, essencialmente, é uma forma de comunicar com os alunos. É 

uma forma de eu se quero enviar mensagens para alunos em particular, para grupos de 

alunos, para os alunos todos….eu facilmente e com uma única mensagem, sem ter que 

estar todos os anos a criar listas de mailling para alunos…porque depois isso obrigava-

me se eu quero enviar uma mensagem para um, dois ou para um grupo isso obrigava-

me a estar a triar lá na lista os queria, no mail. Sumário, tenho-os sempre no Moodle, 

eu normalmente coloco os sumários, o mais tardar até ao final do dia, das aulas que dei. 

As apresentações das aulas, material de apoio, textos, outros documentos para eles 
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estudarem…. Coloco lá na plataforma e eles vão buscar aquilo que entendem que lhes 

é útil. 

JM: Qual é a utilidade que dá aos blogs e websites, tendo em conta que já não dá 

utilidade aos sites de redes sociai. Partilha documentos, trava comunicação com os 

alunos, com os colegas, com outros investigadores? 

A: Não….Habitualmente não.  

JM: Não utiliza nenhum tipo destas plataformas tecnológicas? 

A: Não, em alguns casos já me aconteceu, uma vez, utilizar o próprio moodle…. Não no 

perfil dos alunos, mas para a realização de trabalhos em grupo…mas não é 

frequente….porque muitas vezes ainda utilizamos os email para enviar texto para a 

frente e para trás e para conversarmos uns com os outros…. Ou então presencialmente. 

JM: Considera que perde alguma coisa por usar estas TIC, na Academia? 

A: Não, estou convencido que não. Há colegas meus que certamente utilizam outros 

tipos de recursos que eu não utilizo…. Em alguns casos por ignorância… noutros casos 

porque apesar de os conhecer opto por não os utilizar propositadamente…como é o 

caso do facebook. 

JM: Sente que perde por não estar no facebook, em termos académicos? 

A: Até agora não…. Estou convencido, mas isso é a minha impressão….Mas posso 

estar enganado até porque não explorei essa ideia…. Mas estou convencido que o 

facebook mesmo assim ainda mantém uma grande importância a nível social, de vida 

pessoal não tanto….Profissional. Embora já haja uma serie de instituições com uma 

pagina no facebook.  Mas ainda não tive necessidade de ir lá…neste momento existem 

sempre coisas alternativas, como é o caso das páginas institucionais, onde uma pessoa 

ainda tem acesso sem precisar de ter um perfil no facebook. 

JM: Não sente que por não estar no facebook ou por não utilizar os blogs e 

websites…que isso não dificulta o acesso aos seus públicos (professores, 

investigadores e alunos) nem à informação? 

A: Até ao momento não…existe toda uma serie de instrumentos completamente virados 

para a parte de investigação, para a parte científica… que não tornam indispensável, 

que não obrigam que uma pessoa utilizam esse outros recursos…. Tanto quanto 

considero, esses recursos são complementos e não são ainda substitutos…. O que 

significa que mantendo-se outras fontes como é o caso dos sites institucionais, onde 

estão uma série de informação sobre a instituição e, de certo modo, acaba por ser 

repetida no facebook, creio eu… Mas neste momento ainda não tive falta disso. 

JM: O que considera que ganha por usar as TIC (o email, o moodle e o e-learning)? 

A: Muito fácil….Antes de haver toda a facilidade de transferência de documentos por 

computadores…uma pessoa tinha as aulas todas escritas em apontamentos, a forma 
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de disseminar isso pelos alunos era juntos os centros de cópia, que havia em todas as 

instituições… nessa altura não havia tantos problemas com direitos de autores, cópias 

piratas…. E muitas vezes….e de qualquer maneira os nossos documentos nós 

podíamos utiliza-lo….ou anotações ou sebentas que nos no inicio do ano, ou ao longo 

ano nós íamos pondo no centro de copia… eles tinham lá uma pastinha para cada 

disciplina e o aluno chegava lá “olha quero a aula de não sei quando” e  eles 

fotocopiavam….e o aluno levava….era muito mais complicado…. Eu neste momento, 

em algumas disciplinas, quando os alunos vão para a minha aula já têm a possibilidade 

de levar os slides que vou apresentar para anotarem os slides, em vez de anotarem 

outras coisas…. Não em todas as disciplinas… depende se são classes de mestrado, 

se são classes de 1º ciclo… depende muito da estratégia que eu utilizo. Há situações 

em que não disponibilizo os slides aos alunos….depende muito da natureza da 

disciplina, do tipo de material envolvido e daquilo que eu quero que os alunos façam. 

JM: Sente que facilita a comunicação entre os públicos? 

A: Sem dúvida! 

JM: Qualquer que seja… 

A: Sim e se uma pessoa quiser ir mais longe, pode ir mais longe…. Se quiser ficar pelo 

nível básico também podes…. Mas mesmo no nível básico é uma facilidade danada… 

Se eu amanha, por qualquer motivo, tiver um impedimento e não puder dar a aula, eu 

escrevo uma mensagem para todos os meus alunos que lhes aparece na caixa de 

correio e eles ficam a saber que não só não posso, como se atraso a aula, se adianta a 

aula, se mudo de sala….Quando as coisas eram feitas em cima do acontecimento…nós 

andávamos a por papelinhos em todas as portas da sala a dizer que a aula tinha sido 

transferida para a sala X….e os alunos iam chegando a conta-gotas…. Neste momento, 

só se eles quiserem é que isso acontece….Porque têm a possibilidade de terem uma 

informação muito rápida….Inclusivamente até no telemóvel agora até podem ver o 

correio eletrónico….de modo que esses avisos….só aí já facilita. 

JM:  Como é que as TIC influenciam na sua opinião a academia? Porquê? Em que 

sentido? É positivo, é negativo? 

A: É um pau de dos bicos… porque quando uma pessoa d’antes tinha que escrever um 

aviso à mão para colar na porta de uma sala…. E isto é só um exemplo paradigmático 

de tudo o resto…. Uma pessoa demorava 10 segundos a escrever o aviso mais 3 ou 4 

minutos a colocar aquilo na porta da sala…. Neste momento quando uma pessoa manda 

uma mensagem para os alunos, que vai ser disseminada por uma série de pessoas tem 

que ter uma serie de cuidados, que deve ter…. questões de ortografia, pontuação, a 

forma como está escrita, tudo bem explicadinho…. Que no fundo, obriga uma pessoa a 

escrever e a rever…E no cômputo geral economiza na transferência de 
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informação…não economiza tanto na elaboração da informação….e mais e para uma 

pessoa que não tenha grande habilidade com o teclado do computador…demora 

sempre bastante mais tempo….e demora sempre mais tempo a corrigir erros causados 

pela tecla errada. Do que propriamente quando escrevia à mão…mas isto é como 

tudo… Em termos das aulas, dantes…não era assim há tantos anos como isso….uma 

pessoa preparava as aulas e tirava as suas anotações…. As aulas tinham muito pouca 

informação visual…ou então era acetatos e os acetatos eram fotocópias…. Mas aquilo 

tinha uma flexibilidade muito pequena…. Neste momento quando estou a fazer as 

minhas apresentações eu começo a preocupar-me com outros aspetos que dantes não 

me preocupava….como por exemplo a combinação de cores…. são coisas que se pode 

dizer de “importância menor” é efetivamente, mas não é….porque estão lá para uma 

pessoas as usar….depois psicologia de cores e estabelecer a imagem de marca nos 

próprios diapositivos, personaliza-los….acaba por consumir mais tempo, o que faz com 

que…apesar do processo em sim seja mais célere e mais fácil…aquilo com que uma 

pessoa acaba por se preocupar faz com que o tempo que gasta dantes e que gasta 

agora….seja mais ou menos o mesmo… 

JM: Não vê nem um aspeto positivo, nem um aspeto negativo? É um híbrido? 

A: Há aspetos positivos e há aspetos negativos, ou seja….eu quando fotocopiava 

acetados em fotocopiadoras a preto e branco, o único cuidado que tinha que ter era que 

as fotocopias ficassem limpinhas….legíveis. E muitas das vezes não havia possibilidade 

dessa legibilidade porque as legendas das figuras e dos gráficos que uma pessoa 

fotocopiava…era de um tamanhinho que lá estava no coiso…quando uma pessoa 

projetava aquilo lá aumentava um bocadinho, mas não tínhamos controlo sobre isso…. 

Neste momento temos controlo sobre isso tudo! Mas esse controlo obriga a maior 

trabalho e a maior dedicação….é muito mais fácil porque com dois ou três cliques eu 

aumento o tamanho de uma letra para o tamanho que eu quiser….enquanto que dantes 

eu tinha que estar a ampliar…eu lembro de em alguma imagens, uma pessoa tinha que 

por na impressora o livro para ampliar, depois cortava a ampliação, para depois copiar 

para acetato. Não tinha que se preocupar com cores ou combinação de cores…só tinha 

que me preocupar se aquilo ficava limpinho e bonitinho… Agora não tem essa 

preocupação porque uma pessoa com meia dúzia de cliques consegue fazer a mesma 

coisa… tem é uma série de outras preocupações que tomam tempo…. Mas não há 

dúvidas que agora nós conseguimos dar aulas em que poupamos muitas palavras. 

Porque só o facto de nós termos a possibilidade de enfiarmos ali fotografias, esquemas 

e desenhos e apontar e mostrar aos alunos para eles terem uma informação visual…é 

completamente diferente dantes.  Nós gastávamos bastante tempo de uma aula a 

descrever, esperando que os alunos conseguissem visualizar na sua imaginação, 
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algumas das coisas que nós estávamos a descrever…. Agora é mais fácil…. E o tempo 

que perdíamos a escrever no quadro e a legibilidade da nossa própria caligrafia que não 

era…às vezes…não é muito fácil… Agora ali está tudo bonitinho. 

JM: Considera que os cientistas das ciências naturais usam as TIC de maneira diferente 

dos cientistas das ciências sociais?  

A: Desconheço…. Eu sei que utilizo muito…. Mas normalmente não convivo com outras 

pessoas, principalmente das ciências sociais, o suficiente para conseguir fazer uma 

comparação….Sei que os meus colegas também usam muito…tanto que neste 

momento já praticamente é indispensável (quase) que as aulas sejam dadas com apoio 

audiovisual. 

JM: Há portanto uma identidade grupal? 

A: Não diria que era isso…. Aqui na faculdade, todas as salas de aulas teóricas têm um 

projetor no pegado no teto e um computador para uma pessoa ligar….o seu 

computador…. O da sala ou para a pessoa ligar o seu. Esse investimento está 

relacionado com a utilização que as coisas têm. E ainda há departamentos que têm 

portáteis para os levarem para algumas das aulas práticas. 

JM: Aqui há disponibilidade, quase total, dos aplicativos tecnológicos para os docentes 

usarem? 

A: Sim, quase…inclusivamente com o eduroam  posso estar com o meu computador a 

projetar nas aulas pesquisas  que estou a fazer noutro sítio qualquer… As utilizações 

agora não são infinitas, mas são muitas…. Muito mais do que aquilo que eu e alguns 

dos meus colegas utilizam….Alguns por necessidade e outros pelo facto de não terem 

grandes apetências para isso… Questões relacionadas com fóruns de discussão, com 

submissão de trabalhos e isso tudo, que também está disponível na plataforma Moodle 

e está muito na base da maior parte das plataformas e-learning… Eu adivinho que em 

algumas áreas das ciências sociais seriam muito mais importantes…mas do meu dia, 

tirando a parte que tenho aulas e a parte que tenho de preparar aulas….não me posso 

dar ao luxo de estar ali online no computador a dar respostas nos fóruns dos alunos e a 

comentar as opiniões dos alunos e a moderar uma discussão. Não há tempo, tenho 

outras obrigações e outras coisas para fazer…. Automaticamente o desempenhar das 

minhas funções quase que me veda, de certo modo, eu tirar partido dessas coisas…. 

Quer dizer… para as ter e as usar e depois não as usar como deve ser….não vale a 

pena! Todas aquelas coisas de fazer estatísticas de acesso, os fóruns de discussão…. 

É preciso uma pessoa estar lá, porque nunca sabe quando o aluno vai entrae, quando 

o outro entra, quando é que se vê o comentário do outro… portanto uma pessoa tem 

que la estar quase permanentemente se quer utilizar aquilo de forma eficaz…E aí eu 

opto por não as usar. 
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JM: Considera que as TIC evidenciam uma nova cultura académica? Em que sentido? 

A: Sim, sem dúvidas! Desencoraja os alunos de consultar bibliotecas…. É mais 

prejudicial para os alunos, do que propriamente para nós. Para nós, em alguns casos 

facilitam-nos a vida…Para os alunos também facilita a vida, no imediato….mas é mais 

prejudicial porque eles não estão habituados….Começam a não ficar habituados. 

Quando opto por não dar as apresentações aos alunos…a questão é a seguinte os 

alunos ficam convencidos que tudo aquilo que está nas apresentações é o que têm que 

estudar e que não precisam de olhar para mais nada para além das apresentações…. 

Eles decoram apresentações e depois procuram reproduzir aquilo que está nas 

apresentações nas provas de exames….Desaparece a cultura de utilização da 

biblioteca, da procura de informação, da pesquisa de informação…. Se por um lado as 

apresentações estão ali…toda a informação que precisam, supostamente, está na 

wikipedia! Portanto deixa de haver uma grande necessidade de utilizar a imaginação, 

de fazer algum esforço para se conseguir atingir algum conhecimento, para adicionar 

algum conhecimento, para se procurar alguma coisa que se pretende…..Acho que é 

mais uma questão de facilitismo que existe na atualidade, do que outra coisa…. E 

principalmente não, em muitos casos, a utilização consciente daquilo que são os 

recursos que são disponibilizados na rede….. Como nos sabemos existem recursos que 

não tem o mínimo de credibilidade, porque qualquer pessoa consegue introduzir aquilo 

que quiser praticamente, online e pode não ser exatamente informação fidedigna. 

JM: Como é que caracteriza esta nova cultura? Como é que a descreve? 

A: É uma inevitabilidade que é resultante da tendência para o comodismo que todos nós 

temos. Na realidade, a partir do momento em que as coisas estão À disposição e 

facilitam a vida…. Há uma tendência para as utilizar cada vez e mais e para esquecer 

determinado tipo de formas que antigamente existiam… Um exemplo muito concreto 

que se está a passar hoje na faculdade.…na faculdade temos o sistema de fotocopias 

impressão centralizado, o que significa que nós temos fotocopias…chegamos à 

fotocopiadora e fazemos PDF’s, podemos enviar os pdf’s para a nossa área…posso 

mandar daqui do meu computador imprimir um trabalho qualquer numa das impressoras 

a cores ou a preto e branco que são as fotocopiadoras da faculdade….vou lá recolher 

com o meu cartão e levanto aquilo tudo… Hoje o Centro de Informática está a fazer uma 

atualização de softwares, o que significa que hoje ninguém conseguem imprimir nada, 

nem fotocopiar nada nas fotocopiadoras da faculdade inteira…. Eu tenho aqui as minhas 

locais, vou imprimindo… ainda há pouco uma aluna ter comigo, a pedir-me um favor 

imenso…que ela tem passagem hoje para Espanha e precisava de imprimir o cartão de 

embarque….que não conseguia imprimir nesta faculdade….então veio-me pedir o favor 

de imprimir aqui…. Ela foi minha aluna este ano…. e imprimiu e lá foi toda satisfeita. 
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Mas lá está o problema das tecnologias que facilitam muito as vidas…. Porque é 

ótimo…. Porque eu em vez de estar a fotocopiar….se eu tenho um trabalho grande que 

quero fotocopiar e não preciso dele em papel, em vez de o estar a fotocopiar em papel, 

gastando toner e papel…eu posso fotocopia-lo e a maquina põe em pdf e manda-o para 

o meu mail…. E eu chego aqui e tenho o pdf…. E isso é uma facilidade enorme! Mas 

depois existe o reverso da medalha… que em determinadas situações essa facilidade 

depois paga-se…quando não existe disponibilidade e quando já as pessoas não têm a 

cultura da alternativa…que é o que esta a acontecer com a maior parte dos alunos…. 

Eu acho estranho e tenho conversado com eles próprio….eles preocupam-se se o 

professor dá ou não dá as apresentações, mas não se preocupam se existem livros 

sobre o assunto que está a ser lecionado, na biblioteca ou não… Porque basicamente 

são pouco utilizados….cada vez são menos utilizados os livros da biblioteca. 
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Entrevista a Ceci (C) 

 

JM: A Ceci considera-se investigadora, docente ou docente-investigadora? 

C: Investigadora, por enquanto. 

JM: Como é que usa as TIC, por exemplo o email, o Facebook, o E-learning, o Blog e 

os websites, no seu trabalho? 

C: Bem, o email usos todos os dias. O facebook depende, no trabalho não uso porque…, 

uso-o às vezes para obter algumas informações. Facebook? Sim, quase todos os dias. 

O email é que uso todos os dias. 

JM: E as plataformas e-learning? 

C: Não, não uso. 

JM: E os Blogs e os websites? 

C: Uso conforme as necessidades, se há blogs com coisas que me interessam, uso. 

Mas não é mesmo para o trabalho, uso-os para questões que me interessam (questões 

políticas, relacionadas com animais, etc.). Mas sim, uso também no trabalho, às vezes 

quando aparece algum relacionado com história. Mas não é todos os dias, depende. 

JM: Não dá utilidade nenhuma aos e-learnings? 

C: Não sei mesmo o que é isso. 

JM: O Moodle, por exemplo. 

C: Não, não conheço. Não uso isso. 

JM: Qual é a utilidade que dá aos sites de redes sociais, por exemplo ao Facebook, aos 

Blogs e aos websites, no seu trabalho? Partilha documentos? 

C: Sim, sim… é claro! 

JM: Entra em comunicação com outros investigadores ou docentes? 

C: Sim, sim. Tudo isso. Mas uso mais o email para partilhar documentos. Pelo Facebook 

muito pouco, partilho mais pequenas informações. Blogs só mesmo para me informar 

sobre algumas coisas. 

JM: Portanto não partilha pelo blog? Usa mais o email? 

C: Sim, para partilhar informações uso mais o email. 

JM: O que considera que perde por usar as TIC, na academia? 

C: Em que sentido? Porquê? 

JM: Se perde o trato com as pessoas? Se perde a interação com as pessoas? 

C: Ai não, não. Acho o contrário. Acho que ganho. 

JM: O que ganha em utilizar as TIC? Tempo? 

C: Ganho tempo. Ganho mais informações. Ganho a possibilidade de aceder mais 

coisas. Sim, tudo isso. 
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JM: Como é que as TIC influenciam, na sua opinião, a Academia? É um sentido positivo? 

É um sentido negativo? 

C: Tem uma parte muito positiva, que é como já disse a vasta informação, 

acessibilidade, a rapidez. Agora a parte negativa é que, com certeza o Facebook tira 

muito tempo. O facto de se utilizar no trabalho é ficar o tempo todo a olhar e assim. E a 

cabeça vai ser levada para outros assuntos que não pertencem ao trabalho. E isto pode 

ser um gasto de tempo. Devem ser usados com cuidado, pelo menos no trabalho. 

JM: Acha que os cientistas naturais usam as TIC de maneira diferente dos cientistas 

socias? 

C: Acho que sim, mas…. 

JM: Como? 

C: Eu conheço mais cientistas naturais e historiadores. Não conheço os cientistas 

sociais. Mas os meus amigos historiadores usam na busca de informações, assim como 

os cientistas naturais. 

JM: Ou seja não há uma grande diferença? 

C: Depende da faixa etária. Vejo que alguns nem sabem bem mexer num computador, 

enquanto outros já sabem melhor. 

JM: Sente que os seus colegas utilizam as TIC da mesma forma? 

C: Sim, às vezes. Há uns que utilizam mais, outros que utilizam menos. Até uns que 

saibem utilizar melhor do que eu. 

JM: Há uma identidade grupal? Partilham uma identidade? 

C: Acho que sim, mas depende também da idade. Agora os cientistas, acho que se 

devem atualizar-se mais rapidamente do que os outros. E também porque utilizam 

programas para trabalhar os dados. 

JM: Considera que as TIC evidenciam uma nova cultura Académica? 

C: Nunca pensei nisso. Vou dizer uma coisa muito banal… Acho que sim.  

JM: Em que sentido? 

C: Ele facilitam muito a vida das pessoas.  

JM: Uma cultura mais democrática? 

C: Não, mesmo na parte da pesquisa. Tudo o que falta, eu busco logo na internet. (…) 

Claro que sim.  
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Entrevista a Bruce Bolt (B) 

 

J: É investigador, docente ou docente-investigador? Se docente, a tempo inteiro? 

B: Atualmente não me considero nada. Sou um pouco de tudo. As duas coisas. 

J:Como é que usa as TIC, ou seja, email, sites de redes sociais, elearning, blog e 

websites) no seu trabalho (com muita frequência? Que tipo de frequência?) 

Desde que montaram a primeira máquina, o correio, praticamente dei todas as cadeiras 

com um quadradinho de internet. Eu usava frequentemente, os alunos é que não.  

J:Qual é a utilidade que dá às plataformas de elearning no seu trabalho? 

B: Eu passei três frases, tinha folhas de html com link umas para as outras. Dava um 

bocado de trabalho. Depois resolvi utilizar técnicas de grupos dos Yahoo. Nós 

escrevemos um email e tudo recebe. Este tem vantagens. Permite colocar-se ficheiros 

e lista de links, como fotos, links, ficheiros. O email fica também arquivado. A terceira 

fase é um passo para trás. Usei os googles sites, é um wiki. Com o wiki colocava textos, 

fotografias, e há sempre um preview do que está. É difícil haver comunicação e eu queria 

isso. Não queria que houvesse possibilidade de alguém alterar algo. Os alunos nunca 

mostraram grande interesse em participar. Iam ver notas, como a nota é calculada, mas 

não havia participação bidirecional.  

J: Qual é a utilidade que dá aos sites de redes sociais ao blog e aos websites no seu 

trabalho? (partilha documentos, trava comunicação) (follow-up!) 

B: Nunca usei sites de redes sociais. Os alunos não davam respostas, nem com os 

docentes, nem como os investigadores. Uso sempre email.  

J: O que considera que perde por usar estas TIC na academia? Em que sentido? 

B: Perco tempo. Mais nada 

J: O que considera que ganha por  usar estas TIC na academia (as atividades científicas 

e pedagógicas)? Em que sentido? (facilitam comunicação com que públicos, 

informação? 

B: Ordenação. Por exemplos, eu com as notas nunca tive mais problemas. Os filmes, 

se tiverem no grupo, com o link, agente pode ver todos o link. Eu não era organzizado 

e agora sou. 

J: Como é que essas TIC influenciam, na sua opinião, a academia?  

B: Muito pouco. 

J: Como? 

B: As coisas estavam pendoradas na parede hoje já não estão. Os textos de apoio estão 

na plataforma. O resto está igual. 

J:Acha que os cientistas das ciências naturais usam as TIC de maneira diferente dos 

cientistas das ciências sociais?  
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B: Os cientistas sociais estão atrasados nas tecnologias, eles não usam. As plataformas 

mais complexas são mais favoráveis aos cientistas sociais, porque não implicam 

programação. O moddle é uma tarefa de dia-a-dia. Os das naturais têm mais facilidade 

J: Sente que os seus pares científicos utilizam as TIC da mesma forma?  

B: Um bocadinho menos. Eles dão cadeiras e não têm suporte de internet. Eles usam o 

email e pouco mais. Têm a mail list e fazem email e manda. Ainda estão nessa fase.  

J: Considera que as TIC evidenciam uma nova cultura académica?  

B: Não sei. Não sei. É possível se a estrutura académica mudar.  

J: Qual considera ser o papel das TIC na cultura existente?  

B: Ninguém aprende muito. As pessoas tem que aprender a mexer e não há tempo. O 

moodle é usado como email.  
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Entrevista João (R) 

 

J – O professor João considera-se o quê: Investigador, docente ou docente 

investigador? 

R – As duas coisas. 

J – As duas coisas. Como é que usa as TIC: email, facebook , elaerning, blog e websites 

no seu trabalho? 

R – Praticamente todos e mais fundamentalmente utilizo o email para e também para 

dar formação online. 

J – Com que frequência? 

R – O email todos os dias e os temas de informação e formação online pelo menos uma 

vez por semana e o facebook todos os dias, menos que de hora a hora. 

J – Que utilidade dá às plataformas de elearning no seu trabalho? 

R – Utilidade para colocar toda a informação para os alunos, não totalmente para a 

docência. 

J – Não para divulgar artigos científicos… 

R – Habitualmente não. Os artigos científicos são publicados por revistas, a maioria já 

são digitais. Portanto todo o mundo consegue aceder ao introduzir as palavras chave 

no âmbito do titulo e também do autor. 

J – Qual é utilidade que dá ao facebook, ao blogue e também ao website para partilhar 

documentos, travar comunicação com outros professores outros investigadores… 

R – Fundamentalmente o facebook é para ter uma relação de amizades mais 

basicamente há um grupo interessante de professores e alunos mas não utilizo como 

lugar de discussões nem fórum científico. 

J – E os websites? 

R – Isso utilizo muito menos. 

J – Considera que perde as atividades científicas e pedagógicas ao usar as TIC na 

Academia? 

R – Não considero que perca nada ao contrário estou a ganhar muito porque as novas 

tecnologias permitem uma troca de informação permanente, constante com os outros 

profissionais que trabalham no mesmo âmbito e disciplinas que eu. 

J – Então o que é que acha que ganha realmente com as TIC? 

 R – Ganho tempo para comunicar, ganho tempo para aceder a uma informação que 

senão seria muito difícil. Ganho tempo para aceder a fontes de informação e dados 

estatísticos, ganho tempo para manter uma comunicação ágil com os alunos e com 

outros colegas e também me permite estabelecer videoconferências com colegas de 

outros países através do skype. 
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J – Como é que as TIC, na sua opinião, influenciam positivamente ou negativamente a 

Academia? 

R – Muito positivamente. Estamos a introduzir um novo patamar no âmbito da 

investigação e da docência. As tecnologias da informação e comunicação hoje em dia 

são um elemento uma ferramenta chave para os avanços que se estão a produzir dia a 

dia. Hoje as ciências têm um avanço muito mais rápido, com elementos multiplicadores 

relativamente há vinte anos atrás quando não não havia esta tecnologia divulgada e 

com o seu público. 

J – Há uma maior democratização da Academia? 

R – Da Academia e da sociedade em geral. Agora todo o mundo está a partilhar 

informação, todo o mundo está a beber dessas fontes de informação que são públicas, 

Portanto a própria Academia está a ser beneficiada. 

J – Acha que os cientistas das ciências naturais utilizam as TIC de uma forma diferente 

dos cientistas das ciências sociais? 

R - Depende. Acho que depende do tipo de trabalho. Em geral os cientistas do âmbito 

natural têm que trabalhar com outras fontes. Devem ter outro tratamento. Mas uma parte 

digamos que comum porque é uma metodologia que também é comum e o rigor da 

ciência não importa que seja do âmbito das ciências naturais como do âmbito das 

ciências sociais. Há sempre ciências nomotéticas e ideográficas mas todas devem ter 

um rigor metodológico e devem usar umas ferramentas que hoje em dia com uso das 

novas tecnologias temos capacidade para fazer cálculos incríveis, o que antigamente 

era impensável. 

J – Então não encontra grande diferença no uso das TIC nas ciências naturais e nas 

ciências sociais? 

R – No uso das TIC não há. 

J – Sente que os seus pares científicos utilizam as TIC da mesma maneira que o 

Professor? 

R – Oque os meus colegas daqui? – acho que sim. 

J – Utilizam o elearning da mesma forma que o Professor? 

R – Uns um pouquinho mais, outros um pouco menos mas a grande comunidade, 

aqueles que têm menos de 55 anos, estão habituados  e eu acho, no meu caso, sou 

incapaz de prescindir das novas tecnologias. Para mim seria voltar a um passado de 

sombras. 

J – Considera que este tipo evidencia uma nova cultura académica? 

R – Mais que cultura académicas as TIC o que permitem é conduzir um grande carro, 

com uma grande segurança por uma autoestrada. Antigamente estava-mos numa 

bicicleta por caminhos de terra é a grande diferença. Finalmente todos temos que 
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avançar e nesse sentido a ciência continua, só que agora os efeitos são multiplicadores, 

muito mais rápidos que antes. 

J – Então como é que caracteriza, como descreve esta nova cultura académica baseada 

nas TIC? 

R – O que permite é ter um certo dom da ubiquidade. Podemos estar em qualquer lado 

conexão e contacto com todos os lugares, com todos os colegas, com todos os alunos. 

Permite uma sensação de ubiquidade  – estar em todos os lados desde um só ponto. 

Digamos que desde o nosso próprio gabinete ou na nossa própria casa podemos manter 

uma atividade intensa no âmbito da docência e da investigação. 

J – Caracteriza esta nova cultura como multifacetada?  

R – Exato. Agora com uma missão mais poliédrica da realidade científica. 
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Entrevista à Maria (M) 

 

J: A professora identifica-se mais como investigadora, docente ou docente-

investigadora?  

M: Mais como docente. Também sou investigadora, mas eu gosto é de estar com alunos 

M:Como é que usa as TIC, ou seja, email, sites de redes sociais, elearning, blog e 

websites) no seu trabalho ? 

J:Uso tudo. Twitter, linked in, facebook, elearnings, blog que é meu, onde tenho muitos 

recursos para diversos utilitarios gerais e académicos. O elearning uso aqui a do 

instituto, mas já tive a minha, porque acho uma componente fundamental, pode estar lá 

tudo, é tudo altamente integrados, há links para chats, facebook, com todos os meus 

contactos, tento integrar tudo ao máximo, de modo aos alunos poderem ter toda a 

informação. Assim, onde quer que as pessoas estejam, eles podem contactar-me. Não 

há mais a ideia do docente lá longe, procuro estar perto. Para além do email, os alunos 

contactam-me pelo facebook. Faço lá sessões de dúvidas. Faço sempre a iniciação ao 

inicio do ano para eles terem acesso a isto tudo. Uso tudo isto a toda hora, por isso, é 

muito fácil em chegar a mim, grande parte das aulas de apoio ao aluno, fica aqui nas 

tecnologias, não é preciso ser presencial.  

J:Qual é a utilidade que dá às plataformas de elearning no seu trabalho? 

M:São uteis como forma de centralização informação, síntese de aulas, textos meus, 

artigos propostos, síntese dos trabalhos, possibilidade de entregar trabalhos. É mais 

simples. Os alunos já vem do ensino secundário com possibilidade de conhecer isto. Há 

limitações, de qualquer modo, está tudo disponível. São trabalhos diferentes, e ali está 

tudo organizado. Dá outra retaguarda, mas não é seguro, porque nós não sabemos se 

a informação desaparece, é que quem gere não somos nós, são pessoas externas 

J:Qual é a utilidade que dá aos sites de redes sociais ao blog e aos websites no seu 

trabalho? Começamos no email. 

M:Email não uso como forma de contacto. Prefiro que me contactem por chat. Os emails 

acumulam-se. O email é institucional e tem falhas. Na verdade uso o gmail para evitar 

essas situações. Os emails oficiais torturam-me, às vezes não funcionam bem. O gmail 

congrega tudo. O acesso ao email tenho sempre, até no PDA, mesmo dizendo que estou 

fora. Os orientandos e os alunos tem uma forma direta e rara. Mas o email é também 

para os colegas, para enviar artigos, documentos, sei lá, sínteses, troca de coisas dentro 

de equipas, e fazemos por ai esse contacto. É essencial para ficar tudo escrito. Também 

para contactos pessoais, claro. É muito difícil fazer só uso do email. Todas as infos que 

os alunos precisam, coisas básicas, de cadeiras, investigação, preparo coisas para 

todos os anos, que estão no moddle e no meu site. São documentos do futuro, em forma 



114 

de FAQ, e quando eles me enviam esse tipo de perguntas, segue logo direto essa 

resposta. Peço aos alunos para não me levarem a mal. Há links agora de tudo. Por isso, 

nunca uso nada de forma pura. Uso moodle com links meus, uso o meu blog com acesso 

a chats, e direciona tudo para os meus serviços de email. Há sempre falhas por cada 

uma das disponibilidades tecnológicas.  

J:O que é que partilha mais no seu site? 

M: Já não partilho como partilhava. Falo de coisas introdutórias. Tutoriais como estados 

de arte, referencias, ferramentas do ISCSP, estão lá. Procuro que todas as notas sejam 

lá divulgadas para ser facilitado o acesso, marco por lá reuniões. Uso para coisas que 

poderá ter acesso limitado ao moddle. O moddle tem incompatibilidades com email e 

podem não estar ligados. Assim está tudo em acesso geral. Lá também tenho contacto 

com ex alunos e para gente da área, como emprego. É para a comunidade mais ampla. 

É uma secretaria minha. Tenho lá tudo, está tudo no meu servidor, como artigos, 

documentos. Nos servidores próprios não perdemos nada. Tudo o que faz parte do 

nosso CV eu ponho lá, e tento por tudo lá, é uma espécie de promoção e página pessoal, 

permite contacto com coletas internacionais e de facto é pelo site que tenho feito 

imensas coisas, como protocolos. Em temos tive para áreas privadas de laboratórios, 

mas agora estão parados, eram coisas privadas.  

J:O que considera que perde por usar estas TIC na academia por exemplo, as atividades 

científicas e pedagógicas?  

M:Essencialmente o que perco, o que há de negativo, é a incompreensão dos coelgas 

docentes. Tem a ver com a relação própria com os alunos. Há uma visão grande do que 

é a relação do aluno professor. Tem a ver com a visão clássica da academia. Eu tenho 

uma visão muito própria. È claro que há espaço público e privado, mas isso não 

desvaloriza a boa relação aluno-professor. Nunca tive problemas, há sempre uma 

relação cordial. É mais fácil as pessoas serem incorretas num chat, num email, mas 

nunca tive más experiencias. Nunca tive necessidade, um comentário desagradável, 

nunca tive más experiências. Facilita muito o acesso. Há opiniões diferentes, os que 

não gostam. Até na altura que ninguém usava, era bem entendida pelos alunos, e pouco 

pelos colegas, é verdade.  

J: E o que ganha? 

M: Ai ganho tempo, ganho comunicação com quem me quer, até com jornalistas. 

Investigadores, sei lá, universidades. É um contacto com pessoas que estão 

interessadas. Por exemplo, o meu blog é ponto essencial, porque já me permitiu que 

fosse convidada para uma serie de coisas, as pessoas investigam alguém especialista, 

e encontram-me. Conheço pessoas internacionais graças a isso. Por exemplo, com o 

Twitter já conheci uma rede de sociólogos bastante interessantes. O Facebook é mais 
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para os alunos, é o acesso facilitado. É importante o professor estar no apoio em outras 

coisas da vida dos alunos. Eu gosto de estar lá, gosto de os encaminhar, em momentos 

de risco. [exemplos particulares de exemplos]. Depois é também a ajuda para a inserção 

no mercado de trabalho, eu ajudo muito na publicação de anúncios: é publicar um link. 

Isso também é uma mais valia, dá para estar perto dos alunos. As Tic podem mostrar o 

lado humano do professor e faz com que os alunos se envolvam mais nas atividades 

dos alunos e isso pensa que é por isso, é a minha experiencia. É criticável. Mas por 

exemplo, os meus alunos, que tem alguns posições de responsabilidade, graças as tic, 

blog e site sobretudo, oferecem-me oportunidades de estágios aos meus atuais alunos 

J: O que considera que ganha por usar estas TIC aqui na Academia?  

M: Muito positivo. Há mais partilha de informação, as vezes não conseguimos, mas esse 

é o paradigma, onde todas as cadeiras tem uma página. Na investigação, as pessoas 

continuam nas suas quintas. Na minha experiencia não há utilização de ferramentas 

coletivas. No ensino pressionou-se para se usar o moodle, uns usam mal, outros poem 

tudo, o que não é bom para o aluno. Mas nos últimos tempos tem-se dado muitos 

passos. Hoje temos excelentes páginas. É exemplo disso a página da UTL e da antiga 

universidade de lisboa, agora a da nova, é um mau exemplo, está tudo ainda por fazer, 

só está o esqueleto. Ainda assim o caminho é fabuloso. A página do ISCSP era uma 

coisa mal feita, hoje houve uma aposta e está boa. Dá para captar alunos. E as pessoas 

querem o que está na net, sem isso nada. A do Porto é ótima nisso. Eu recebo tudo o 

que há para ser recebido das universidade. A nova próxima da UL não tem nada, nem 

pró facebook nem para uma newsletter. As Tic conseguiram expandir o publico, quer a 

nível de alunos, quer a novel de projeção, e nisso tem que se continuar a fazer. 

J:Acha que os cientistas das ciências naturais usam as TIC de maneira diferente dos 

cientistas das ciências sociais? Porquê?  

M: Epa isso… usam. Os da Ciências naturais tem outros requisitos. Há mais 

investimentos. As Ciências sociais não tem a retaguarda dos Ciências naturais. Por 

exemplo, um bom manual de CN que tem sempre uma web por traz ou outras 

tecnologias. E há competição. Um docente de naturais tem outros recursos tecnologias. 

É outro nível. Há recursos para cada aula. Há uma aprendizagem em modo interativo. 

Nós não temos isso. É uma tristeza mais não temos. Nós assim não podemos fazer as 

coisas com aquele profissionalismo. Mas fazemos um esforço. Mas na utilização de 

plataformas e de outros aplicativos, não vejo diferença. Há os que usam muito bem e 

os que não usam nada bem ou que não usam. Eu conheço a FCUL e o ISCSP e a Fcul 

está mais avançada. O iscsp está muito atrasado. Só temos há um ano. 

J: Sente, por exemplo, que os seus pares científicos utilizam as TIC da mesma forma?  
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M: Não. Sinto que a maneira que eu usava há uns anos, eles usam agora. Eu tou sempre 

a procura de novas ferramentas. Eu coloco muito do que aprendo incorporado na 

docência. Eu tenho o meu próprio servidor e por isso uso um pouco mais. Os alunos 

tem melhor noção disso do que eu. Mas eu acho que sou mais ativa, interventiva na 

vida dos alunos pela via do facebook. Pelas tic não sou só recetora. Pelas redes sociais 

também informo quantos faltam exames corrigir. É uma humanização do sistema e do 

processo. Sou mais atenta assim a estes potenciais. Eu altero de raiz a minha página 

todos os anos. Insiro coisas novas. Eu tenho outros recursos, como já disse, eu tenho 

o meu servidor. As páginas de núcleos e encontros dos alunos estão alojados no meu 

servidor. Eu uso outras coisas, as pessoas não têm e também não dominam.  

J:Considera que as TIC evidenciam uma nova cultura académica?  

M: Não sei. Não sei se há uma nova cultura académica. Depende. Facilitou o que é 

conceção de universidade. Todas as pessoas tem mais acesso à universidade. Mas de 

resto não alterou grande coisa. As pessoas trabalham independentemente, mas não há 

mais partilha. Usam os cosharings mas de forma simples. As pessoas não usam as 

redes sociais para trabalhar. Usam os email, mas isso é tradicional. O ensino mudou 

com Bolonha, não mudou com as Tic. Há uma aparência de facilitação. Parece que é 

irrelevante agora ir as aulas. Quanto melhor a presença no moodle, menos se vai as 

aulas. Há a aparência que chega. Parece que nas aulas o conteúdo não é importante. 

O professor mostra os slides e os slides estão no moodle. A aula perdeu importância, 

aparentemente. As Tic ajudaram, puseram em causa. Mas há benefícios, e são 

fabulosos. Há inclusividade. As gravidas, tenho muitas alunas gravidas, os 

trabalhadores, todos podem estar a acompanhar as aulas. Há mais interatividade, 

fazemos uso de vários suportes, colocar vídeos, acesso a digitalizações, a livros, aos 

clássicos.  
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Entrevista a Inorgânica (MJC) 

 

JM: Considera-se mais professora, investigadora ou professora-investigadora? 

MJC: As duas (professora-investigadora). 

JM: Como é que usa as TIC, ou seja o email, os sites de redes sociais, os e-learning, 

os blogs e os websites, no seu trabalho? Qual é a frequência e o tipo de frequência? 

MJC: Emails comecei a utilizar desde que se tornou disponível, em 1988. E uso 

frequentemente em toda a parte, sempre todos os dias. 

JM: Constantemente? Mesmo durante o dia, “hora a hora”. 

MJC: Sim. Tenho uma série de contactos internacionais e nacionais e portanto a grande 

maioria é por emails. Quer dizer, as cartas desapareceram… e os telefonemas também 

se reduziram bastante. 

JM: E os sites de redes sociais? Como o Facebook, não utiliza? 

MJC: Não! Não, por opção. Não me gosto de ver exposta na net com fotos e opiniões 

JM: E os e-learnings? 

MJC: Acabo por utilizar o Moodle, que é uma plataforma desse tipo. Que aqui, mais ou 

menos, na faculdade também desapareceram as páginas, no sentido anterior. E 

portanto, passou a ter que se utilizar isso para efeitos de conteúdos. 

JM: Ou seja, desapareceram o “blog da disciplina” ou o “website da disciplina”? 

MJC: Sim. Passou obrigatório ter o Moodle, para cada disciplina. 

JM: Nesse sentido, qual é a importância…qual é a utilidade que dá ao e-learning? Ao 

Moodle, uma vez que já temos uma caracterização…do Moodle. 

MJC: Eu acho que é importante, uma vez que todas as coisas estão juntas. E talvez, 

embora eu não goste, o modelo ser sempre o mesmo para tudo… também é capaz de 

ser bom para os estudantes não se perderem. Embora aquilo tenha algum grau de 

personalização no modo como é organizado…mas há muito que é comum. Portanto, eu 

penso que eles também se habituam a ver as coisas e que ficam dependentes. E é uma 

maneira de comunicar facilmente com os alunos…porque também já sabem que tudo 

aparece lá. 

JM: Em relação aos sites de redes sociais, como o caso do Facebook, do LinkedIn, o 

Hi5 ou o Twitter, não lhes consegue ver nenhuma utilidade na partilha de informação ou 

na comunicação com os seus alunos, na comunicação com os seus pares? 

MJC: Até à data nunca vi nada que me fizesse sobrepor aquilo que eu acho que é a 

parte desagradável, como a exposição da nossa privacidade. Há muita gente, em 

especial gente nova, que precisam de se tornar conhecidas têm nisso um incentivo… 

Eu já passei essa época, mas é um facto (risos) e portanto não tenho. Por outro lado… 

JM: Conhecidos academicamente? 
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MJC: Sim, sim. Por outro lado, também tenho um nome que quem quiser encontrar, 

basta pôr no Google. Portanto também não para rever as pessoas que já não se veem 

há muitos anos. Também não sinto essa necessidade e por outro lado, gosto da 

privacidade e de não estar assim nessas organizações. 

JM: E em relação aos Blogs e aos Websites? Não vê nessas plataformas uma forma de 

partilha dos trabalhos? De partilha de conhecimentos? Ou até mesmo de uma melhor 

comunicação entre os vários públicos, como são os casos dos investigadores, dos 

docentes e dos alunos? 

MJC: Essa parte é interessante…Simplesmente, tudo demora muito tempo a fazer. Uma 

pessoa manter um Blog, tem que ter tempo para escrever. E a questão é que “quais é 

que são as prioridades?”, e acabo por achar que as prioridades, em termos de escrita, 

são para escrever… Há muitos bons livros de textos para os alunos e para as aulas… 

E a pessoa é avaliada pela produção científica, e essa tem que se escrever…. Portanto 

acaba por ser a prioridade número um. Em especial quando há um grupo grande e os 

jovens do grupo precisam disso também para sobreviverem (risos) numa época cada 

vez mais competitiva. Portanto, acho interessantes os blogs… há coisas muito giras, 

mas não tenho tempo. O tempo não dá para tudo. 

JM: O que é que considera que pode perder ou que perde realmente por usar as TIC? 

Ou seja, o que é que perde? Perde no tempo para escrever artigos? Perde tempo para 

preparar aulas? Dificultam, de certa forma, o acesso a determinados públicos? Que a 

mensagem não passa? Sente que perde alguma coisa? 

MJC: Não, acho que é vantajoso. Acho que às vezes a parte da mensagem que não 

passa é muitos alunos que acham que isto é a Universidade Aberta…que não é. E que 

pretende ter uma parte que é presencial. Portanto os conteúdos nunca são cem 

porcento abrangentes de tudo aquilo que é necessário contactar para efeitos de 

determinado tempo. 

JM: Ou seja, não vê nas TIC, sejam elas quais forem, não vê um ponto negativo? 

MJC: Não, assim à partida não. Como digo, uso email desde que começou a aparecer 

cá e nos EUA. Por acaso na altura estava nos EUA, mas ….Havia uma conta para toda 

gente em Lisboa. Eu trabalho com computadores há mais de 30 anos, portanto estou 

habituada a isso. Acho que é muito útil. 

JM: Considera que ganha por usar as TIC? 

MJC: Sim! 

JM: Nas atividades científicas, pedagógicas? De certa forma facilitam-lhe a 

comunicação? 

MJC: Sim, talvez deem mais trabalho nalguns aspetos, mas pelo menos a pessoa fica 

mais independente. Dantes quando se tinha que dar um texto a uma dactilografa passar 
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ou os desenhos, que tinha quer ser um desenhador… Agora é muito com tudo o que há 

de tecnologia, é muito mais simples de fazer isso. 

JM: Consegue ser a própria professor a fazer essa própria digitalização, esse próprio 

desenho? 

MJC: Sim, com os programas certos e o pouco software a que temos acesso. (risos) 

JM: Como é que as TIC influenciam, na sua opinião, a Academia? A sua. 

MJC: Acho que ainda há muita gente com muita relutância. 

JM: Como? Porquê? 

MJC: Porque há algum mínimo de esforço necessário para usar uma coisa diferente. E 

tem que se aprender. 

JM: Esta influência das TIC é positiva ou negativa na Academia? Na sua Academia? 

MJC: Acho que apesar de tudo é positiva. Vamos lá ver, há um aspeto, para mim, que 

era muito mais positivo na versão anterior de páginas e blogs, como lhe chamava… 

Eram muito mais abertos. O que eu não gosto no Moodle é que é um sistema fechado, 

a que só os “íntimos” é que têm acesso. Portanto, se eu quiser saber o que acontece 

noutras disciplinas que possam estar relacionadas com as minhas, não tenho a mais 

pequena hipótese de ter acesso. E isso é mau. Mas talvez isso também seja do modo 

como está configurado. Fora isso, acho que o facto de existir e de haver pressão obriga 

a que as pessoas criem esse tipo de conteúdos, o que é positivo. E talvez se sintam 

obrigadas a atualizar as coisas… Um bocadinho de mais dinamismo. 

JM: Mais democratização também? 

MJC: Não sei, o que é quer dizer exatamente com isso? 

JM: Por exemplo, o E-learning se calhar não é tão democrático. Se calhar uma página 

web ou um blog seria mais democrático. Porquê? Talvez porque estivesse aberto a toda 

a comunidade. Por exemplo, a professora podia ir ver o que se passa noutra disciplina. 

Eu, mesmo sendo de uma outra área, posso ir ver o que se passa na sua disciplina. 

MJC: Sim, em princípio a maior parte dos conteúdos eram abertos. Alguns não, porque 

quando uma pessoa está a utilizar material que tem copywriter, não pode. Mas o grosso 

sim. Quais são os programas, os exames, o que é que acontece, não é? Para se ter 

uma perspetiva. Isso agora está mais ou menos cortado, é a parte de que eu não gosto. 

JM: Acha que os cientistas das ciências naturais usam as TIC de maneira diferente dos 

cientistas das ciências sociais?    

MJC: É natural que usem (risos). Têm uma formação diferente e tudo o que fazemos 

reflete aquilo a que estamos habituados e a maneira de olhar para o mundo e para as 

coisas à nossa volta.  

JM: Em que sentido? Acha que os das ciências sociais usam menos ou usam mais?  

MJC: Talvez de modo diferente. Também não sei exatamente. 
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JM: Mas como? Por exemplo, acha que os das ciências sociais dão mais importância 

às tecnologias ou acha que são os das ciências naturais? 

MJC: Eu acho que é diretamente mais importante para as ciências naturais. Até porque 

começou primeiro, sei lá. Quer dizer, as pessoas ligadas às áreas não de ciências, para 

que é que usam computadores e pesquisas? Para fazerem coisas que eram mais 

demoradas a fazer à mão e permite-lhes consultar mais bases de dados e isso, ao passo 

que, noutro tipo de ciências há uma influência direta… a aquisição de todos os dado 

praticamente é feita com computadores… usam-se tecnologias… Portanto um 

computador é um instrumento de trabalho mais direto, diria eu, do que nos outros casos, 

em que apesar de tudo se produz texto e estatísticas sobre texto. 

JM: Sente que os seus pares científicos utilizam as TIC da mesma forma? Sente que há 

uma identidade grupal aqui na FCUL? Em relação às TIC? Ou seja todos utilizam as 

TIC de forma idêntica. 

MJC: Eu acho que não, porque no meu caso particular, uma das minhas atividade de 

investigação é química computacional e portanto há mais pessoas na mesma situação 

e portanto acho que também o modo de utilizar é um bocado diferente de pessoas que 

têm uma atividade, digamos, mais laboratorial…. Por exemplo, síntese, o estudo de 

propriedades. Acabam por ter muito menos contacto e muito menos facilidade em 

utilizar. Talvez sejam os tais colegas que têm mais relutância, mais dificuldade em 

utilizar esses meios. 

JM: Ou seja, não acha que exista uma cultura tecnológica aqui?  

MJC: Há… acho que sim, relativamente… Só que mais uns que outros, também vai 

melhorando. Vai melhorando para pessoas mais novas, embora das faculdades de 

ciências técnicas que há por ai, acho que esta não e aquela em que os alunos não têm 

mais…em que esse tipo de orientação não é aquele em que é o mais desenvolvido. 

JM: E em relação aos professores? A partilha? 

MJC: Também não, porque essas coisas… o que acontece aos alunos reflete o que 

acontece aos professores, por exemplo acho que no Técnico (IST) isso está muito mais 

desenvolvido…não estão outros aspetos. Isto cada um tem as suas especificidades. 

JM: Considera que as TIC evidenciam uma nova cultura Académica?  

MJC: Acho que sim, acho que era completamente diferente dantes.  

JM: Em que sentido? O que mudou antes? O que é que mudou agora em relação ao 

antes? 

MJC: Está tudo à distância de um “clique”. Tudo o que eram pesquisas elaboradas e 

executantes que tinha que fazer, agora se não for muito fácil ou não estiver 

completamente acessível não se faz…. Não sei se é bom ou mau… Muitas das coisas 
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passaram a estar muito mais acessíveis… Mas as que não estão, já ninguém tem 

paciência para procurar, acho eu. 

JM: Como é que caracteriza ou descreve esta cultura? Cultura do facilitismo? Cultura 

do fácil acesso? 

MJC: Do fácil acesso sim, do facilitismo não diria. Às vezes é fácil também porque as 

pessoas não fazem a pesquisa completamente, mas talvez haja uma tendência para 

que as coisas sejam muito simples e imediatas. Talvez não haja tanto esforço para fazer 

pesquisas em boas condições, por exemplo… Mas nós também em Portugal, temos 

muito pouco acesso a recursos desse tipo… que não são pirateáveis e são 

extremamente caros e normalmente nunca constam das prioridades de quem esta a 

frente das instituições. 

JM: Acha que seria mais vantajoso a pesquisa em biblioteca ou a pesquisa pelas TIC? 

MJC: Acho que é de longe pelas TIC, a questão e que não temos acesso a tudo. Porque 

mesmo este acordo para acesso eletrónico a revistas temos um passado que muito, 

muito curto. O que é mau… Quer dizer que as pessoas mais velhas, os seus trabalhos 

mais antigos não são citados por ninguém, porque ninguém tem acesso a eles. E 

estamos a falar de… penso que há uma série de revistas que são só de 97 para cá, não 

é muito. Alguns arquivos já tivemos, mas já deixamos de ter, e portanto acabamos por 

ter uma visão fragmentaria… o papel esta lá, deixou de estar também… Portanto 

embora potencialmente seja muito melhor em tudo, temos é muitas limitações… por 

falta de acesso. Só temos acesso a uma parte parcial e por falta objetos para fazer uma 

pesquisa em boas condições. 
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Entrevista a Calca (P) 

 

J -  Consideras-te investigadora, docente ou docente investigadora? 

P - Neste momento sou docente investigadora, mas normalmente sou só investigadora. 

J - Como é que usas as TIC, ou seja os sites de redes sociais, elearning, blogs, websites 

no teu trabalho? 

P - Uso todos os dias especialmente o e-mail, dropbox  e a internet para fazer 

pesquisas… 

J - Mas por exemplo qual a utilidade que dás às plataformas de eLearning? 

P - Sou gestora na Aberta, lecciono através de elearning. Disponibilizamos conteúdos 

num determinado período e depois os alunos estudo e colocam questões através das 

plataformas fazem avaliações e submetem os trabalhos. 

J - Qual a utilidade que dás aos sites de redes sociais como o facebook, blogs e websites 

no teu trabalho? 

P - É mais fácil ir à página do facebook que à do DN para saber informação diária. Em 

termos de trabalho, por exemplo, no facebook há uma página contruída por cientistas 

sociais em que divulga entre outras coisas, ofertas de emprego. Blog é mais informativo, 

não uso no meu trabalho. Embora haja já muita gente a utilizar os blogues para fazer 

análise, especialmente análise politica, eu por norma só uso para informação. 

J - Não partilhas documentos nos sites de redes sociais, não trocas comunicação com 

os teus alunos ou com os teus colegas através de sites de redes sociais, facebook por 

exemplo? 

P - Utilizo, utilizo. Partilhar documentos…  às vezes noticias. Documentos em si só se 

for uma coisa muito… 

J - Utilizas mais o email para isso? 

P - Utilizo mais o email se for um artigo ou qualquer coisa do género. Mas para contactar 

os  meus alunos da Aberta, como há a Plataforma utilizamos por norma  a Plataforma e 

não tanto o facebook. A Plataforma é oficial. Mas se alguém colocar questões pelo 

facebook também vou respondendo. 

J - O que é que consideras que perdes por usar as TIC na Academia? Perdes atividades 

científicas, pedagógicas, dificulta ou facilita o contacto com o público? 

P - Eu acho que quer é facilitadora, não julgo que dificulte. É claro que se as pessoas 

estiverem fechadas em casa sempre em volta do computador não forem a conferências 

ou a falarem com os colegas… face to face é sempre melhor . Mas às vezes em coisas 

rápidas para mim é mais facilitador, mais simples. Se for uma coisa que precises de 

falar mais prolongadamente com a pessoa podes encontrar-te com ela.  
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J - Concretizando. O que é que consideras que ganhas por estares nas >TIC e por as 

usares na Academia? 

P - Acho que ganho tempo. E às vezes até é mais fácil (não o facebook mas mais o 

email) um primeiro contato com as pessoas que não estão no nosso país. As pessoas 

às vezes são simpáticas e respondem. É uma primeira abordagem que eu acho que é 

bastante prática. 

J - Ou seja, facilitam a comunicação entre os vários públicos sejam docentes, 

investigadores ou até alunos? 

P – Sim, sim. 

J – Como é que essas TIC influenciam, na tua opinião, a Academia? É um sentido 

positivo, negativo? Porque  e como é que influenciam a Academia? 

P – Se nos restringirmos a este tipo de contatos  através das redes sociais acho que é 

muito muito bom. Em termos de divulgação de informação científica às vezes é 

complicado e no que diz respeito quer à qualidade dos trabalhos porque nem sempre 

tudo o que surge na internet e que nos é enviado é validado. É mais fácil hoje em dia 

que há dez anos fazeres um download de um paper, mudares o nome e umas coisas e 

tens o teu trabalho feito. Claro que depois és apanhado. A minha experiencia na 

Universidade Aberta é que algumas vezes, como há acesso a esta informação por várias 

vias, não só numa pesquisa mas também de troca de informação entre colegas têm a 

tendência a fazer os copy paste e pelágios. Às vezes é mais difícil de descortinar de 

onde é que aquilo apareceu. Já há programas de  software que detetam esse tipo de 

…mas tu tens que estar…fazer uploads de documentação se desconfiares de alguma 

coisa. Nesse aspeto é menos bom, mas eu acho que nos outros, facilidades de 

contactos é óptimo.  

J - Achas que os cientistas das ciências naturais usas as TIC de maneira diferente dos 

cientistas das ciências sociais? 

P – Se considerares só emails acho que é exatamente a mesma coisa… 

J – Sim quando digo blogs, skype … 

P – Sim, eu acho que sim. Pelo menos não há diferenças. Pelo menos as pessoas que 

eu conheço e que trabalham na área da física e da bioquímica é a mesma coisa. É 

sempre muito pessoal. Há pessoas que lêm mais blogs científicos e outros que …é mais 

gosto pessoal. Mas em termos de distinção científica acho que não há. Os cientistas 

sociais acham sempre muito giro andarem  a ver páginas de facebook e saberem como 

é que as pessoas reagem a não sei que mas eu acho no geral que a utilização é a 

mesma. 

J – Sentes que os teus pares científicos utilizam as TIC da mesma forma? 

P – Depende da idade 
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J – É? – não há identidade de grupo? 

P – Não. Por exemplo: um dos meus orientadores, uma pessoa com mais de sessenta 

anos, podia utilizar por exemplo o skype. Mas é muito mais fácil pegar no telefone e 

telefonar, percebes, é mais eficiente em vez de ser uma confusão de ligar a câmara e 

não sei quê. 

J – Consideras que as TIC evidenciam uma nova cultura académica? 

P – Eu não diria isso. Acho que, como referi anteriormente, são facilitadores ajuda no 

contato e até contribui por terra certos formalismos que existem quando trabalhas com 

pessoas nesta área, sejam teus colegas diretos ou superiores hierárquicos, acho que 

contribui um pouco para que a hierarquia, ou melhor, os fatores maus do que é a 

hierarquia sejam postos de parte. Mas não sei se há uma cultura …eu não utilizaria essa 

expressão, é um bocado forte! 

J – Se não, que consideras ser o papel das TIC na cultura académica existente? É só e 

apenas um facilitador? 

P – Eu acho que é um facilitador neste sentido de, de que é bastante útil em termos de 

contato… eu penso que pode ser o motor de algo de mudança. Passas a interagir de 

uma forma menos formal e eu acho que isso pode ser facto de mudança na Academia 

porque muitas vezes na Academia o que dificulta a colaboração e até desenvolvimento 

de trabalho é exatamente essa hierarquia que é necessária como em todo o lado mas 

que muitas vezes serve de travão e se calhar as TIC podem contribuir para que isso 

seja diminuído. Nesse aspeto julgo que seja positivo. 

J – Tá bom! 
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Entrevista à Sassen (S) 

  

J:É investigadora, docente ou docente-investigadora?  

S: Investigadora e docente. 

J:Como é que usa as TIC, ou seja, email, sites de redes sociais, elearning, blog e 

websites no trabalho ? 

S: Epa, isso é muita coisa. Espera ai. Costumo ver de amnhã e ao fim do dia os emails. 

Depende dos dias. Os sites de redes sociais uso pouco para o trabalho, mas uso para 

estar em contacto com fins afetivos, como é o caso dos ex alunos e gosto de interagir 

com eles. Posto sentimentos, pensamentos, é mais pessoal. Mas posto coisas da 

Sociologia, coisas interessantes, em piada, ou em artigo, para partilhar conhecimento 

com esta comunidade. Até temos vários grupos para isso, como são os da Sociologia e 

do ISCSP. Estas relações é trabalho, parte dele, que me dá prazer. Não é nada de muito 

calculista, mas sim efetivo. 

J:Qual é a utilidade que dá às plataformas de elearning no seu trabalho? 

S:Tenho que usar. Em tempo de aula uso todos os dias, os slides, os artigos, sempre 

mais informação de base para que as pessoas possam ler. Também uso para receber 

trabalho. Também usei como fórum de discussão. 

J: Qual é a utilidade que dá aos blogs e aos websites no seu trabalho?  

S:Algumas das coisas que posto do Facebook, vem de blogs e de websites. No email 

faço tudo, com todos, com docentes, alunos, investigadores, é mais institucional, mas é 

uma relação privada. O facebook é mais público, mas com diálogos privados. No 

facebook tudo é público e tem que ser pensado como publico. 

J:O que considera que perde por usar estas TIC na academia?  

S: Ah, é assim, não perco. Ganho. Perco a comunicação face-to-face, perdemos a 

intenção. Eu gosto muito de falar nos olhos das pessoas. Eu gosto de feedback 

imediato. A resposta nas tic é cego. Perdemos muito o sinal das emoções, os smiles 

ajudam. Prejudicam na qualidade dos trabalhos, as pessoas habituaram-se demasiado 

à net e ao que está na net. Há quem já cite wikipedia. A informação é facilitada mas as 

pessoas não fazem distinção entre o que é superficial e relevante.  

(pausa para um aparte)  

Perco boa comunicação, perco tempo a selecionar o que é informação e lixo. O tempo 

é preciso ser selecionado. Precisamente, quanto estou a trabalhar, não vou ao 

facebook. Só vou para me desligar do trabalho, para fazer uma pausa, mas não demoro 

muito tempo, se não é viciante. Eu vejo as notícias no facebook, já não compro jornais, 

nem vou aos sites, vejo o que por lá postam. 

J:Como é que essas TIC influenciam, na sua opinião, a academia? 
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S:Positivamente, mais acesso, mais rica, mais atual, ao nível das bases de dados e até 

através de linkedin, com o acesso a investigadores e docentes com um caracter 

profissional. Há uns anos atrás esse processo estava-nos completamente vedado, 

mesmo através de email, mas isso já acontecesse há uns anos atrás. No mestrado, falei 

com algumas dessas pessoas, até para discutir teorias e esclarecimentos. Foi ótimo. 

Além do acesso a revistas internacionais. Ganhámos e ganhámos muito. Mas tmbém 

ganhámos estar expostos a lixo. Temos que selecionar  

J: Acha que os cientistas das ciências naturais usam as TIC de maneira diferente dos 

cientistas das ciências sociais? Porquê?  

S: Não! Não! Aqueles que eu conheço… é difícil estarmos a dizer isso. Até usam de 

forma mais… mais, com mais potencialidade, mas isso também não posso precisar. 

Porque eu não sou uma personagem típica, para me comparar com outros. Vocês que 

são jovens investigadores exploram muito mais a tecnologia e eu, muito sinceramente, 

não tenho tempo, sei usar por colegas, por mim, vai devagarinho. Não estou tão 

disponível. Eu fui programador, e sempre que tinha dificuldades explorava, lia o manual 

e o help. A informática e as TIC evoluíram muito. 

(pausa para um aparte) 

J: Sente que os seus pares científicos utilizam as TIC da mesma forma?  

S: Sim. Mas não tem nada a ver com identidade grupal. A não ser os professores mais 

velhos, toda agente usa os emails, por exemplo. A não ser esses casos, todos usam, e 

há gente mais avançada que eu. A minha utilização das tic é que era mais de 

profissional. Eu produzia o sistema, fazia o sistema, implantava, atualizava, assistia o 

cliente, e nessa altura estava dentro. Mas as tic permitiram-me conhecer as 

organizações, e isso deu-me a bagagem para gostar de organizações e deu-me 

bagagem para dar aulas, porque dei formação em tudo o que era de informática, em 

office. 

J: Considera que as TIC evidenciam uma nova cultura académica? Em que sentido?  

S: Nós temos o elearning. A educação à distância é antiga e não existe por causa da 

nova tecnologia. A nova tecnologia é apenas um meio. Antes da televisão, existiam 

cursos por correspondência. O que muda é o meio. Aos anos que existem cursos à 

distância. Ao nível do inglês, de cabeleiro, existiam cursos por correspondência. Muda 

o meio, a forma e a técnica é a mesma com os mesmo prossupostos. Os princípios são 

os mesmos, a educação e a avaliação do aluno. Em formação, temos que estar sempre 

precavidos se a tecnologia falha, temos que ter o plano b e ter outras ferramentas, 

independentes, daquele meio. As aulas hoje é transmissão de slides, a meu ver, eu 

acho que é pernicioso. É a cultura do slide, e nós somos meros transmissores de slides. 

Slides são resumos. Os alunos tem que pensar e ver para além dos slides e acho que 
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há dificuldade nisto. Hoje o slide limita a ação do docente. Numa aula sem slides aquilo 

pode ir por vários lados. O professor X, que já se reformou, sempre deu aulas sem 

slides, e nos últimos tempos, resolveu fazer as coisas com slides e ele dizia-me que 

aquilo não corria da mesma maneira, espartilha as aulas. Eu já o tenho convidado para 

dar umas aulas e digo-lhe – esqueça as aulas e as aulas são fabulosas, não ficam 

presos. Os alunos não tiram é apontamentos. Debate-se, é verdade, mas os alunos não 

tiram apontamentos. Repousam nos slides, não leem manuais. É uma degradação do 

ensino que é devido as tecnologias. Na Teaching sociology, eles escrevem algumas 

práticas pedagógicas do ensino da tecnologia e algumas experiencias são curiosas, não 

passam pela tecnologia, mas pela criação, é tornar o aluno ativo, mas com 50 alunos 

por turma, é muito difícil. A maior parte dos docentes, não tem preparação pedagógica, 

aqui a tecnologia não são as tic, são outras tecnologias, a formação de docência. A 

docência não tem a ver com tecnologias. É possível que tenha havido transformações, 

mas não alteraram os prossupostos científicos, o conhecimento. Este não é estanque, 

mas não é fator principal que faz mover este conhecimento. É o conhecimento que faz 

mover a técnica, as tecnologias, damos demasiada importância à influência das tic na 

docência. É preciso vermos outras influências, a económica, a social, a política. 
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Entrevista a Pedro Vilalva (JF) 

 

J – O professor ## considera-se professor, investigador, professor investigador, com o 

que é que se identifica? 

JF – identifico-me como professor universitário e como tal tenho que ter a vertente de 

investigador científico. É indissociável para mim. 

J – Num aspeto geral e identitário professor e investigador. 

JF – Sim, seguramente. 

J – Como é que usa as TIC? Ou seja o email, sites de redes sociais, elearning , blog e 

web sites no seu trabalho, no seu dia a dia? 

JF – No meu dia-a-dia utilizo todos esses instrumentos  no meu regime de ensino. 

Primeiro na Universidade Aberta onde o modelo de ensino é todo ele virtual ou 

grandemente virtual em que tenho que recorrer a uma plataforma que é a moodle  que 

é a plataforma que me permite interagir com os meus alunos  no dia a dia e é ali que eu 

lecciono   através  de todos os instrumentos que a plataforma me permite utilizar desde 

chats, fóruns , vídeos etc. Toda a interação assíncrona e síncrona é feita através da 

plataforma e depois, quotidianamente, através dos emails que permitem contatar 

alunos, professores, a universidade. Todo esse usos das TIC replico na Academia Militar 

onde também ensino e, portanto, tento aproveitar tudo o que posso dessas tecnologias 

de informação e comunicação para o ensino presencial. Na Academia Militar também 

tenho uma plataforma moodle, uns fóruns , email para  conciliar as horas de contacto e 

para os alunos poderem estar , poderem permanentemente  terem a possibilidade de 

me contactar. 

J – Utiliza estas tecnologias, de forma abstrata, permanentemente? 

JF – Todos os dias, a toda a hora, permanentemente. Na Universidade Aberta pela 

própria definição de modelo virtual, o regime essencial é todo ele baseado no elearning. 

Quotidianamente, a todo o tempo e a toda a hora eu estou a ter interação com os meus 

estudantes, seja através do computador em casa, do meu telefone, que é um 

smartphone e onde por vezes respondo porque  tenho acesso à página da unidade 

curricular ou das unidades curriculares. É muita vez através do iphone que eu  abro e 

fecho dispositivos na plataforma por estar no transito ou noutro sitio qualquer e issi 

facilita-se o trabalho. 

J – Qual é a utilidade real que dá às plataformas elearning? 

JF – Para mim são absolutamente centrais no meu trabalho. Como digo eu lecciono em 

duas escolas. Uma presencial que é a Academia Militar e aí tenho uma plataforma 

moodle, uma plataforma de elearning que é utilizada digamos, de forma secundária. È 

uma espécie de complemento à minha atividade de presencial de docência. Eu dou as 
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aulas presenciais e depois os cadetes alunos tem ali um outro instrumento para 

poderem aceder a mais informação. Na Universidade <Aberta é o contrário. É o cone, é 

o central. Aproveito a plataforma com todas as facilidades que ela dá para leccionar no 

dia a dia. 

J – Qual a utilidade que dá aos sites de redes sociais, blogs e Web sites no seu dia a 

dia? 

JF – Utilizo as redes sociais para  fornecer informação institucional. Por exemplo, como 

faço muito comentário político na SIC e TVI, é lá que eu faço o anúncio das 

iontervenções pois acho que é útil também para os estudantes. Ou se há o lançamento 

de um livro, utilizo essas redes sociais pois vou tendo os alunos que habitualmente são 

alunos do ano coletivo que se inscrevem como amigos, não digoi que sejam todos, mas 

a maior parte, quer na Academia, quer na Universidade, e depois vai ficando ali uma 

coleção de antigos alunos que se vai acumulando, isto no facebook. 

J – E em relação aos blogs e websites. Partilha de documentos? 

JF – Não, não tenho blog  nem uso blog. Por vezes leio blogs não sou autor de nenhum 

blog. 

J – nem partilha documentos e informação nos blogs. 

JF – Não. Só na plataforma moodle através dos email e através das redes sociais. 

J – O que é que considera que perde por estar nas TIC ? 

JF – Muito rapidamente diria que não perco muita coisa. Porque tenho tido sempre o 

entendimento de que, embora na Universidade Aberta, o modelo seja a distancia, 

elearning, muitos dos meus colegas das universidades presenciais sentem a falta do 

contato direto com os estudantes, eu não tenho essa dificuldade porque eu nas minhas 

aulas, nas minhas unidades curriculares tenho sempre momentos e pontos de contato 

presencial. Não quer  dizer que seja com todos mas é com a generalidade deles. Eu 

tenho todos os anos cerca de mil alunos , em toda a parte do mundo e o que eu faço é 

que, em momentos particulares, no inicio ou meados do semestre lectivo e depois no 

final, trago-os sempre a documentos presenciais, por exemplo: visita à Assembleia da 

República, visita ao Presidente da República e tenho conseguido, nos últimos anos, 

levar alguns ao Parlamento Europeu a Bruxelas. Portanto aquilo que muitas vezes é 

entendido como os aspetos menos conseguidos do elearning  e das plataformas, aquilo 

que os colegas do ensino presencial dizem que precisam ter os alunos à sua frente, eu 

não sinto isso, não sinto essa falta, não diria … há certamente desvantagens, mas 

também há desvantagens no modelo presencial. Eu como ensino num e noutro consigo 

conciliar as duas vertentes. >Tento aproximar os modelos. Tento sempre  encontrar os 

aspetos mais positivos e carrilar para o outro sistema e fazer a mesma coisa em relação 

ao outro, evitando as coisas que considero mais negativas. Mas esse aspeto que é o 
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contato presencial é  aquilo que para mim genericamente é apresentado como pior pois 

não é tão conseguido ou não consegue chamar a atenção para o aluno. É verdade, mas 

eu tento colmatar isso com os tais momentos presenciais, não de todos mas de alguns. 

J – Então o que é que ganha com as TIC nas suas atividades académicas e científicas? 

JF – Tempo, tempo é o que eu ganho mais. Porque  consigo  fazer uma gestão diferente 

daquela que faço quando tenho, por exemplo na Academia Militar,  um horário pré 

definido onde tenho que estar à terça feira das 09h05 às 12h20 e na quarta das 10h20 

ao meio dia e vinte. Eu não tenho esse horário quando utilizo as TIC ou quando as TIC 

são fora de uma universidade como é a Universidade Aberta. Tenho uma gestão muito 

mais flexível do meu tempo. Posso afetar o meu tempo de outra maneira. Posso estar 

às 4 da manhã a responder a alunos ou estar às 3 da manhã a fechar ou abrir 

dispositivos. Posso fazer uma gestão totalmente diferente, Aproveito o tempo para fazer 

outro tipo de trabalhos, como viu estava agora numa reunião a estas horas. Se eu 

tivesse aulas não podia estar aqui. Tinha que estar a dar as aulas. Isso é para mim uma 

das maiores limitações do ensino presencial onde a gestão do tempo é feita a partir 

daquele horário que nós temos que cumprir. Quando utilizo as TIC ou elas são o 

instrumento essencial de ensino ou quando o ensino é assíncrono, isto é ,  quando eu 

não tenho que estar aquela hora, o encontro entre docente e discente faz-se sem ser 

em tempo real, permite-me outra facilidade de tempo. Por exemplo: se não não tivesse 

que fazer investigação científica, ir a bibliotecas, andar a ler e investigar, ter provas de 

mestrado ou doutoramento, orientações, isto é se a minha atividade fosse  

essencialmente só ensinar , ponto final. Se estivesse só com uma plataforma, podia 

passar o tempo todo na praia de papo para o ar e quando chega-se a casa, ou mesmo 

na praia, responder a alunos. Isso para mim é muito importante essa gestão do tempo, 

para mim é um dos aspetos mais importantes.  

J – Então de certa forma facilita também a comunicação, a partilha de informaçãocom 

os públicos? 

JF – Como assim? 

J – Se facilita a comunicação entre alunos, professores, colegas… 

JF – As TIC? Eu acho que sim. Mas digo sempre que é preciso ter muita cautela. Eu 

dou vários exemplos: enquanto eu estou numa sala de aulas presencial, eu ensino 

direito, e estou a dar … vou dar-lhe um, exemplo. Tenho de ver se na sala de aulas 

tenho público diferenciado…se tenho negros, orientais, asiáticos , se tenho mulheres, 

se tenho homens, se tenho muçulmanos….nós por vezes, até inadvertidamente quando 

estamos a fazer , por exemplo hipóteses académicas, podemos dar exemplos que às 

vezes até tenham uma componente que inadvertidamente seja discriminatória. E eu não 

vejo isso quando estou numa sala de aula virtual. Tenho que ter esse cuidado, essa 
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percepção para evitar essas falhas que às vezes possam surgir. Estou a dar-lhe um 

exemplo que  é um pouquinho abstruso mas é para ver o cuidado com que o professor  

quando utiliza essas tecnologias tem que ter. Enquanto numa sala presencial muitas 

vezes eu posso fazer uma certo tipo de mediação entre os alunos: não façam barulho, 

não diga isto ou aquilo…na sala de aula virtual é mais difícil. Por duas razões: primeiro 

os alunos não estão alí e escrevem aquilo que lhes apetece e nem pensam no que 

escrevem. A intervenção tem que ser mais diretiva e às vezes parece mais rude, 

enquanto numa sala de aula presencial estalo os dedos e acabou o barulho. Numa sala 

virtual não é assim e eu já tive más experiências em que os alunos se engalfinhavam 

mais sem estarem presentes…um em Beja, outro no Porto que até meteram queixas à 

policia e ao ministério público, escreveram isto e aquilo porque quando se escreve fica 

lá escrito e as palavras, às vezes, leva-as o vento. Quando se escreve as emoções 

ficam logo marcadas, tanto nos Chats como nos vídeos. As  TIC facilitam a comunicação 

entre as pessoas mas tem que se ter cuidado. O professor tem que ter cuidado na 

linguagem que usa. Tem que ser diretivo sem ser  às vezes impositivo, no sentido em 

que na aula presencial nós fazemos uma expressão facial e os alunos percebem, alí 

não é tão fácil é preciso ter cuidado com essa comunicação. 

J – e em relação à informação? 

JF – Eu tento ser …quem ensina no elearning  tem que ter a percepção quando elabora 

materiais, eu, por exemplo,  sou autor de livros que também são usados no ensino 

presencial. Os alunos procuram isso. Os manuais que utilizo na Universidade Aberta 

são de raiz feitos por mim tem muito daquilo que é o ensino elearning. Tem muitos traços 

que eu sei que são importantes especificamente para lhes transmitir essa informação. 

Por exemplo eu acho que um manual tem sempre mais traços de oralidade na escrita  

do que fosse um manual científico só e apenas para o ensino presencial. É preciso que 

através dos manuais os alunos ouçam a voz do professor. Com esses tons de oralidade, 

tiques de oralidade eu tento fazer isso semsair do discurso científico, do discurso 

académico e depois porque essa informação tem que ser mais cautelosa, mais 

esmiuçada, enquanto que nós na sala de aula presencial podemos fazer um quadro ou 

um mapa ou não sei que, alí também podemos fazer isso mas temos que ter a 

percepção de qual é a necessidade, quais os pontos que não estão a perceber para 

depois podermos intervir nessa área. O que eu faço normalmente é ao fim de cada 

semestre letivo verifico  onde é que incidiram as maiores dúvidas no manual ou na  

informação que eu disponibilizei para  que quando fizer a nova edição do manual já 

atender a isso. Eu fui sempre aperfeiçoando as novas edições do manual para poder 

transmitir a informação. 

J – Como é que, na sua opinião, as TIC influenciam a academia? 
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JF – Eu acho que é positivo, embora existam áreas cientificam  que são menos 

receptivas às mudanças. Eu não censuro isso porque também percebo isso. Eu ensinei 

e estudei numa universidade presencial, ensinei numa universidade presencial e só 

numa segunda fase é que fui para uma universidade  que tinha as TIC como código, 

digamos assim. Isso para mim não foi fácil. Eu próprio tive resistências a acreditar  no 

modelo e na eficácia das TIC  no ensino universitário. Depois de percebermos as 

vantagens que trás, só beneficia a universidade. Não acho que todas as universidades 

tenham que ter elearning, longe disso. Acho que é importante existir  em Portugal,no 

sistema de ensino,  uma universidade  especificamente de ensino a distancia que é o 

caso da Aberta, porque há a tradição de haver nos países civilizados, universidades 

abertas e hoje em dia as universidades presenciais também querem fazer  tecnologia o 

que significa que há vantagens  e que também querem ter essa componente no seu 

ensino. Agora a verdade é que é preciso também um grande investimento em recursos 

humanos e know how para que as TIC  sejam o corte de uma universidade. Nós 

sabemos que uma universidade como a Universidade de Lisboa, a Técnica ou a Nova 

tem que ter alguns anos, não quer dizer que o não consigam, para fazer o que faz a 

Aberta. Nós fazemos, não tenho os dados, milhares de exames, milhares…em centenas 

de pontos espalhados pelo mundo e isso facilita o ensino. Mas as universidades 

presenciais não têm  se calhar a capacidade  e o suporte que tem a Aberta porque já 

está há muitos anos no mercado. 

J – Indo ao encontro do que acabou de dizer: acha que os cientistas naturais usam as 

TIC de forma diferente dos cientistas sociais? 

JF – Eu não tenho a certeza. A percepção que tenho é que  a finalidade da ciência, seja 

a ciência social seja a ciência dita exata ou natural é sempre a mesma. O objetivo central 

é descobrir uma verdade é no fundo inovar, criar conhecimento científico. Acho que 

também as usam muito para pesquisa, é a perceção que eu tenho…troca de 

experiencias, verificação à distancia de certos elementos, acho até que são traços 

comuns que identificam as várias ciências, o objetivo é o mesmo. 

J – Não acha que haja uma grande diferença entre umas e outras ao usarem as TIC? 

JF – eu acho que não mas é uma perceção que eu tenho. Eu estou a fazer um exercício 

de generalização porque nunca estudei nem refleti sobre isso. Mas assim à primeira 

vista, os instrumentos que utilizam são diferentes dos nossos das ciências sociais, mas 

o objetivo é o mesmo e acho que às TICs eles dão a mesma função que nós, transmitir 

informação, fazer pesquisa, se calhar com outras profundidades, com outras dinâmicas 

para chegar a outros sítios que nós não chegamos porque não é esse o nosso código, 

o nosso objetivo. 

J – sente que os seus pares científicos usam as TIC da mesma forma que o professor? 
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JF – Aqueles que hoje estão mais próximos de mim em termos académicos na 

universidade  sim. Os outros acho que tentam também utilizar as tecnologias . Agora 

nos na Universidade Aberta temos , temos por definição que as utilizar, não há  uma 

forma de escolher outro caminho. 

J – Então há uma espécie de identidade grupal? 

JF – Eu acho que se não há tem de haver. Não quer dizer que isso seja um traço 

identitário que marque  muito a diferença, mas marca alguma diferença porque um 

professor de uma universidade de ensino a distancia e elearning tem que ter uma 

formação, nem que seja pelo exercício, de um professor de ensino presencial. Eu por 

exemplo, quando cheguei à Universidade Aberta vinha de uma universidade presencial. 

Não lhe vou dizer que tive um curso de formação para fazer o que faço hoje mas aos 

poucos e poucos fiz um processo de adaptação com a ajuda dos meus colegas que já 

lá estavam no sentido de mudar e adaptar. Agora quando entramos diretamente no 

elearning e nas 3ªs gerações  e as plataformas e deixar aquilo que era muito tradicional 

como o correio e os CTT…ai tivemos um curso de formação até para percebermos como 

é que a plataforma funcionava, para perceber a operacionalidade da própria plataforma. 

J – Considera que as TIC evidenciam uma nova cultura académica? 

JF – Hoje em dia, é a minha percepção, é impossível fazer ciência sem as TIC, ou seja, 

pode-se fazer mas demora-se muito mais tempo. Eu dou-lhe um exemplo: quando ainda 

não me tinha doutorado e era assistente do prof. Adriano Moreira, durante muitos anos 

trabalhei com ele, e ele me dizia traz-me ai uma resolução da Assembleia Geral das 

Nações Uniidas…eu ia ao computador, tirava a resolução e entregava-lha.  Ele então 

dizia-me que quando era professor efetivo demorava  às vezes um mês para ter essa 

resolução. Não havia nada disso. Tinha que se telefonar, pedir…a ciência fazia-se, mas 

fazia-se a outro ritmo. Há uma perceção de que a ciência mudou e é mais rápida. Há 

maior transparência, maior transmissão de conhecimentos. 

J – Então como descreve esta nova cultura baseada nas TIC que está a emergir na 

Academia? 

JF – Eu acho que um traço novo se calhar é a rapidez, o tempo também parece mais 

rápido. Hoje em dia o tempo social parece mais rápido nas ciências, embora a ciência 

tenha sempre um tempo muito próprio. É evidente que o tempo das ciências naturais e 

das ciências exatas  é diferente do tempo das ciências sociais. Na área que me diz mais 

respeito, direito e ciência política, nós podemos aceder mais rapidamente a informação 

e isso é-nos útil para podermos refletir, pensar e decidir  e alterar o nosso conhecimento 

científico  e por outro lado é mais rápida a circulação de informação. Eu subscrevo uma 

série de newsletters que me dão informação de artigos que saem. O  conhecimento que 

eu tenho dos meus pares é mais rápido e isso também permite novos instrumentos…por 
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exemplo eu vou pegar em quase todas as dissertações de mestrado que me dão para 

ler , arguir ou orientar e no fim coloco-as  no programa de pelágio para ver em que parte 

estão plagiadas ou não. Isso era impensável há uns anos atrás. Dir-me-á: bolas não 

havia tantas dissertações. ´ 

E verdade. Quando fiz a minha dissertação de mestrado conhecia toda a doutrina sobre 

aquele tema e, hoje em dia, é impensável, ninguém conhece nem eu conheço. Eu antes 

era capaz de lhe dizer todos os autores que tinham escrito sobre aquele assunto. Hoje 

é impensável porque há muita gente a escrever. Mas também têm a possibilidade de 

fazer uma pesquisa no Google e saírem milhares e milhares de artigos. Quando eu digo 

que antes conhecia, conhecia aquilo que era conhecível. O que se escrevia em Portugal: 

Coimbra, Lisboa e pouco mais havia. Em Espanha, França, Itália e Reino Unido. Eram 

aqueles que eram centrais, Hoje em dia  já tenho a possibilidade de, não saber tudo o 

que se escreve, mas fazer uma pesquisa e ter dezenas de milhares de entradas com 

aquilo. Facilita e dificulta ao mesmo tempo. Esse cruzamento aparentemente 

incongruente e contraditório  esse equilíbrio é que tem que se encontrar senão ficamos 

afogados em informação e não fazemos nada. É isso que eu digo aos alunos, fazemos 

pesquisas na net e aparecem dez mil entradas com dez mil artigos… 

J- Já está.  
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Entrevista ao Pro (P) 

 

J: É investigador, docente ou docente-investigador?  

P: Docente investigador, tenho obrigações letivas e tenho obrigações de investigação. 

J: Como é que usa as TIC, ou seja, email, sites de redes sociais, elearning, blog e 

websites para fins de docência e investigação? 

P: Uso de forma diferente, conforme o fim. Há determinado uso para docência, o 

facebook uso para contacto com alunos, para dúvidas, eles conseguem a dúvida 

esclarecidas na página de facebook criada para a cadeira, evita que se resposta varias 

vezes a mesma pergunta. Tem também as funcionalidades de chat. Ao nível de twitter, 

não vejo grande utilidade. Uso as plataformas elearning. Eu tenho um site próprio para 

os alunos. Assim o moodle é um repositório dos conteúdos todos do blog. São estas as 

ferramentas típicas. Quanto à investigação, faço também este uso. Uso blogs de 

economistas, Google académico, etc. A avalanche de informação fez-me com que usa-

se agora o RSS All, permite fazer-me a filtragem do que quero seguir. A nível de journals, 

eu filtro as especificaidades, diminui a avalanche de informação. Ter mais opção e 

melhor alternativas não me permite ler tudo.  

J: Qual é a frequência? 

P: Todos os dias, quase toda a hora. O facebook é mais ao fim do dia. Tem que haver 

disciplina, há muita distração. O gmail tem o sistema de pasta e arruma as mensagens. 

O moodle é uma tecnologia que entendo a utilidade para quem não tem site. Para mim 

é um repositório de link. Coursera uso e o Idex e o MIT uso, uma vez por mês, para ver 

o que se dá. 

J: Qual é a utilidade que dá às plataformas de elearning no seu trabalho? 

P: É uma obrigação. Acabava com ela. Tenho um site próprio e tenho um blog. São 

produtos autónomos mas complementares. O elearning restringe o público. Não é 

democrático. Eu fiz isso um ano, mas é antiquada. O facebook nisso é melhor 

J:  Qual é a utilidade que dá aos sites de redes sociais ao blog e aos websites no seu 

trabalho?  

P: Na parte de investigação, o site não uso. O Blog é pagina pessoa, tem CV e artigos 

científicos è historial em tempo real. São janelas sobre a sociedade. Em relação à 

docência, tem tudo a ver para os alunos de economia ou das cadeiras que estou a ver. 

Partilho documentos em dropbox. Depois há uma outras plataformas, em que 

partilhamos os links com os investigadores. Lá está, depende do fim, se quero o input 

de um colega, coloco num email para ele ver. 

J: O que considera que perde por usar estas TIC dentro academia? 



136 

P: O que é que eu perco? Uh isso é difícil. Nem sei se percebo muito bem a pergunta. 

Existe uma distância entre alunos e professores e cabe ao professor fazer essa 

distancia. Mas o meu blog teve mais 14 mil visitas. É difícil de responder, eu não sei ao 

que perco. Não sei se dificulta, mas condiciona. Um debate virtual, numa sala de chat, 

em anónimo, sabendo que sou professor, acho que a inquina. 

J: O que considera que ganha por usar estas TIC na academia ? 

P: Academia é comunicar ideias. Podemos fazer one-to-one, entre pares, ou discente, 

salas de aulas. As tic permitem potenciar isso. O céu é o limite. Depende da nossa 

audiência e do estatuto que audiência nos vee. Para bem e para o mal, facilita. O 

exemplo, um blog. Um tema politico, de perspetiva económica, mas eu sei que tenho 

envesamentos pessoais, próprios da minha formação e desformação educativo. Eu 

posso fazer censura. Mas eu tenho que ter regras. Porque há anonimato. Eu tenho que 

fazer moderação. A culpa não é das tic. Mas de quem as usa. Ganho acesso à 

informação, mas tem que ser de qualidade, há também contrainformação. Há muita 

informação, mas não é conhecimento. Não há forma fácil de lidar com isso. A forma 

tradicional de validar conhecimento é através de peer-review, e num ano, doi três, a 

ideia é aceite como interessante. Há mais informação, mas temos que a combater, com 

a participação de todos, professores, alunos de mestrado e doutoramento, obrigando as 

pessoas a colocar as fontes, o apuramento, em confronto, de forma positiva, para apurar 

a informação de qualidade. É difícil, até mesmo os jornalista, eles não sabem, os 

editores não sabem, não querem saber, e há iliteracia ecnomica e sociológica, não 

dominam nada. 

J: Acha que os cientistas das ciências naturais usam as TIC de maneira diferente dos 

cientistas das ciências sociais? Porquê?  

P: Boa pergunta. Aqui não há ciências naturais. Eu imagino que, se entendermos as 

tic de forma lata, armazenar dados…. Bem, mas numa focagem mais nas tic, não 

tenho uma ideia formada. Não sei se eles tem uma ideia mais intensiva. As ciências 

sociais as tic são mais usadas, porque são sociais, os inquéritos são online, há mais 

envolvência. Não tenho informação suficiente 

J: Sente que os seus pares científicos utilizam as TIC da mesma forma?  

P: Não sei. Por parte de algumas pessoas, os mais velhos, tem medo em relação as tic. 

É injustificado. As Tic, como forma de simplificar a vida, eu sou preguiçoso, e as tic 

arrumam-me as ideiais. Eu admito que por exemplo, a transição para o ano 2000, toda 

agente usava email. Antes era por fax e esperava-se dias. Hoje tens que chegar em 3 

minutos. Depende da personalidade de cada um. A natureza da personalidade é que 

analisa as tic, os extrovertidos não sentem necessidade, mas os introvertidos sentem 

essa necessidade.  
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Não identidade grupal, há identitária 

J: Considera que as TIC evidenciam uma nova cultura académica?  

P: Ainda não, especialmente na docência, há quem ensine com quadro e giz, é idade 

da pedra. Há décalage. O papel das tic nesta cultura, a maior parte das pessoas, vê as 

tic como obrigação. Não veem como instrumento de poupar trabalho. A preparação de 

conteúdos tic é investimento, mas tem 10/12 anos pode recorrer a esses instrumentos. 

Por exemplo, como se faz uma tese? Os slides são todos iguais.  
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Entrevista a Ladakh (NP) 

J – Considera-se mais um professor docente, investigador ou um professor 

investigador? 

NP – A última hipótese. Claramente meio, meio. 

J – Meio meio. Literalmente 50, 50. 

NP – É o que ponho nas tabelas, inquéritos e é o que eu me considero. 

J – Como é que usa as TIC: email, sites de redes sociais como o facebook, e-learnig, 

blog e websites? 

NP – E-mail faço uso muito intenso. Todos os dias recebo e envio 10 a 20 e-mails. Uso 

hora a hora, é uma coisa quase constante. E-learning quase nada. A única coisa que 

faço é colocar material das aulas no moodle. Mas coloco-os congelados, sem 

interatividade, sem chats, sem fóruns, sem nada. Às vezes ponho uma noticia ou outra 

a avisar que aconteceu isto, que não vai haver uma aula ou assim…mas ponho em 

materiais camuflados no moodle. Se isto se chama elearning ou não, não faço ideia. 

Mas é isto que eu faço. Skype sim para comunicar com colegas que estão noutras 

universidades. Facebook quase nada. Sou em termos de utilizador de facebook em 

termos profissionais nada em termos pessoais quase nada. Quase não uso. 

J – E em relação a blogs e websites? 

NP – Tenho um perfil e uso para contatos alguma coisa o linkedin . Tenho uma listagem 

de colegas que trabalham na mesma área profissional que eu. Tenho o meu website 

onde tenho o essencial da minha atividade profissional: o que é que eu faço e conta 

como mostruário das minhas atividades, das minhas publicações, das minhas relações 

profissionais. Tenho o meu website como contra daquilo que eu sou e faço 

profissionalmente. 

J – Não de interação? 

NP – Não de interação, Eventualmente as pessoas podem contatar-me, mandar um 

email mas não como interação. 

J – Voltando ao elearning. Qual é a utilidade que lhe dá? 

NP – É como lhe disse. Apenas como depósito de transferência de  informação. 

Powerpoint ou pdfs de aulas. 

J – Só entre alunos, não com colegas ou investigadores>? 

NP – Não. Só de mim para os alunos e só nessa direção. Não interativo. Não uso o 

moodle ou elaearning como meio de responder a questões ou dúvidas postas senão 

não fazia mais nada nesta vida. 

J – Qual é a utilidade que dá aos sites de redes sociais: skype, facebook, blogs e 

websites? 
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NP – Como lhe disse, skype quase diariamente com contato com colegas de outras 

universidades… 

J – Envia documentos através do skype, por exemplo? 

NP – Ah sim sim…trabalhamos eu chego a estar uma, duas três horas no skype a 

trabalhar, com partilha de ecrã, de documentos. Uso o skype quase como se fosse uma 

videoconferência com colegas de… 

J – Como se fosse um laboratório de trabalho? 

NP – Não sei, não conheço essa terminologia. 

J – Como se fosse uma sala de trabalho? 

NP – Como se fosse uma sala de trabalho. Como se fosse uma reunião de trabalho. 

Exatamente. Marco uma hora e abrimos coisas, fechamos coisas, escrevemos textos, 

emendamos textos, trocamos documentos e saímos dali com o produto final. 

J – Coisa que não acontece no facebook? 

NP – Não, nem pensar. 

J – Nem nos websites nem nos sites? 

NP – Não nem pensar. 

J – Mesmo que seja um site pessoal? 

NP – nem pensar 

J – É unidirecional 

NP – É uma montra, uma vitrine. 

J – Só trava comunicação e partilha documentos a partir do skype e do email? 

NP – Sim, com as pessoas com quem decido contatar naquele momento. 

J – Que são alunos e colegas? 

NP – 90% colegas. Emails com alunos poucos. Repare, no primeiro semestre tenho cem 

alunos e no segundo tenho 30 alunos. Se começo a usar o email para resolver questões 

correntes é inviável. Pontualmente sim mas por sistema não. 

J – Considera que perde por usar as TIC na academia, por exemplo nas atividades 

científicas e pedagógicas? 

NP – Perco? 

J – Sim, há quem diga que se é rígido na forma, dificulta o trabalho com colegas, deixa 

de haver presença física… 

NP – Compreendo. Não perco porque também sou muito restrito na forma de utilização. 

Não perco, diria eu, porque não troco uma coisa pela outra. Eu prefiro que um aluno me 

entre pelo gabinete dentro e falar com ele três minutos do que passar a vida com emails 

de la para cá. Se o fizesse achava que estaria a perder e como acho que isso é uma 

perca e eu não quero perder, não o faço. Por opção minha não perco, não quero perder. 
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J – Então o que é que considera que ganha por usar as TIC? Facilita a comunicação, 

facilita a obtenção de informação? 

NP – Eu diria principalmente ter disponível num tempo muito rápido documentação 

material, seja pdfs, powerpoints, textos word comum modo rápido de troca de 

documentação de arquivos digitais, não como forma de comunicação, exceto  como digo 

naquelas reuniões skype que aí é quase face to face, como diz. 

J – por exemplo coms as TIC a obtenção de artigos científicos… 

NP – isso é óbvio 

J – Há uma substituição da biblioteca pelas TIC? 

NP – 99% seguramente. Nos estudantes é o que eles fazem e é um bocado perigoso 

porque n~ 

Ao passaram pela referência biblioteca, eles só fazem isso. Eu faço isso mas já com 

mais critério. Critério do que ei-de escolher e não escolher. Se num estudante de 20 

anos acho que se faz isso está a perder alguma coisa, eu faço isso mas acho que estou 

a ganhar tempo rapidez, facilidade de acesso, partilha e fornecimento de arquivos 

digitais. 

J – Como é que as TIC, na sua opinião, influenciam a academia? 

NP – Quer que lhe responda apenas do ponto de vista da minha atividade ou também 

da dos meus colegas e  dos meus alunos? 

J – De tudo. 

NP – Ok. Então vamos por partes, não posso meter tudo no mesmo saco. Do meu ponto 

de vista facilita, ajuda imenso, mas como dizia porque procuro ter um uso bastante 

formal, sistemático de documentos que entram e saem, reuniões com hora marcada. É 

apenas uma facilidade de meios, de formatos. Em relação aos alunos sinto que eles se  

estão a tornar demasiado dependentes. Isto é: para eles algo que não está, que eu não 

coloco numa plataforma qualquer, para eles é inexistente. Eu vou dar-lhe um caso 

extremo que me aconteceu já. Um aluno faltar a uma aula, está no seu direito, e vir com 

a maior naturalidade do mundo perguntar-me professor onde é que está a aula no 

moodle, achando que aquilo que eu pusesse no moodle  substituía em grande parte a 

aula e não . Mas não substitui, nem por sombras, mas eles acham muitas vezes que 

sim. Eles estão demasiado direcionados para as TIC achando que as TIC podem 

substituir quase tudo, as aulas, o estudo, a pesquisa bibliográfica…em vez de lerem 50 

páginas eles preferem ler 5 na net. Acho isto muito perigoso. Outra coisa que acho 

perigoso é eles terem acesso a tantas coisas  que se habituam a fazer leituras rápidas, 

na diagonal, de quase tudo. Vou dar-lhe uma analogia: eu quando tinha a sua idade 

ouvia discos. Os discos ouviam-se principio ao fim ou algo assim. O dsico tem 40 

minutos se não se ouvia todo ouvia-se 20. As pessoas agora têm, pode ser o seu i-
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phone, n temas e ouvem 8 segundos de um tema, outros oito de outro, mais 28 de outro 

e depois saltam para o seguinte, achando que já ouviram este. Os alunos tendem a 

fazer o mesmo com aquilo que encontram na Internet. Leem um bocadinho e, ok, isto 

está feito e saltam para o próximo. A disponibilização de muita muita coisa às vezes é 

um bocado perigosa por isso é que eu tento por pouca coisa, muito bem escolhida, 

congelada, para eles terem acesso e dizer isto vocês tem que ler de ponta a aponta. A 

vantagem é a de que as coisas estão disponíveis. O perigo é a tentação de correr tudo 

demasiadamente rápido. 

J – De forma geral, acha que é pisitiva ou negativa a influência das TIC na academia? 

NP – cho que é claramente positivo mas trás associados riscos e armadilhas. 

J – Que são… 

NP – Nomeadamente a que eu lhe disse. A ilusão de que o acesso imediato a tudo 

significa que está tudo já adquirido, digerido, conhecido e isso é uma ilusão. 

J – Acha que os cientistas das ciências naturais usam as TIC de forma diferente dos 

das ciências sociais? 

NP – Estou a pensar e a lembrar-me de colegas que conheço de outras áreas. 

Sinceramente acho que não. A única diferença é que às vezes os das ciências naturais 

usam o computador para software de tratamento de dados mais complexos, mais 

específicos. Só isso. Os das ciências sócias usam tratamento de dados essencialmente 

estatísticos.. Os das ciências naturais são muito mais complexos como de índole 

química, física, matemática. Os softwares são muito mais complexos. Agora o uso 

frequente do acesso a moodle, elearning emails e comunicações  é absolutamente 

comparável. Não acho que haja tendência para uns usarem mais e melhor que os 

outros. 

 J – Para reforçar a ideia. Sente que os seus pares científicos usam as TIC da mesma 

forma que o Professor Nuno? Se há uma certa identidade grupal aqui na FCUL? 

NP – Não. Sinto que cada um usa muito, pouco, assim e assado, consoante o seu perfil 

pessoal. Como diria que cada um dá aulas de uma maneira diferente, não estiou a dizer 

melhor ou pior, mas de maneira diferente, também cada um de nós usa as TIC de uma 

maneira diferente. Não creio que haja identidade grupal de modo nenhum. 

J – Considera que as TIC evidenciam uma nova cultura académica? 

NP – A palavra para mim é dúbia. Resultam de ou promovem? 

J – promovem. 

NP – Sim promovem. Isso estou de acordo porque nos obrigam a aplicar a nossa 

maneira de lecionar e investigar com recurso a essas ferramentas e decidir, caso a caso, 

se queremos usar muito ou pouco, disto ou daquilo. Claro que promove uma nova 

cultura académica como, em sentido mais lato, uma nova cultura pois as pessoas hoje 
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vivem de uma maneira difente que há dez anos por causa das TIC. Profissionalmente 

trabalho de uma maneira diferente da que trabalhava há dez anos. Com muitas 

vantagen e alguns riscos que eu próprio procuro evitar, mas isso cada um gere conforme 

sabe  e como pode. 

J – Como é que carateriza esta nova cultura? Como é que a descreve? 

NP – facilidade de troca e partilha de documentação, principalmente isto. Informação, 

conhecimento sob a forma de arquivos digitais. Poder trocar e partilhar coisas. Já a 

questão da melhoria da comunicação seria mais cuidadoso. Às vezes sim, às vezes 

não. Chego  a trocar emails com colegas que estão do outro lado da parede e isto eu 

não considero um ganho. Para mim é uma perda mas às vezes caio nessa tentação. 

Em termos de partilhar arquivos digitais, conhecimento, informação, materiais ótimo. 

Melhorar comunicação eu cingiria essas reuniões via skype, troca de emails muito 

pontuais, muito formais. Não acredito que se possa viver, conviver ou combinar coisas 

pessoais por email acho muito perigoso e ineficaz. Por exemplo eu montar um projeto 

por email com uma pessoa que não conheço, não acredito. Vai dar bota, mais cedo ou 

mais tarde porque a linguagem escrita é muito limitada e sujeita a mal entendidos, 

portanto eu evito mas isso é a minha posição pessoal. 

J – Ok e obrigado. 
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Entrevista a Alexandra K. (S) 

 

J: S, consideras-te investigadora, docente ou docente-investigadora?  

S: Investigadora. 

J: Como é que usas as TIC, ou seja, email, sites de redes sociais, elearning, blog e 

websites) no seu trabalho? 

A: Uso com muita frequência o e-mail e sites de redes sociais para me colocar em 

contacto com pares mas também para me manter atualizada sobre os assuntos que 

estudo ou pelos quais me interesso no âmbito da investigação, através da subscrição 

de newsletters e de páginas e/ou pessoas potencialmente interessantes. Uso o e-

learning no âmbito de algumas formações, mas ainda não de forma consistente e 

regular. Os blogues e websites uso, unicamente, como forma de obter informação, 

apesar de já ter sido blogger e partilhar diversos conteúdos sobre as minhas matérias 

de investigação. 

J: Qual é a utilidade que dás às plataformas de elearning no seu trabalho? 

A: Para já foi no âmbito de formação profissional, mas cujos conteúdos eram igualmente 

importantes para o trabalho de investigação. 

J: Qual é a utilidade que dás aos sites de redes sociais ao blog e aos websites no seu 

trabalho? Por exemplo, partilhas documentos e travas comunicação com quem?  

A: Os sites de redes sociais são a minha principal fonte de informação, pois estou ligada 

aos media tradicionais e a diversas instituições/entidades/pessoas cujas atualizações 

são importantes para ter uma noção da contemporaneidade da minha investigação, i.e., 

como no meu caso passa mais por um estudo no tempo real do que, por ex., mera 

revisão de literatura, necessito de ter uma linguagem atualizada, sob pena de incorrer 

em extemporaneidade e impertinência. No caso dos blogues, mantenho-me ligada a 

informação pelos mesmos motivos. Os websites utilizo bastante para partilha de 

documentos, seja do ponto de vista de descarregamento ou de upload, contribuindo 

para acervos e atualização de conteúdos. 

J: O que considera que perde por usar estas TIC na academia (as atividades científicas 

e pedagógicas)? Em que sentido?  

A: Perco, talvez, a atualização da componente offline, isto é, imensas pessoas na 

Academia estão ainda “fora” do plano tecnológico, apesar das inúmeras exigências (tipo 

CV deGois) que a FCT e outras entidades nos têm vindo a exigir. É, todavia, muito 

complicado para certas pessoas manterem a sua informação atualizada ou estar 

presente de todo nas redes, pelo que ao concentrarmos (pelo menos a mim acontece-

me muito) os nossos esforços de atualização na base online perdemos o fio à meada 

da Academia (ainda) totalmente no mundo analógico. 
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J: O que considera que ganha por usar estas TIC na academia (as atividades científicas 

e pedagógicas)? Em que sentido? (facilitam comunicação com que públicos, 

informação? 

A: Estou informada, atualizada e, de certa forma, presente. O facto de estarmos 

constantemente em troca de informação de forma pública, permite-nos cruzar áreas de 

interesse e até mesmo descobrir novas áreas onde gostaríamos de fazer investigação 

ou de seguir a investigação que se faz nessas áreas. É muito enriquecedor estar num 

sistema “aberto”, permeável, que permite muitas vezes a obtenção de um prisma 

multidimensional, ou multidisciplinar, na investigação, por via dos contactos 

estabelecidos. 

J: Como é que essas TIC influenciam, na sua opinião, a academia?  

A: Influenciam muito e de forma positiva. De forma incontestável, a partilha mais 

eficiente e rápida do saber, inclusive em fonte primária, faz com que haja muito menos 

desigualdades no acesso à informação (quebra-se a barreira geográfica do acesso às 

melhores bibliotecas, etc.). Desta forma, e pela “evolução da espécie”, é lógico que 

maior e mais rápida partilha resulta em novos conhecimentos e inovação, o que 

promove o nosso avanço enquanto espécie. Creio, também, que as TIC estão a acelerar 

o processo de quebra das “patentes” e registos afins do saber, e a devolvê-lo à 

Humanidade, como património imaterial que é. Penso que a médio-prazo as TIC farão 

com que o modelo de pagar para obter o pdf se torne obsoleto e mesmo condenável. 

J: Acha que os cientistas das ciências naturais usam as TIC de maneira diferente dos 

cientistas das ciências sociais? Porquê?  

A: Para muitas ciências naturais, em que a experimentação terá sempre um enfoque 

maior na metodologia (quanto mais não seja por razões éticas), a utilização de TIC como 

ferramentas auxiliares ou até mesmo insubstituíveis (ex. simulação de condições 

atmosféricas) para os fins da investigação, é uma das formas pelas quais as Ciências 

Naturais percecionam as TIC de forma diferente das Ciências Sociais. As TIC vieram 

facilitar ou catalizar a investigação nas CS, mas não trouxeram novas coisas em sentido 

estrito, i.e., sem as TIC toda a nossa investigação se continuaria a fazer, o que já não 

acontece com determinados campos das Ciências Naturais que surgiram, 

precisamente, por via das TIC. 

J: Sente que os seus pares científicos utilizam as TIC da mesma forma? (identidade 

grupal). Como? Em que sentido? 

A: Se de pares falarmos de investigadoras/es na mesma faixa etária, sim. Se falarmos 

apenas de investigadoras/es, sem estratificar este todo, não, não utilizamos, uma vez 

que a frequência da utilização e a rentabilização das redes e outros meios das TIC está, 

penso, muito associada a factores como a faixa etária, a classe ou mesmo o género. A 
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exposição de um ponto de vista, por exemplo, por parte de uma investigadora numa 

rede é mais policiada do que a de um par homem, o que faz com este ambiente possa 

ser hostil. No fundo, o que se passa, é que há uma transposição para o mundo digital 

das nossas realidades analógicas e, com isso, a utilização das TIC é, também, regra 

geral, diferenciada. 

J: Considera que as TIC evidenciam uma nova cultura académica?  

A: Sim, evidenciam uma cultura mais aberta, mais plural, mais multidisciplinar e mais 

partilhada. O saber está à disposição de um clique e conseguimos falar com 

investigadoras/es internacionais que, de outra forma, não conseguiríamos. Uma nova 

cultura académica mais horizontal na relação entre investigadoras/es também está a 

surgir, com a validação do trabalho muito mais exposta a um público do que sujeita a 

avaliação de um pequeno grupo de pessoas num determinado momento. 

 


