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RESUMO 

As novas tecnologias de informação e comunicação estão presentes cada vez mais 

no dia a dia da sociedade contemporânea e a escola não pode mais evitar sua presença, 

onde a necessidade de uma politica educacional para estimular o seu uso torna-se cada 

vez mais evidente. Neste contexto, o presente trabalho irá demonstrar a importância das 

novas tecnologias de informação no ensino da Biologia no último ciclo do Ensino 

Secundário (11º e 12º ano), aplicadas à Escola Secundaria do Palmarejo.  

 

Assim, a nossa proposta vai no sentido de estimular o uso das tecnologias de 

informação e comunicação para o melhoramento do ensino das ciências biológicas e 

tornar a sua aprendizagem a mais sólida possível, para que o ensino em particular da 

Biologia seja uma referencia para quem escolheu esta bonita área de conhecimento e 

que queira aprofundá-la cada vez mais.  

 

No primeiro momento iremos dar ênfase sobre o uso geral das novas tecnologias, 

nomeadamente o uso da Internet e seus ambientes gratuitos, formação de professores 

para o uso das novas tecnologias como um recurso pedagógico e a utilização das novas 

tecnologias no ensino das ciências biológicas. Num segundo momento iremos debruçar-

nos na análise e discussão de respostas aos questionários aplicados a professores e 

alunos de Biologia da Escola Secundaria do Palmarejo, alusivo ao tema em estudo, 

apresentando as respectivas conclusões e recomendações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras – Chave: Computador; Educação; Ensino-Aprendizagem; Pedagogia; Novas 

Tecnologias de Informação, Internet. 
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CAPITULO I 

1.1. INTRODUÇÃO 

 

Seguindo os passos da globalização o mundo actual vem sofrendo algumas 

transformações principalmente no que se refere as novas tecnologias de informação e 

comunicação, onde tudo “gira” a volta de um computador. Este é um equipamento versátil, 

que pode ser utilizado para os mais variados fins (produção de textos, enviar e receber 

mensagens, ampliar conhecimentos, entretenimento, possibilitar a comunicação mundial de 

maneira simples, barata, rápida e eficaz, armazenar grandes quantidades de informações de 

maneira dinâmica entre outras). 

 

A nossa preocupação na escolha do tema é no sentido de demonstrar as potencialidades 

das novas tecnologias no ensino das ciências, nomeadamente a Biologia. Para além disso, 

procuraremos evidenciar a forma como os equipamentos informáticos poderão auxiliar os 

professores na veiculação de conhecimentos, fugindo do tradicional método expositivo, uma 

vez que a articulação das novas tecnologias com outros métodos de ensino poderá melhorar o 

nível da aprendizagem dos alunos e tornar mais sólidos os conhecimentos adquiridos. 

 

Outro aspecto que pesou na nossa escolha é o facto da Biologia ser uma ciência onde a 

componente prática se revela uma importância fundamental na complementação e 

compreensão dos conteúdos teóricos. As escolas cabo-verdianas, muitas delas, não têm um 

laboratório e as que o apresentam não tem condições de trabalho que permitem a realização de 

aulas práticas. Por vezes, são os próprios currículos a não contemplarem essas aulas, e isso 

poderá ser colmatada com o uso das novas tecnologias de informação, pelo simples facto de 

podermos conjugar os vários métodos de ensino como a projecção de slides com experiências 

e fenómenos que ocorrem a nível de um determinado tema proposta nos programas de 

Biologia.    

 

O uso dessas tecnologias já vem sendo prática, em Cabo Verde, sobretudo no Ensino 

Superior, como suporte importante dos professores, no processo de ensino-aprendizagem. 

Esta prática facilita não só na veiculação de conhecimentos, mas também ajuda os alunos a 

perceberem melhor a abordagem de certos conteúdos, ajudando-os a estarem mais 

concentrados tirando o máximo proveito das aulas. 
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Assim, a nossa intenção é demonstrar como as novas tecnologias poderiam ser 

utilizados no ensino secundário, de modo a permitir uma melhoria significativa na qualidade 

da administração de uma aula, ou seja comportando desafios que estas podem ajudar a 

resolver, disponibilizando ferramentas que proporcionam ao aluno uma assimilação eficaz do 

Processo de Ensino Aprendizagem (PEA). 

 

Por isso a aplicação das novas tecnologias no ensino da Biologia tornou-se de 

fundamental importância, principalmente nos dois últimos anos (3º ciclo) do Secundário onde 

há uma necessidade de preparar os alunos para enfrentar o mundo universitário, 

proporcionando-lhes “bagagem” para superar algumas dificuldades que poderão vir a 

encontrar. E neste contexto, a utilização das novas tecnologias dá uma importante 

contribuição visto que, em relação aos métodos convencionais, são de uma qualidade muito 

superior e não são substituíveis por estes. 

 

Neste trabalho procuraremos não só analisar e demonstrar como o uso das Novas 

Tecnologias de Informação (NTI) é importante no ensino das ciências em geral, e da Biologia 

em particular, abordando em especial o seu impacte no Processo de Ensino e Aprendizagem 

como também procurar despertar o interesse pela sua utilização e/ou exploração. 

 

A nossa monografia encontra-se dividida em 3 capítulos. No primeiro capitulo consta a 

introdução, os objectivos e a metodologia utilizada para a elaboração do trabalho, no segundo 

o enquadramento teórico e no terceiro e ultimo capitulo o estudo do caso da Escola 

Secundaria do Palmarejo e a conclusão do trabalho. 
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1.2. METODOLOGIA 

 
O nosso trabalho foi feito em dois momento, o que nos permitiu a utilização de varias 

metodologias. Num primeiro momento para fazer o enquadramento teórico tivemos de 

recorrer a uma pesquisa bibliográfica nas bibliotecas públicas da Cidade da Praia, pesquisas 

feitas em vários motores de busca proporcionados pela Internet. 

 

No segundo momento, para realizar a parte pratica, a metodologia utilizada foi a 

aplicação de questionários aos alunos e Professores do 3º Ciclo com a opção Biologia na 

Escola Secundária do Palmarejo com perguntas do tipo aberto onde todos podiam dar a sua 

opinião alusivo ao tema em estudo. Nesta etapa procuramos ainda fazer o tratamento e a 

interpretação dos resultados dos questionários aplicados. 
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1.3. OBJECTIVOS 

 
• Mostrar a importância das Novas Tecnologias no Processo Ensino- 

 Aprendizagem 

 

• Conhecer Noções básicas das Novas Tecnologias de Informação e 

Comunicação; 

 

• Demonstrar o Impacte das Novas Tecnologias no Ensino da Biologia 

 

• Mostrar as Influencias das Novas Tecnologias de Informação e 

Comunicação no Processo Ensino Aprendizagem 

 

• Mostrar os Produtos das Novas Tecnologias de Informação e Comunicação 

aplicáveis ao Processo Ensino Aprendizagem 

 

• Mostrar as Vantagens e desvantagens das Novas Tecnologias de 

Informação e Comunicação aplicadas ao ensino em especial da Biologia 
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CAPITULO II 

 

2.1. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 

Hoje em dia, a educação vem sofrendo muitas influências, principalmente a nível das 

novas tecnologias de informação e comunicação. Aliás, cada vez mais estamos dependentes 

do uso das novas tecnologias, quer a nível do ensino, quer a nível de outras actividades 

laborais. Numa sociedade cujo o grande objectivo é acompanhar os progressos tecnológicos, 

no que tange ao ensino, é de salientar que, no nosso caso, o seu uso é muito restrito, isto 

devido não só à fraca possibilidade económica das nossas escolas como também à falta de 

técnicos especializados, capazes de fazer o bom uso do computador em prol da melhoria do 

processo de ensino-aprendizagem. 

 

Assim, torna-se necessário referir que as instituições de ensino cabo-verdianas têm de 

delinear novas estratégias para poderem acompanhar a revolução dos tempos modernos, uma 

vez que os professores têm-se limitado a seguir os programas do Ministério de Educação, 

programas esses, com muitas burocracias e muitas vezes ultrapassados pela realidade 

conjuntural e estrutural do país. Por outro lado, alguns professores representam um verdadeiro 

entrave para a modernização do processo ensino-aprendizagem, visto que nunca aceitam a 

inovação e nem querem pensar no futuro dos seus alunos. 

Contudo, deve-se salientar que a rápida evolução e difusão de novas tecnologias, em 

particular as associadas aos computadores estão a alterar significativamente não apenas os 

processos de produção de bens materiais, mas também os processos de difusão das 

experiências e, consequentemente, os modos de viver em sociedade (Silva, 1998). Este ritmo 

evolutivo, em termos tecnológicos, é acompanhado (e possibilitado) por um volume crescente 

do conhecimento humano nas mais diversas áreas do saber. Nunca como hoje, se tornou tão 

necessário o desenvolvimento de capacidades a nível da gestão e manipulação de informação, 

de modo a permitir uma interacção eficaz com o mundo que nos rodeia. 

Para Freitas (1992) a sociedade de futuro será "uma sociedade que verá, provavelmente, 

o seu sucesso baseado na capacidade de acesso e tratamento/organização de informação." 

Uma sociedade em que mais do que saber, interessa aceder à informação - a aumentar em 
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cada dia que passa - e saber trabalhá-la formulando perguntas inteligentes. Cada vez mais as 

pessoas terão necessidade de partilhar experiências, informações e conhecimentos.  

Na nossa óptica, a complexidade e especificidade de hardwares e softwares, permitirão 

que a troca de experiências entre varias escolas, professores e alunos seja mais enriquecedora, 

aos mais diversos níveis, englobando desafios que perante a sociedade exigem uma gestão 

competente, uma organização e manipulação de informações. Para isso, o espírito solidário e 

a cooperação, tendem a ser o elo de ligação de uma rede humana e das novas tecnologias de 

modo a proporcionarem um ensino de qualidade e de excelência. 

A nível das ciências, em particular a Biologia, as novas tecnologias poderá ser o elo de 

ligação que faltava para proporcionar aos nossos alunos um conhecimento científico mais 

actualizado, onde o acesso a redes de comunicação à distância, nomeadamente a Internet ou a 

rede interescolar poderá significar a interacção directa com especialistas de determinadas 

áreas do conhecimento. Aí, alunos e professores poderão pedir assistência, podendo receber, 

de outros utilizadores, quer respostas que satisfaçam as suas necessidades, quer sugestões 

sobre o local onde podem encontrar a informação ou parecer especializado que procuram.  

Entretanto, muitos são os professores que nunca quiseram tirar proveito das novas 

tecnologias, uma vez que estes não estão capacitados e/ou habituados para a sua utilização. 

Muitas vezes nota-se uma enorme falta de interesse, sobretudo quando se trata de professores 

tradicionalistas que não querem deixar o seu livro por nada deste mundo, e isso constitui um 

sério problema e um grande entrave ao desenvolvimento. Se pegarmos nas palavras de Freitas 

(1992) quando afirma que “a humanidade terá nas novas tecnologias da informação e 

comunicação um auxiliar precioso no sentido de uma verdadeira disponibilização da 

informação por todos”, veremos que estes professores, continuarão desactualizados e nunca 

conseguirão acompanhar os passos da globalização. 

É indiscutível que as novas tecnologias poderiam ser um marco de referência no ensino 

das ciências nomeadamente as biológicas, visto que disponibiliza ferramentas importantes que 

permitam fazer um ensino de qualidade, quebrando a monotonia unidireccional que existe na 

sala de aula, onde tudo é centrado no professor. Sendo assim, podemos afirmar que as novas 

tecnologias proporcionarão uma maior interacção entre professores, alunos, e principalmente 

com o computador, procurando executar tarefas de aprendizagem e resolver os seus 

problemas. 
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Deve-se salientar, que para isso existem barreiras que deverão ser ultrapassadas 

nomeadamente, a mudança de mentalidades, as novas exigências que elas impõem de modo a 

se poder fazer uma conexão entre as tecnologias, o professor e o aluno, proporcionando uma 

visão clara do que será a nossa sociedade no futuro próximo, em que quase todo vai ser 

dominado pelas novas tecnologias.    

Assim, é fundamental que as nossas escolas comecem a repensar como acompanhar essa 

constante transformação provocadas pelas novas tecnologias, que cada vez mais conquista 

mais admiradores, implicando uma mudança nos planos de ensino, modelos de 

funcionamento, e forma de adaptar as novas exigências da sociedade actual. Deste modo, os 

seus alunos não ficarão excluídos dos progressos tecnológicos e os resultados serão, sem 

duvida, muito melhores do que antes. 

2.1.1 AS NOVAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO - CONCEPTUALIZAÇÃO  

 

As novas tecnologias de informação e comunicação comporta um vasto leque de 

ferramentas ou instrumentos úteis no nosso dia-a-dia, que se tornam difíceis de definir com 

precisão. Assim, são chamados de novas tecnologias de informação e comunicação as 

tecnologias e métodos para comunicar ocorridos num contexto da revolução informática, 

“revolução telemática” ou terceira revolução industrial, desenvolvidas gradativamente desde a 

segunda metade da década de 1970 e sobretudo nos anos 90, do Séc. XX. A grande maioria 

dessas tecnologias se caracteriza por agilizar e tornar menos palpável (fisicamente 

manipulável) o conteúdo da comunicação, por meio da digitalização e da comunicação em 

redes (mediada ou não por computadores) para a captação, transmissão e distribuição das 

informações (texto, imagem estática, vídeo e som).  

 

Considera-se que o aparecimento destas novas tecnologias (e a forma como foram 

utilizadas por governos, empresas, indivíduos e sectores sociais) possibilitou o surgimento da 

"sociedade da informação".1 

São consideradas novas tecnologias de informação, entre outros os computadores 

pessoais (PCs, personal computers), o correio electrónico (e-mail), a Internet (a world wide 

                                                 
1 htpp://pt.wikipedia.org/wiki/world – acedido em 17/02/07 
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web que é o principal interface gráfica da Internet, websites) etc. que poderão ser aproveitadas 

como meio de aperfeiçoar e solidificar os conhecimentos.  

É preciso ver a tecnologia como uma ferramenta efectiva e necessária, capaz de 

aumentar tanto a habilidade de comunicação como a capacidade de produção de nossos 

estudantes e corpo docente. A oportunidade de desenvolver competência tecnológica 

permitirá aos estudantes e ao corpo docente maximizar seu acesso à informação, além de 

ampliar a habilidade de resolver problemas e desenvolver a comunicação efectiva na era da 

informação. 

 

As novas tecnologias de informação e comunicação são uma realidade do presente e do 

futuro das gerações de hoje, ou seja, viver sem elas é já um cenário impensável, e em todos os 

domínios da vida humana se perspectiva o seu impacte cada vez maior e mais intenso. 

Também na Educação, a introdução das novas tecnologias e o seu reflexo no processo Ensino 

– Aprendizagem são uma realidade e estão na ordem do dia, levando-nos a equacionar como 

será o futuro da Educação nos contextos que se avizinham.  

2.1.2 A INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO E O ENSINO DAS CIÊNCIAS BIOLÓGICAS    

 
Hoje em dia, é notória a forma como a sociedade exige uma contínua consolidação e 

actualização de conhecimentos dos cidadãos. O conceito de educação ao longo da vida, deve 

ser encarado como uma construção contínua da pessoa humana, dos seus saberes, aptidões e 

da sua capacidade de discernir e agir. A escola desempenha um papel fundamental em todo o 

processo de formação de cidadãos aptos para a sociedade da informação e deverá ser um dos 

principais focos de intervenção para se garantir um caminho seguro e sólido para o futuro. 

 

Sendo assim, nos nossos dias, assiste-se um desenvolvimento significativo da 

informação disponível para os cidadãos. O aluno chega à escola transportando consigo a 

imagem dum mundo - real ou fictício - que ultrapassa em muito os limites da família e da sua 

comunidade. As mensagens mais variadas - lúdicas, informativas, publicitárias - que são 

transmitidas pelos meios de comunicação social entram em concorrência ou em contradição 

com o que as crianças aprendem na escola. O tempo dispendido diante da televisão não lhes 

exige nenhum esforço, pois a oferta instantânea de informação proporcionada pelos média é-
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lhes mais fácil e gratificante do que o esforço exigido para alcançarem sucesso no ensino 

formal (Livro Verde para sociedade de informação em Portugal pg. 43)2. 

 

Salienta-se que a tecnologia computacional tem mudado a prática de quase todas as 

actividades, das científicas às de negócio, até às empresariais. E o conteúdo e prática 

educacional também seguem essa tendência. Pode-se dizer que a criação de sistemas 

computacionais com fins educacionais tem acompanhado a própria história e evolução dos 

computadores, desde o uso dos primeiros computadores na educação que remonta a década de 

cinquenta (Machado, 1995) representando as possibilidades tecnológicas da época.   

 

Entretanto, o uso do computador na escola como meio de auxílio às aulas, têm suscitado 

algumas questões quando se refere à pedagogia, ou seja, a preocupação em saber como o uso 

dos recursos informáticos influência a aprendizagem das pessoas. Esta questão, está 

directamente ligada ao entendimento das questões educacionais em geral, especialmente o 

processo de aprendizagem quanto ao uso ou não das novas tecnologias de informação e de 

comunicação com particular incidência no uso do computador pelo professor na sala de aula. 

Para Fróes (1999) a tecnologia sempre afectou o homem, desde as primeiras 

ferramentas, passando pelo surgimento da máquina a vapor, que mudou hábitos e instituições, 

ao computador que trouxe novas e profundas mudanças sociais e culturais. A tecnologia 

ajuda-nos a completar, a ampliar as nossas acções, transportando – nos, ou mesmo nos 

substituindo em determinadas tarefas. Enfim, os recursos tecnológicos ora nos fascinam, ora 

nos assustam. 

Deste modo, é notório como as novas tecnologias invadem o nosso quotidiano sem 

darmos por isso. É um fenómeno que acontece naturalmente, e que está mudando, entre outras 

coisas, o ensino tradicional, aproximando-o, o mais possível, do próprio processo natural de 

difusão cultural. As novas tecnologias de informação estão cada vez mais presentes entre nós, 

sendo utilizadas como uma mais valia para melhorar a nossa capacidade cognitiva, uma vez 

que a aprendizagem já não se restringe apenas à escola, mas sim está presente em qualquer 

lugar a qualquer hora. Hoje, aprende-se em casa, no escritório de trabalho, e/ou em qualquer 

lugar onde se possa ter acesso às informações. 

                                                 
2 Disponível em http://www.missao-si.mct.pt, na secção dedicada ao livro verde pg. 43 
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As possibilidades que as novas tecnologias nos oferecem, quer a multimédia, a Internet 

e/ ou a telemática proporcionam novas formas de aceder às informações úteis, que poderão ter 

influência directa na forma de pensar e de agir dos alunos e professores utilizadores dessas 

tecnologias.  

Estas figuram como uma oportunidade, excepcional que todos temos o dever de 

explorar. As tecnologias de informação e comunicação oferecem potencialidades 

imprescindíveis à educação e formação, permitindo um enriquecimento contínuo dos saberes, 

o que leva a que o sistema educativo e a formação ao longo da vida sejam equacionados à luz 

do desenvolvimento destas tecnologias. Assim, as possibilidades oferecidas pelos sistemas 

micro-computacionais para a educação em Biologia, não são substituíveis por outros 

instrumentos. Porém, a sociedade do futuro provavelmente verá o sucesso da sua utilização na 

capacidade de acesso, tratamento e organização da informação.  

 

Hoje é evidente afirmar que o acesso à informação conduz ao conhecimento e com a 

multiplicação do conhecimento, nomeadamente, no campo da Biologia em que duplica várias 

vezes em cada decénio (Oliveira, 1989). Assim, é necessário cada vez mais saber como ter 

acesso e processar essa fonte de informação, em vez de a memorizar. Por outro lado, a 

humanidade terá nas novas tecnologias de informação um auxiliar precioso, neste sentido, 

caso seja acompanhado por uma verdadeira disponibilização desse recurso para todos. 

 

O uso do computador na educação em Biologia, ou seja a fusão entre a informática e 

Biologia foi designado por Bio-informática (Negreiros, 1998) e considerada como uma 

ciência de amplo poder integrador não só âmbito da Biologia, como também no âmbito de 

outras ciências afins. É uma realidade cuja maioria dos professores desconhece o seu 

potencial e, por isso, a sua utilização é muito dificultada. Para que isso seja uma realidade nas 

nossas escolas, é fundamental a formação de professores, de modo a poderem utilizar os 

sistemas micro-computacionais como recurso didáctico, e com isso melhorar o sistema de 

ensino. Deste modo, estaremos proporcionando aos nossos alunos conhecimentos mais 

actualizados de forma a poderem acompanhar a sociedade nos dias de hoje. 
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2.1.3 LINHAS PARA A INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO  

 
A aplicação das novas tecnologias de informação nos diversos ramos da actividade 

humana conduziu a criação de níveis técnicos, superiores ou mesmo livres, com a finalidade 

de preparar profissionais para exercer funções específicas da área, tais como: programadores, 

analistas de sistemas, técnicos em processamento de dados, engenheiros de software etc.  

 

Segundo Sette et al. (1998), existem duas grandes linhas para a introdução informática 

na educação.  

 

A primeira grande linha conceptual para o uso da informática na educação teve início 

com o próprio ensino da informática; a segunda linha surgiu posteriormente com o objectivo 

de desenvolver o ensino de diferentes áreas de conhecimentos através de computadores. 

Assim, nessa linha os computadores são empregados em diferentes níveis e modalidades 

assumindo funções definidas segundo a tendência educacional adoptada.  

 

A segunda linha apresenta sob a forma de diferentes abordagens e poderá ser analisada, 

tanto no que se refere à sua concepção no desenvolvimento de programas de computadores, 

como a sua utilização, segundo as perspectivas instrucionistas ou construcionistas. Em 

qualquer dessas perspectivas, os elementos básicos envolvidos na actividade são: o professor, 

o aluno, o computador e o software ou programa computacional. 

 

Na abordagem instrucionista, a primeira aplicação do computador como recurso 

pedagógico foi planeada para ser usado como uma máquina de ensinar de Skinner. Skinner 

(1950), dedicou-se à análise funcional do comportamento em situações criadas no laboratório 

para descrever e controlar fenómenos observáveis. Estabeleceu a distinção entre respostas 

produzidas em reacção a estímulos – teoria do reforço; e respostas operantes – 

comportamento operante – que são fornecidas sem estimulação aparente.  

 

Em seguida, propôs um método de aprendizagem por instrução programada através do 

uso de máquinas de ensinar, que prevê uma única resposta para determinado estímulo. 

Embora a instrução programada tenha sido considerada como a solução para todos os 

problemas educacionais, ela não provocou os efeitos esperados. Contudo, nessa óptica o 
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conteúdo a ser ensinado deve ser subdividido e estruturado de forma lógica e de acordo com a 

perspectiva pedagógica de quem planeou a elaboração do material instrucional. 

 

Muitas experiências educacionais feitas até hoje se restringem em colocar 

microcomputadores e programas ou softwares educativos nas escolas para o uso de disciplinas 

que visam preparar os alunos para o domínio de recursos computacionais, o que acabou por 

originar uma nova disciplina no currículo do ensino tradicional, cujas actividades se 

desenvolvem em um laboratório de informática totalmente dissociada das demais disciplinas. 

Neste contexto, atribui-se a responsabilidade da disciplina à uma pessoa que domina os 

recursos informáticos, acreditando-se que ela não tem que necessário ser um professor, pois o 

grande objectivo passa para que os alunos adquiram habilidades de manuseio do equipamento, 

sem a preocupação com a sua utilização como ferramenta do processo ensino e aprendizagem. 

 

Contudo a utilização de software instrucionista não deixa explícito o pensamento do 

aluno que o utiliza. Para que o professor descubra o que o educando pensa em relação ao tema 

e possa intervir para provocar reflexões significativas, é preciso que ele acompanhe todos os 

passos da exploração e questione exaustivamente o aluno. Além disso, não dispomos no 

mercado de uma gama de softwares com qualidade e adequação para o desenvolvimento 

cognitivo – afectivo dos alunos. A maioria deles conduz a uma actividade mecânica e 

repetitiva, que desperta só momentaneamente a motivação, e deixa para o professor o trabalho 

de provocar a reflexão nos educandos. 

 

Relativamente a abordagem construcionista segundo SETTE et al. (1998) estamos 

perante um momento em que a difusão do computador na Educação atingiu larga escala, mas 

o seu impacte, nas mudanças que poderiam provocar, ainda não ocorreu, embora existam 

modalidades de uso cujos ambientes de aprendizagem informatizados possam contribuir para 

transformações. 

 

Uma das formas é o emprego do computador como ferramenta educacional com a qual o 

aluno resolve problemas significativos. Por exemplo, através do uso de aplicativos como 

processador de texto, planilha electrónica, gestor de banco de dados, ou mesmo de uma 

linguagem de programação que favoreça a aprendizagem activa. Isto é, que propicie ao aluno 

construção de conhecimentos a partir de suas próprias acções (físicas ou mentais). O aluno 
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pode ainda fazer uso de outros recursos disponíveis, tais como redes de comunicação a 

distância ou sistema de autoria, para construir conhecimento de forma cooperativa ou para a 

busca de informações. 

 

É uma abordagem que defende que o computador não é o detentor do conhecimento, 

mas sim uma ferramenta dirigida pelos alunos, permitindo-lhes a busca de informações em 

redes de comunicação a distância. Essas informações poderão ser introduzidas em softwares 

educativos, com chances de elaborar o seu próprio conhecimento na representação de uma 

solução de uma situação-problema ou a implementação de um projecto. As informações 

também podem ser trabalhadas no desenvolvimento de programas elaborados em linguagem 

de programação. Todas essas situações levam o aluno a reflectir sobre o que está sendo 

representado. 

 

Quando o aluno utiliza programas aplicativos para representar o conhecimento, o 

retorno que o computador lhe fornece, após realizar as operações seleccionadas, é o mesmo 

que foi descrito, mas com um novo formato ou uma outra representação. Por exemplo, 

transformar uma tabela em gráfico, apresentar um texto em outra formatação e estilo, 

correlacionar e listar informações de um banco de dados, importar e conectar informações 

trabalhadas em diferentes ambientes computacionais e utilizando diversas média. Nesse caso, 

o professor precisa esforçar-se para compreender o processo mental do aluno. 

 

Resumindo, convêm destacar alguns pontos de vistas abordadas nos programas 

instrucionistas e construcionistas. Assim, os programas instrucionistas defendem o software e 

o hardware como forma de “ensinar” o aluno sem provocar conflitos cognitivos. O software 

construído pelo aluno individualmente ou em cooperação defendida na abordagem 

construtivista centra-se no pensamento e na criação, no desafio, no conflito e na descoberta. 

Por um lado, a riqueza de imagens e as múltiplas opções; por outro, o programa sem nada, a 

não ser o desafio a explorar, descobrir e demonstrar. Assim, as práticas pedagógicas de 

utilização de computadores se realizam sob abordagens que se situam e “oscilam entre dois 

grandes pólos” – instrucionista e construcionista (SETTE, 1998 citando Valente, 1993).  
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Outros autores, como Papert (1994 citado em SETTE 1998), identificam diversos 

aspectos que distinguem o construcionismo do instrucionismo. Enquanto que para o 

instrucionismo, a melhor aprendizagem decorre do “aperfeiçoamento do ensino”, o 

construcionismo não nega o valor da instrução, mas coloca a atitude construcionista como um 

paradoxo que tem a meta de “produzir a maior aprendizagem a partir do mínimo ensino”. Isso 

não significa que a aprendizagem ocorra espontaneamente, mas sim que os professores 

precisam fomentar em sua prática os processos de aprendizagem ditos naturais, que ocorrem 

independentemente dos métodos educativos tradicionais (Papert, 1994: 124, 125). 

 

 Os alunos podem construir por si mesmos seus métodos de resolução de problemas, 

segundo seu próprio estilo de pensamento, que devem ser respeitados, identificados e 

incentivados pelos professores. Contudo, o uso do computador pode dar ao aluno a 

oportunidade de empregar diferentes estilos e a liberdade de trabalhar com o estilo que melhor 

lhe convier, no momento. As construções mentais podem ser apoiadas por construções 

concretas, tipo construções “no mundo”, cujo “protótipo pode ser mostrado, discutido, 

examinado, sondado e admirado” (Papert, 1994: 127), favorecendo novas abstracções, que 

podem levar a outras construções concretas, num movimento dialéctico entre o concreto e o 

abstracto. 

 

Portanto, a conclusão que podemos tirar entre as duas abordagens é que a proposta 

construcionista requer uma nova epistemologia da prática pedagógica e exige aprofundamento 

teórico sobre o papel de cada um dos elementos envolvidos na acção. Assim, cabe ao 

professor a criação de ambientes de aprendizagem que propiciem ao aluno a representação de 

elementos do mundo, em contínuo diálogo com a realidade e apoiem suas construções e o 

desenvolvimento de suas estruturas mentais.  

2.1.4 AMBIENTE DE APRENDIZAGEM POR COMPUTADOR 

 
A utilização dos recursos informatizados na criação de ambientes de aprendizagem, que 

enfatizam a construção do conhecimento, apresenta alguns desafios nomeadamente, entender 

como o computador pode representar uma nova maneira de repensar o conhecimento, 

provocando uma nova compreensão dos conceitos já existentes e possibilitando a busca e 

percepção de novas ideias e valores. Para valente (1999) a utilização destes recursos com esta 
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finalidade, requer não só uma análise cuidadosa do que significa ensinar e aprender bem 

como, demanda rever o papel do professor nesse contexto. 

 

Decerto, que essa atitude é fruto de um processo educacional, cujo objectivo é a criação 

de ambientes de aprendizagem, onde os alunos podem realizar o seu próprio conhecimento e 

desenvolver as suas capacidades. Estes conhecimentos não são susceptíveis de ser 

transmitidos, mas tem que ser construídos e desenvolvidos pelo aluno. Mas para que isso 

aconteça as escolas devem ser transformadas, transformações essas que devem ser muito mais 

profundas do que instalar um computador como um novo recurso educacional, ou seja, devem 

estar inseridos em ambientes de aprendizagem que facilitem a construção de conhecimento, a 

compreensão do que o aluno faz e o desenvolvimento das habilidades necessárias para actuar 

na sociedade do conhecimento.  

 

Os recursos informáticos ou seja as novas tecnologias de informação e comunicação, 

através dos ambientes que estes permitem criar, figuram como importantes meios de 

aprendizagem, cujos ambientes de aprendizagem virtuais ou telemáticas oferecem aos 

professores e alunos, um espaço onde a troca de informações, a pesquisa, a construção de 

projectos, o desenvolvimento do saber em geral desafia os limites históricos de tempo e 

espaço que há muito aprisionam a humanidade.  

 

Segundo LÉVY (1998), uma comunidade virtual pode, por exemplo, organizar-se sobre 

uma base de afinidade por intermédio de sistemas de comunicação telemáticos. Seus membros 

estão reunidos pelos mesmos núcleos de interesse, pelos mesmos problemas: a geografia, 

contingente, não é mais nem um ponto de partida, nem uma coerção. Apesar de “não-

presente", essa comunidade está repleta de paixões e de projectos, de conflitos e de amizades. 

Ela vive em lugar de referência estável: em toda parte onde se encontrem seus membros 

móveis... ou em parte alguma. A virtualização reinventa uma cultura nómada, não por uma 

volta ao Paleolítico nem às antigas civilizações de pastores, mas fazendo surgir um meio de 

interacções sociais onde as relações se reconfiguram com um mínimo de inércia. 

 

Os ambientes de aprendizagem virtuais por meio dos recursos telemáticos, estão 

produzindo uma realidade nos sistemas educacionais, onde escolas virtuais estão sendo 

desenvolvidas a partir dos conceitos de auto-instrução da educação à distância com novos 
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elementos. Um dos pontos mais importantes da utilização dos ambientes virtuais, é o facto 

dos alunos terem acesso aos conteúdos que necessitam, elaborados e disponibilizados em 

multimédia, texto, som e imagens. Os alunos podem ainda comunicar permanentemente com 

colegas e professores em tempo real e com isso, o processo de aprendizagem ganha qualidade 

em termos de interactividade, possibilitando o constante feedback nas questões colocadas por 

alunos e professores e a realização permanente de trabalhos cooperativos. 

2.2 INTERNET COMO FERRAMENTA EDUCACIONAL 

 
A Internet pode ser considerada como um dos recursos mais importantes que as novas 

tecnologias poderiam oferecer, disponibilizando quase tudo o que necessitamos a qualquer 

hora a qualquer momento e em qualquer lugar. O seu uso na educação, ainda possui algumas 

barreiras a serem transpostas, nomeadamente o apetrechamento das escolas de laboratórios de 

informática conectados em rede para que estes possam figurar como um recurso didáctico e 

melhorar o processo de ensino-aprendizagem.  

 

Segundo REAPMAN et al. (1993, p.287), “a instrução baseada em sistemas 

informáticos promove um alto nível de envolvimento do estudante com o conteúdo estudado, 

permitindo a cada estudante criar suas próprias relações entre ideias, facilitando a 

compreensão do conteúdo estudado, construindo progressivamente seu próprio conhecimento. 

Possui aspecto relevante que podem significar um salto qualitativo na educação: capacidade 

de individualizar a aprendizagem, trabalho cooperativo, desenvolvimento de espírito crítico e 

novas perspectiva para o trabalho do professor”. 

 

É importante frisar que a Internet é uma tecnologia que deixa todos nós fascinados. Não 

podemos esquecer que apesar do seu fascínio ela tem as suas armadilhas. O sucesso na sua 

utilização depende do tempo e de um enorme esforço para obter informações relevantes, e 

para isso os seus utilizadores devem saber utiliza-la como uma ferramenta estratégica de 

pesquisa. O importante é saber onde pesquisar na rede, pois a existência de muitas páginas de 

um determinado assunto, pode fornecer informações que muitas vezes não têm nenhuma 

credibilidade científica.  
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2.2.1 IMPORTÂNCIA PEDAGÓGICO DA INTERNET 

 

As novas tecnologias de informação e comunicação oferecem a oportunidade de 

reorganizar a actual estrutura do processo de ensino e aprendizagem. Com elas, os alunos e 

professores podem trocar informações entre si e com o mundo fora da escola, derrubando as 

barreiras geográficas. A sua introdução como um recurso didáctico-pedagogico nas escolas, 

não deve derrubar o modelo de ensino tradicional, mas sim deve ser vista como um recurso 

que irá ajudar a melhorar o processo de ensino- aprendizagem. 

 

Assim, a utilização de redes pode ser um óptimo canal capaz sustentar uma conversação 

informal, específica e comparativa sobre as experiências pedagógicas, de modo a gerar 

mudanças na sua prática. Mas, simplesmente tornar professores e alunos usuários do potencial 

das redes é insuficiente. O acesso às novas tecnologias devem possuir objectivos específicos, 

sejam educacionais, sociais ou organizacionais, que busquem o crescimento intelectual e 

profissional de seus usuários. 

 

Cabe ao professor explorar a importância do uso da tecnologia do processo de ensino e 

aprendizagem. Ele poderá fazer com que estes sejam mais aproveitados, tanto para ele como 

para os seus alunos; é ele quem estimulará a relação entre os alunos e a rede, será ele quem 

desafia, o facilita e coordenada os trabalhos para que os objectivos preconizados não se 

percam antes de serem atingidos. Já os alunos, têm oportunidade de controlar o ritmo da sua 

aprendizagem e ainda, através do contacto directo com seus companheiros e troca de 

mensagens com outros alunos, desenvolver trabalhos conjuntos, visando alcançar objectivos 

comuns, caracterizando a aprendizagem cooperativa e dinâmica. 

 

Para MARCHIONINI & MAURER (1995, p.67-75) “ tal como professores devem 

aprender novas estratégias no uso de ferramentas para o ensino, os estudantes devem 

aprender como aprender usando a multimédia assumindo a responsabilidade de direccionar 

seu próprio aprendizado”.  

 

Neste contexto, o professor é responsável por estimular os alunos para pesquisar na 

rede, lançar desafios que sirvam de base para alcançar um objectivo, fornecer endereços 

iniciais de pesquisa, apoiar e incentivar as interacções entre os diversos alunos, coordenar os 
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trabalhos para que as informações obtidas sejam adequadamente exploradas e verificar se as 

metas estão sendo atingidas. Os alunos, também, assumiriam diferentes papéis nomeadamente 

o de leitor quando estivessem pesquisando na rede, o de autor quando implementassem nós de 

informações o de colaborador quando trocassem informações entre si, com o professor ou 

com outros participantes da rede. 

2.2.2 A PESQUISA NA INTERNET 

 
As possibilidades de pesquisas que a Internet proporciona aos professores e alunos, 

dentro e fora da sala de aula são inúmeras. A facilidade em encontrar múltiplas respostas para 

qualquer tema, digitando duas ou três palavras nos motores de busca até pouco tempo atrás 

era impensável. Mas, essa facilidade traz-nos algumas vantagens e desvantagens, isso porque 

quando vamos fazer uma pesquisa partimos sempre o geral para o específico dos temas para 

os sub temas. Em primeiro lugar quando procuramos algum tema mais abrangente, podemos 

encontra-la em vários idiomas, sem falar das inúmeras quantidades de resultados que 

encontramos muitas vezes repetidas e com muitas indicações equivocadas. Quando assim 

acontece convém muitas vezes, recorrer a mais de um motor de busca, visto que os resultados 

são diferentes.  

 

Em segundo lugar, quando se faz uma busca para temas específicos, o mais correcto é 

faze-lo em mais de um motor de busca, observando a organização dos tópicos, a riqueza e 

variedade dos artigos disponíveis, encontramos os que realmente deverão merecer a nossa 

atenção e o seu aprofundamento. 

 

A pesquisa deve ser coordenada com objectivos bem específicos, de modo a não perder 

muito tempo na pesquisa e de modo a sermos mais eficiente. É importante a sensibilização 

dos alunos quanto a esse aspecto, e o professor tem de estar atento, porque a tendência na 

Internet é para a dispersão fácil. O intercâmbio constante de resultados e a supervisão do 

professor podem ajudar a obter melhores resultados. 

 

A pesquisa com objectivos bem definidos, pode ajudar a fazer uma busca “uniforme”, 

isto é, todos pesquisam os mesmos endereços previamente indicados pelo professor ou fazem 

uma busca mais aberta sobre o mesmo assunto. 
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A alternância no modo como fazemos as pesquisas, permite aprofundar os resultados, e 

as possibilidades de encontrar resultados inesperados aumentam. As pesquisas de temas 

diferentes, podem ser feitas em pequenos grupos ou individualmente. Essas pesquisas podem 

ser realizadas dentro e fora do período de aula. Se for feita durante a aula, o professor 

acompanha os alunos em grupos ou individualmente, tirando duvidas, dando sugestões, 

incentivando e complementando os resultados. 

 

As pesquisas são depois apresentados para os demais colegas e para o professor. Cabe 

ao professor complementar, problematizar, e adaptar à realidade local, com os resultados 

apresentados pelos alunos. 

 

Finalmente, a integração da Internet no ensino ou seja ensinar na e com a Internet atinge 

resultados significativos quando este esta integrado num modelo estrutural do processo de 

ensino e aprendizagem, onde professores e alunos comunicam de forma aberta havendo uma 

participação interpessoal ou em grupos. Caso isso não aconteça a Internet será apenas mais 

uma tecnologia, que irá reforçar as formas tradicionais de ensino. 

 

É preciso levar em conta que a Internet sozinha não irá modificar o processo de ensino-

aprendizagem, mas poderá modificar a forma de ensinar se houver uma atitude básica e 

institucional diante das possibilidades que a Internet lhes proporciona em prol de uma 

educação cada vez mais adaptada a nossa realidade. Por isso, a integração da Internet e de 

outras tecnologias na educação nomeadamente, vídeos, televisão, computador etc., ou seja a 

integração de técnicas mais avançadas do que as convencionais, dentro de uma visão 

pedagógica nova permitirá ao professor melhorar a sua criatividade, e fazer com que as suas 

aulas sejam mais interactivas e mais proveitosas. 

2.3 FORMAÇÃO E ACTUALIZAÇÃO DE PROFESSORES EM INFORMÁTICA COMO 

ESTRATÉGIA DE DINAMIZAR O PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

Um dos pontos que deverá ser levado em conta quando se pensa na introdução de 

recursos informáticos na educação é a formação de professores para o uso do computador no 

processo pedagógico. Muitos devem estar a perguntar se não é uma ousadia fazer esta 

afirmação, mas a verdade é que se trata realmente de uma acção ousada quando se pensa no 

futuro de qualquer nação e como sabemos a preparação para o futuro começa praticamente na 
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escola e os professores têm de estar aptos para prepararem cidadãos capazes de enfrentar esse 

futuro. É uma acção que visa não só disponibilizar equipamentos, mas também preparar 

professores para uma prática inovadora junto dos alunos. Contudo, a formação de professores 

não deve ser encarada de forma padronizada e homogénea, uma vez que envolve profissionais 

de diversos níveis e estágios de conhecimentos e experiências. 

 

Para Sette et al. (1998), Os cursos de especialização – Pós-Graduação Lato Sensu – 

têm sido uma modalidade de ensino voltada basicamente para o aperfeiçoamento de 

profissionais que, estando inseridos no mercado de trabalho, necessitam de reciclagem para 

um melhor desempenho de suas funções. Esses cursos, oferecidos por instituições de ensino 

superior credenciadas, têm possibilitado a actualização e, principalmente, o aprofundamento 

em temas específicos na área de formação do profissional, como a titulação de “especialista” 

sugere. 

 

Neste contexto, a especialização torna-se mais amplo quando se refere ao campo da 

informática na educação, isto porque já não se trata de uma verticalização dos conhecimentos, 

como se observa nos cursos de especialização voltados para a aquisição de conhecimentos 

específicos mas sim, de uma actualização de conhecimentos, uma vez que, em geral, nos 

cursos de formação, os professores não tiveram a oportunidade de conhecer a tecnologia da 

informática na educação.  

 

Segundo Moraes (1993)  “Pensar na formação do professor para exercitar uma 

adequada pedagogia dos meios, uma pedagogia para a modernidade, é pensar no amanhã, 

numa perspectiva moderna e própria de desenvolvimento, numa educação capaz de manejar 

e produzir conhecimento, factor principal das mudanças que se impõem nesta antevéspera do 

século XXI. e desta forma seremos contemporâneos do futuro, construtores da ciência, e 

participantes da reconstrução do mundo...” .  

 

Em concordância com este autor, devemos salientar que a chave para que isso aconteça, 

passa pela capacitação dos professores a fim de poderem utilizar os recursos informáticos 

como ferramenta pedagógica. Isto significa que se deverá proceder a uma capacitação para o 

uso de uma pedagogia para a modernidade, para que em pleno séc. XXI o professor não seja 

apenas conhecedor dos conteúdos que lecciona mas também que ele esteja actualizado de 
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modo a acompanhar as inovações tecnológicas que cada vez mais faz parte do nosso 

quotidiano. O professor deverá saber comunicar esses conhecimentos aos seus alunos, 

motivando-os e fazendo com que o grupo esteja atento e entrosando de modo a poderem tirar 

o máximo proveito das inovações tecnológicas, e melhorar o seu desempenho enquanto aluno.  

 

Como dizia Sette (1998, citando Novoa, 1996) a experiência não é nem formadora nem 

produtora. É a reflexão sobre a experiência que pode provocar a produção do saber e a 

formação. Com isso podemos concluir que o que faz um bom professor não é a experiência 

em si, mas é a ponderação que fazemos sobre ela e tentar ver os pontos que podemos 

melhorar de modo a aumentar-mos os nossos conhecimentos e fazer dela a nossa “bengala” 

tirando o máximo possível do proveito que ela nos pode oferecer. 

 

Existem diferentes paradigmas de formação de professores (compreendido como o 

conjunto de percepções, valores, crenças e suposições que formam uma determinada visão 

relativa ao ensino, ao professor e aos alunos. O paradigma estrutura conceptualmente o 

modelo de formação de professores assumido), onde cada um com uma concepção do papel 

do professor no processo educacional. Assim, na postura do professor há um modelo de 

ensino e escola e uma teoria do conhecimento que representam uma perspectiva de homem e 

da sociedade. O conceito de paradigma de formação, aqui entendido, tem uma concepção de 

continuidade, de processo. Não busca um produto completamente pronto, mas um movimento 

que se concretize através da reflexão na acção e da reflexão sobre a acção. 

 

Apesar de ser caracterizado por uma visão centralista, burocrática e certificativa, os 

programas de formação, inicial ou de forma contínua, devem ser estruturadas 

independentemente da prática desenvolvida nas escolas de modo a não perturbar o 

funcionamento das actividades realizadas nestas. Caso contrário, a formação ou a reciclagem 

dos professores em vez de serem feitas em prol do melhoramento do processo de ensino, será 

feito de forma a prejudica-la.  

 

Vê-se por tudo isto, que da mesma forma que quando se pensa na introdução das 

tecnologias, ou se quisermos os computadores na educação, tem de se pensar na formação dos 

professores. Isto, para que de uma forma continua poderá fazer o bom uso de uma ferramenta 

importante para o melhoramento da sua forma de ensinar e proporcionar conhecimentos 
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sólidos e objectivos aos seus alunos. Em consequência disto haverá um melhoramento do 

processo de ensino-aprendizagem que é o grande objectivo da escola, do Governo e de toda 

sociedade, cada mais denominada “sociedade da informação”. 

2.4 O USO DE SOFTWARES NA EDUCAÇÃO 

 

Com a forte invasão das novas tecnologias de informação e comunicação em particular 

o computador na sociedade actual, a sua introdução no sistema educativo torna-se 

imprescindível visto que o grande objectivo da educação nos dias de hoje é formar jovens 

capazes de acompanhar o rápido desenvolvimento da sociedade informatizada. 

 

Para isso, a utilização do computador para fins educacionais carece da utilização de 

programas específicos denominados softwares, neste caso, softwares educativos. A sua 

utilização no processo de ensino e aprendizagem vai no sentido de melhorar o sistema de 

ensino, quebrando a forte tendência de um ensino tradicionalista, que ainda prevalece nas 

nossas escolas. Convêm ainda realçar que em nenhum momento podemos considerar que a 

utilização dos programas educativos substituirá o professor, visto que é considerado como 

uma mais valia utilizada pelo o professor para melhorar o seu desempenho e performance. 

 

Assim, a decisão de utilizar as tecnologias de Informação, em particular do software, 

como apoio ao processo de ensino-aprendizagem deve ser baseada em critérios que levem em 

consideração os mais variados aspectos, tais como, os recursos tecnológicos oferecidos pela 

engenharia de software e as possibilidades pedagógicas e metodológicas de seu uso no ensino. 

 

Essa decisão deve estar em sintonia com os objectivos determinados na proposta 

educacional e que se deseja implementar, sabendo-se que cada software carrega consigo uma 

concepção educacional, mesmo quando não explicitamente definida. Se considerarmos que é 

opção da escola contribuir para a formação de cidadãos críticos, criativos, participativos, 

conscientes de seu papel numa sociedade dinâmica, globalizada, competitiva, democrática, 

respeitosa e cooperativa, a responsabilidade de tal decisão/opção é, ainda, mais relevante. 

 

Devido a diversidade de softwares, cabe ao professor escolher aquele que melhor se 

adapta às propostas pedagógicas, e isso deve ser feito, como referido anteriormente, de acordo 

com os objectivos previamente traçados por ele. Existem softwares fechados referentes a um 
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determinado conteúdo curricular, mas o seu uso fica limitado uma vez que não permite a 

intervenção do professor ou dos alunos, e isso faz com que as suas possibilidades se esgotam. 

Pelo contrário, existem alguns softwares abertos voltados para o mundo científico, permitindo 

ao professor criar actividades e explorar de diversas formas os recursos oferecidos, e além 

disso ajuda o aluno a desenvolver atitudes desejáveis no processo de ensino e aprendizagem. 

 

Importa realçar que a inserção do software deve ser visto como um instrumento que 

permitirá fazer um ensino inovador, e a sua utilização depende da postura critica e reflexiva 

do professor, que muitas vezes deverá ser levada em conta a proposta pedagógica da escola, 

as habilidades do professor em utilizar essas tecnologias, e a relação com o aluno como um 

dos sujeitos do processo de ensino- aprendizagem. 

2.4.1 CLASSES DE SOFTWARES APLICÁVEIS AO ENSINO  

 

Devido a grande complexidade de softwares existentes hoje em dia, aplicáveis nas mais 

diversas áreas, vamos apresentar algumas classes de software aplicáveis ao ensino que 

poderão ajudar na melhoria do processo de ensino-aprendizagem. 

 

As chamadas ferramentas e aplicativos, nomeadamente os editores de texto e gráficos, 

planilhas, bancos de dados e recursos da Internet, não destinados especificamente ao ensino, 

mas em algumas situações podem ser utilizadas na área da educação. Os editores de textos, 

quando utilizados na educação proporcionam atitudes criativas, como a produção de textos 

teóricos, literários, dicionários, gramáticas, etc. Por outro lado, o uso de planilhas auxiliam na 

compreensão dos conceitos de matriz e de expressões aritméticas, bem como na aplicação de 

problemas do nosso quotidiano. 

 

Nos bancos de dados contribuam no processo de organização, sistematização e 

classificação de informações, servindo de apoio à construção do conhecimento. O uso de 

hiper-textos é também uma alternativa a ser considerada num software, pois tem um alcance 

mais rico do que os meios habituais (livro, vídeo, apresentações) e ainda possibilita sua 

integração com diversos ambientes. Esse recurso permite aos alunos seguir por diferentes 

caminhos, de acordo com a vocação, o interesse e o ritmo de cada um. 
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Outra ferramenta ou aplicativo que auxilia os seus usuários no desenvolvimento das 

suas aplicações é o software de autoria (aulas, apresentações etc.) que oferece, em certos 

casos, ambientes que integram diversos recursos, como a multimédia, bancos ou bases de 

dados, Internet etc. É um software que poderá ser utilizada tanto pelo professor, na preparação 

do seu material didáctico para suas aulas, como também pelos alunos como suporte no 

desenvolvimento das suas actividades, servindo como apoio no processo de construção do 

próprio conhecimento.  

 

Também o uso de softwares de referência na educação constitui uma alternativa muito 

bem-vinda quando falamos em relação ao conjunto de ferramentas tradicionalmente 

utilizadas, como as bibliotecas, vídeos de carácter educativo etc. Geralmente vê-se que o 

computador é utilizado como um livro electrónico onde os conteúdos, as formas e estratégias 

empregadas no seu uso não é muito benéfica para os seus utilizadores visto que muitas vezes, 

as informações são utilizadas sem qualquer reflexão. Assim, não traz nenhum proveito a 

utilização dos computadores, mas quando associada aos softwares de referência é possível 

fazer o seu bom uso. Pode-se utilizar por exemplo enciclopédias, dicionários, gramáticas 

como apoio. Em geral têm o formato de hiper texto multimédia, trazendo uma nova dinâmica 

nas pesquisas (textos, imagens, sons, animação) quando comparadas, por exemplo, às 

enciclopédias impressas.  

 

Muitos acham que a utilização de jogos de carácter educacional, são inadequados para 

a educação, mas os ambientes educacionais podem e devem ser agradáveis, mesmo com 

disciplina e trabalho. O software deste tipo tanto pode constituir uma ferramenta positiva 

quanto negativa, como em tudo o que utilizamos depende da forma do uso que fazemos dela, 

bem como do conteúdo e da estratégia abordados. São jogos úteis e interessantes para 

estimular tomadas de decisões cooperativas, respeito e compreensão a regras estabelecidas 

(mas dificilmente a participação na definição dessas regras). Em geral, os jogos apresentam 

objectivos bem definidos e mecanismos de avaliação próprios para serem aproveitados pelo 

professor, incluindo-os no processo de ensino-aprendizagem desenvolvidos com os alunos. 

 

Os softwares de simulação constitui uma das classes de software onde podemos 

claramente ver o papel atribuído ao computador no ambiente educacional, isto porque auxilia 

e favorece o trabalho colaborativo, de reflexão, discussão, pesquisa e observação, assim como 
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o desenvolvimento da capacidade de indução. Com esse tipo de software, é possível simular 

situações difíceis ou impossíveis de ser obtidas em laboratórios comuns de Física, Química, 

Biologia e, ao mesmo tempo, lidar com questões do quotidiano. A atitude do professor 

limitará o potencial desse recurso, caso venha a adoptar sempre uma postura directiva. Se, ao 

contrário, o aluno tem a oportunidade de também criar situações, fazer conjecturas, realizar 

simulações, inferir e concluir, os resultados serão bem mais ricos. 

 

2.5 ASPECTOS DIDÁCTICO/PEDAGÓGICO DO USO DO COMPUTADOR NO ENSINO 

Pensar a Informática como um recurso pedagógico que propicia um aumento na 

eficiência e na qualidade do ensino é, pensá-la ligado à realidade da educação de seus 

professores e alunos, voltado para a busca da superação dos problemas de ensino e procurar 

identificar formas de seu uso que constituam respostas para os problemas de nossa educação. 

Assim, para que isso seja uma realidade há que pensar na formação de recursos 

humanos capazes de promover o uso da informática como recurso pedagógico, resolvendo os 

problemas que afligem a sociedade. É uma modalidade de ensino que deverá ser promovida 

de modo a favorecer a melhoria de qualidade no nosso ensino, visto que o dever da escola é 

formar cidadãos para uma sociedade que está cada vez mais adaptada as transformações que 

os recursos informáticos lhes oferecem. 

 Cabe ao professor escolher o recurso didáctico/ pedagógico que melhor se adequa a 

realidade em que ele está inserido. Neste processo, a informática constitui um recurso que se 

afigura como um potencial a ser explorado na sociedade educativa, para que os estudantes 

possam usufruir de um ensino cada vez mais voltada a resolver os problemas que afligem a 

sociedade em geral. Mas, também é uma realidade, que para um professor fazer este tipo de 

adaptação pedagógica ele tem de conhecer outros recursos didácticos de modo a fazer uma 

transição suave entre eles. Isto é, os professores que não tem conhecimentos de pedagogia e 

que padecem de alguma lacuna, no que se refere ao conhecimento científico, a escolha do 

computador como recurso pedagógico irá aumentar, ainda mais, as suas falhas. Pelo contrário 

se o professor está munido de sólidos conhecimentos e experiência a nível didáctico e de 

conteúdos científicos, o computador melhora a qualidade da sua aula e o consequente 

crescimento do professor como profissional. 
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 É importante referir que a utilização dos recursos informatizados no ensino em geral, 

com particular incidência para as ciências biológicas, não poderá ser encarada como um 

recurso para resolver os problemas enfrentados pelos alunos e pela escola, mas sim devem ser 

encarados como uma mais valia que irá ajudar a resolver parte deles. O sucesso do seu uso na 

educação restringe principalmente no modo como o professor utiliza-o, nas condições de 

trabalho que lhes são dadas e nas condições dadas ao aluno a nível cultural e económico e na 

filosofia educacional da própria escola. 

Para OLIVEIRA (1989) "é de fundamental importância que ao usarmos um 

determinado meio instrucional não o usemos ingenuamente. A Educação não é neutra e 

devemos estar conscientes de toda a filosofia e política que se resguarda atrás da nossa 

prática pedagógica." 

Posto isso, ao confrontarmos a educação e a informática, devemos levar em conta dois 

aspectos importantes: 

• A educação informatizada destaca o uso do computador no ensino como um recurso 

não em substituição ao professor, mas em auxílio a este; 

• E a educação para a informatização que prepara o indivíduo para o mundo tecnológico 

com o qual cada vez mais terá contacto em sua vida.  

Estamos conscientes que existem limitações quanto ao uso da informática, pois apesar 

de poder ser utilizada na leccionação de qualquer conteúdo, o seu uso não pode se fazer de 

maneira idêntica em todas as disciplinas, tornando-se necessária sua adequação. E para que 

isso aconteça o desenvolvimento de uma cultura geral em informática, o favorecimento 

simultâneo de uma renovação pedagógica abrindo para o processo de ensino e aprendizagem 

novas perspectivas na área de recursos de ensino, revela-se importante pois irá permitir 

eliminar todas e quaisquer lacunas que poderá aparecer no seu uso. 

Enfim, o uso da informática na educação deve, em termos da pedagogia, respeitar o 

contexto social dos alunos e a avaliação continua das aquisições intelectuais, antes, durante e 

após a utilização do computador.  
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2.6 O PAPEL DO PROFESSOR FACE AS NOVAS TECNOLOGIAS  

 
O papel do professor enquanto agente de mudança, favorecendo a compreensão mútua e 

a tolerância, nunca foi tão visível como hoje em dia. Os professores desempenham um papel 

fundamental na formação de atitudes, positivas e/ou negativas, face ao processo de ensino e 

aprendizagem, devendo despertar a curiosidade, desenvolver a autonomia, estimular o 

desenvolvimento intelectual, ou seja criar as condições necessárias para o sucesso da 

educação formal e da educação permanente. 

 

Assim, com o desenvolvimento dos novos meios de informação e comunicação, a 

informação deixou de ser predominantemente veiculada pelo o professor na escola. Deve-se 

salientar que a informação não é conhecimento e o aluno continuará a necessitar da orientação 

de alguém que já trabalhou ou tem condições para trabalhar essa informação. 

 

É verdade, que nada pode substituir a riqueza de um diálogo pedagógico, mas também 

não é menos verdade que as tecnologias de informação e comunicação vieram trazer ao 

ensino melhorias significativas, multiplicando enormemente as possibilidades de pesquisas de 

informação e os equipamentos interactivos e a multimédia colocam à disposição dos alunos 

uma fonte inesgotável de informações. 

 

Além disso, com essas novas fontes de informação e pesquisa os alunos podem tornar-se 

“exploradores” activos do mundo que os envolve, e os professores devem ensinar os alunos a 

avaliar e gerir na prática a informação que lhes são disponibilizados por essas novas fontes. É 

um fenómeno que esta mais próximo da vida real do que os métodos tradicionais de 

transmissão de conhecimentos e faz com que o tipo de relacionamento na sala de aula seja 

mais interactivo.  

 

Muita gente pergunta se as novas tecnologias de informação e comunicação não irá 

diminuir o papel do professor. Nós entendemos que não. Pelo contrário elas modificam 

profundamente e fortalecem o seu papel, visto que constitui uma oportunidade que deve ser 

plenamente aproveitada. Numa sociedade de informação o professor não pode limitar a 

difundir o conhecimento, mas sim deve-se tornar um parceiro de um saber colectivo que lhe 

compete organizar. 
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É essencial que para o professor assumir este novo papel, tem que haver uma formação 

inicial e uma formação contínua, para que ele possa ter um verdadeiro domínio destes novos 

instrumentos pedagógicos. Segundo o livro verde para a sociedade de informação, em 

Portugal3 a experiência tem demonstrado que a tecnologia mais avançada não tem qualquer 

utilidade para o meio educativo se o ensino não estiver adaptado à sua utilização. Há pois que 

elaborar conteúdos programáticos que façam com que estas tecnologias se tornem verdadeiros 

instrumentos de ensino, o que pressupõe, da parte dos professores, vontade de questionar as 

suas práticas pedagógicas. Além disso, devem ser sensíveis também às modificações 

profundas que estas novas tecnologias provocam nos processos cognitivos. Já não basta que 

os professores se limitem a transmitir conhecimentos aos alunos. Têm também de os ensinar a 

pesquisar e a relacionar entre si diversas informações, revelando espírito crítico. 

 

Resumindo, podemos considerar que a enorme quantidade de informações que circulam 

actualmente nas redes de informações, tornou-se um pré-requisito do próprio saber, a 

necessitar daquilo que alguns já chamam ‘nova alfabetização”. Esta info-alfabetização é cada 

vez mais necessária para se chegar a uma verdadeira compreensão do real. Ela constitui, 

assim, uma via privilegiada de acesso à autonomia levando cada um a comportar-se em 

sociedade como um indivíduo livre e esclarecido. 

2.7 O FUTURO DA EDUCAÇÃO PERANTE AS NOVAS TECNOLOGIAS 

 
Quando se fala na informatização do nosso sistema de ensino ou melhor dizendo quando 

se fala na utilização de recursos informáticos como um meio pedagógico, quase de certeza 

que existem muitas pessoas que questionam sobre o futuro da educação perante as novas 

tecnologias da informação e comunicação (em particular o uso do computador e seus afins). 

Será que a adaptação do ensino perante as novas tecnologias é mesmo indispensável? 

 

Segundo Figueiredo (1992) a educação tem, imperiosamente, que se adaptar às 

necessidades das sociedades que serve. O grande desafio actual é o de se adaptar às grandes 

mutações sociais, culturais e económicas criadas pela eclosão das novas tecnologias. Nesse 

sentido, a adaptação é indispensável, e urgente, mas não se trata de adaptar a educação às 

tecnologias. Como dizia Figueiredo "a essência da tecnologia tem pouco a ver com a 

                                                 
3 Disponível em http://www.missao-si.mct.pt , na secção dedicada ao livro verde 
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tecnologia"! Os maiores desafios não são de natureza tecnológica, mas, insisto, de natureza 

social, cultural e económica.  

 

Sendo assim, a educação por nós designado como educação tradicionalista no contexto 

actual, e segundo os desafios que a sociedade tem pela frente, quase que já não satisfaz as 

necessidades reais dos seus destinatários, uma vez que este quase que já não preenche os pré 

requisitos exigidos pela sociedade de hoje. É verdade que não podemos esquecer que num 

país como Cabo Verde que também segue essa tendência globalizante, em relação a adaptação 

das novas tecnologias de informação na educação, devido aos fracos recursos económicos e 

da curta fatia destinada a educação essa adaptação tem de ser feita numa progressão aritmética 

conjuntamente com o ensino tradicional. Isto porque é quase impossível uma mudança radical 

tendo em conta a realidade do nosso Pais. 

 

Com a eclosão das novas tecnologias de informação (computador e seus acessórios) 

disponibilizando poderosas ferramentas importantes para um cenário de auto – educação e de 

educação à distância, a aprendizagem adquirida nas escolas de forma tradicionalista 

representa uma parcela cada vez menor da aprendizagem que se adquire no dia-a-dia. 

 

Neste contexto, a exigência de jovens e adultos sobre a educação passa cada vez mais 

por uma variedade de canais de informações para a sua aprendizagem, num sistema que cada 

vez mais disponibiliza diferentes escolhas, onde também a forte actividade, interactividade, 

conectividade, globalização, entre outros, é a palavra de ordem.  

Gostaríamos de realçar que a ideia que queríamos passar, neste ponto, não é desacreditar 

o ensino e a escola tradicional. O facto da nossa sociedade estar cada vez mais informatizada, 

e a tendência da escola é ir pelo mesmo caminho de forma a poder acompanhar os progressos 

da sociedade, não quer dizer que o ensino tradicional e a escola perderam a sua importância, 

muito pelo o contrário terão um papel importante na formação de base dos jovens. Estes 

deverão, posteriormente, aproveitar as novas tecnologias como meio de adquirir de forma 

rápida e mais actualizada informações concisas na construção da pessoa humana o que poderá 

ser importante no seu desempenho profissional.  

 O futuro passa pelo aproveitamento das possibilidades que as novas tecnologias 

oferecem para o melhoramento do processo de ensino e aprendizagem, isto porque fornecem 
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ferramentas importantes para o crescimento do ensino e aprendizagem. Mas como já 

referimos, anteriormente, devido a realidade cabo-verdiana a sua utilização nas escolas, é 

muito dificultada principalmente por razões técnicas e por razões financeiras. As escolas não 

têm condições financeiras para manter os equipamentos que se tornam obsoletos, todos os 

dois ou três anos nem para adquirirem um número significativo de licenças de títulos 

didácticos, sempre em renovação. O ritmo de evolução das tecnologias torna incomportável 

em termos financeiros, e insustentável em termos profissionais, uma formação e reciclagem 

permanente dos professores "para as tecnologias".  

Mas isso não quer dizer que as escolas não poderão explorar as novas tecnologias, de 

uma forma moderada poderão fazer com que elas sejam aproveitadas de forma benéfica 

criando centros de recursos bem equipados. Tais centros deverão ser equipados com um 

conjunto de títulos didácticos, ligados as redes electrónicas, visto que equipar as escolas, onde 

cada aluno tem o seu terminal com um computador ligado em rede, num pais como Cabo 

Verde é um cenário quase impossível tendo em conta as condições económicas que nela 

prevalece.  

Indubitavelmente, a escola tem que estar familiarizada com as ferramentas informáticas, 

e tem que saber integrar essa familiaridade na acção educativa normal, facultando aos alunos 

uma familiarização no acesso, não só a vastos arquivos de informações, mas também às 

múltiplas oportunidades de interacção social. A grande importância pedagógica de acesso às 

novas tecnologias com particular incidência para os chamados ciber – espaços onde os alunos 

podem aprender fazendo coisas, em vez de aprenderem ouvindo dizer como é que as coisas 

devem ser feitas. Podem, assim, colaborar com outras pessoas, trocar todos os tipos de 

ficheiros, e, acima de tudo, aprender a construir o seu saber num processo cumulativo de 

ajuda mútua e de percepção partilhada de problemas e necessidades.  

O professor terá um papel importante na escola do futuro. Ele fará uma ponte entre o 

tradicionalismo e o uso das novas tecnologias, tornando as suas aulas mais dinâmicas e 

interactivas, onde ele ensina e também aprende com os alunos, ou seja, o ensino já não é no 

sentido unidireccional como é feito no ensino tradicional, onde a atenção centrava no 

professor, mas sim no sentido bi-direccional onde há interacção entre professores e alunos e 

vice-versa. O grande desafio já não é o de preparar os professores para usarem as tecnologias 

da informação nas suas disciplinas, mas o de manter uma reflexão interdisciplinar, e 
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permanentemente renovada, acerca dos modos como enfrentar as oportunidades e as ameaças 

de uma sociedade da informação.  

2.8 UTILIZAÇÃO DE SIMULADORES VIRTUAIS NA EDUCAÇÃO  

 

A constante evolução de novas tecnologias está impulsionando a educação para novos 

rumos, enfatizando a utilização de novas ferramentas, propiciando uma evolução no processo 

de ensino/aprendizagem. O uso de simuladores virtuais terá um papel importante nessa 

evolução, uma vez que a sua utilização na educação, permite ao estudante descobrir, explorar 

e construir o seu próprio conhecimento. 

Podemos definir simuladores ou realidade virtual como defende Braga (2001), como 

uma experiência imersiva e interactiva baseada em imagens gráficas em três dimensões (3D) 

geradas em tempo real por computador, ou seja, é uma simulação gerada por computador, de 

um mundo real ou apenas imaginário.  

A mesma autora (citando Pimentel 1995, e Latta 1994) define realidade ou simuladores 

virtuais como o uso da alta tecnologia para convencer o usuário de que ele está em outra 

realidade, promovendo completamente o seu envolvimento ou como uma avançada interface 

homem-máquina que simula um ambiente realístico, permitindo que os participantes 

interajam com ele. Essa interface é considerada como sendo a mais avançada até agora 

disponível, pois busca levar ao usuário sensações que lhe dá informações sobre o mundo 

virtual como se ele realmente existisse.  

 O avanço tecnológico na área de comunicação e informação ampliou a utilização de 

simuladores virtuais, possibilitando que outras áreas do conhecimento também se 

beneficiassem de sua utilização. Por exemplo, a nível do entretenimento (games e viagens 

virtuais), saúde (cirurgias virtuais), negócios (maquetas virtuais) e educação que é o campo 

que daremos ênfase quanto ao uso de simuladores virtuais. 

Relativamente ao seu uso na educação, tendo em conta que a educação é vista como um 

processo de descoberta, exploração e de observação, além da construção do conhecimento, as 

suas características específicas podem transformá-la num poderoso instrumento ao serviço de 

todos os que buscam a evolução da educação. 
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Muitas experiências ou muitos conteúdos que até pouco tempo atrás ouvíamos os 

professores falarem e que não conseguíamos visualizar. Nos dias de hoje, com os avanços 

tecnológicos, estas constituem uma realidade. Com a utilização de simuladores virtuais na 

educação podemos descobrir, explorar e construir conhecimentos (aprender) sobre lugares que 

jamais pensaríamos visitar, ou mesmo ver fenómenos que jamais poderíamos observar como 

por exemplo o que acontece no interior da crosta terrestre, ou ainda o que acontece no nosso 

interior do corpo humano. O grande potencial da utilização dos simuladores virtuais está 

exactamente nessas possibilidades, não só através de aulas ou objectos físicos, mas também 

através da manipulação virtual do alvo a ser explorado, analisado e estudado.  

Com o seu uso na educação, irá permitir a visualização de experiências com o 

conhecimento de forma imersiva e interactiva; ou seja, permitirá que ocorra aprendizagem 

sobre um determinado tema inserido no contexto, e com isso a cada acção que fizer, receber 

um feedback. Os simuladores ou a realidade virtual com é defendida por Braga (2001) em seu 

conjunto reúne especificidades e atributos que a tornam a ferramenta ideal para as múltiplas 

situações e contextos de pesquisa e aprendizagem.  

Cada um tem o seu estilo de aprendizagem, uns visuais, outros verbais, uns gostam de 

explorar e outros preferem deduzir. Mas o interessante da Realidade Virtual é que em cada 

um desses estilos ela possa ser usada de forma diferente. Sendo assim, permite também a 

criação de ambientes onde a aprendizagem se realiza por etapas, sendo as barreiras entre as 

etapas facilmente colocadas ou removidas. A medida que se for caminhando acontece a 

familiarização dos conteúdos pelos usuários, assim como com rotina com os equipamentos, 

até se constatar que as capacidades exigidas estejam totalmente adquiridas e a informação que 

foi passada esteja adequadamente assimilada.  

Deve-se salientar que o uso de simuladores não deve ser tratada apenas como “mais uma 

ferramenta” para melhorar o processo de aprendizagem mas sim como um potencial 

instrumento de aprendizagem para corrigir as “falhas” que os métodos tradicionais não 

conseguem ultrapassar. Essas falhas consistem exactamente por não permitirem a descoberta 

e a exploração do conhecimento, construindo seu próprio saber de forma mais duradoura por 

não ser alicerçado numa experiência pessoal.  

Vários autores, defendem que existem diversas razões para o uso de simuladores virtuais 

na educação, uma vez que permite uma maior motivação dos estudantes, possibilitando uma 
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análise, de muito perto, de um determinado fenómeno, que as pessoas deficientes realizem 

tarefas que de outra forma não seriam possíveis, facilita o aluno no desenvolvimento de um 

trabalho no seu próprio ritmo e ainda permite que haja interacção, e desta forma estimular a 

participação activa do estudante. 

Contudo, essas razões não podem ser vistas como uma fórmula milagrosa que de repente 

ira mudar o sistema de ensino, mas sim devem ser vistas como mais um meio auxiliar que 

estará ao serviço de alunos e professores para de forma progressiva contribuir para o seu 

melhoramento. Refere-se ainda que a introdução de simuladores virtuais na educação 

demonstra um novo paradigma que relata a educação de forma dinâmica, criativa, colocando 

o aluno no centro do processo de ensino-aprendizagem e buscando uma formação de um ser 

crítico, independente e construtor de seu conhecimento.  

Quanto ao uso de simuladores virtuais nas aulas de Biologia, poderá ser considerada 

como um recurso importante para o sucesso da aprendizagem uma vez que quando se 

desenvolve um determinado conteúdo podemos associar o uso desse recurso com o conteúdo 

de modo a promover um maior entendimento possível sobre o conteúdo tratado. Também, as 

experiências laboratoriais poderão acontecer sem serem tão dispendiosas e às vezes perigosas, 

promovendo a prática tão essencial e ao mesmo tempo tão ausente nos estabelecimentos de 

ensino.  

O CROSSOVER, O RKINET, O INSULIN, são exemplos de simuladores virtuais 

que simulam os fenómenos de crossing over, reacções químicas, e simulação dos mecanismos 

de “feedback” hormonais responsáveis pela manutenção da estabilidade do nível açúcar no 

sangue, respectivamente, que poderiam ser aproveitadas para melhorar o ensino dos 

conteúdos, nas aulas de Biologia. 

2.9  NOVAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E REVISÃO CURRICULAR  

 

As novas tecnologias de informação são de capital importância para o ensino das 

ciências, na medida em que, estimulam nos alunos hábitos de pesquisa e de sistematização de 

informações, facilitando a compreensão na formulação de questões e a sua consequente 

resolução. Assim, numa altura em que se fala em proceder a revisão curricular em Cabo 

Verde, e de acordo com a realidade em que vivemos hoje, onde quase tudo é dominado pelas 

novas tecnologias, pensamos ter chegado o momento de conceber programas que contemplem 
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a utilização das tecnologias de informação. Estes programas deverão integrar não só a 

informática na óptica do utilizador mas também numa perspectiva orientada para os interesses 

da sociedade, onde cada vez mais se nota a dependência das tecnologias de informação e 

comunicação como instrumentos de trabalho, de lazer entre outros. 

 

Por isso, o uso das novas tecnologias de informação e comunicação, com particular 

destaque para o uso do computador e de softwares educativos, devem merecer uma atenção, 

muito especial, daqueles que estão a elaborar os novos currículos. Deste modo, todos nós 

vamos poder fazer o bom uso das novas tecnologia de informação e comunicação nas escolas 

desde que se crie condições físicas, e humanas para que isso seja uma realidade.  

 
Cada vez mais cresce a necessidade, de utilizar o computador e seus afins como um 

recurso didáctico-pedagógico, por causa das facilidades que estes oferecem aos professores e 

alunos. Contudo, é preciso ter em conta que a utilização desses recursos no ensino em Cabo 

Verde, e principalmente no Ensino Secundário, ainda é muito reduzido ou quase inexistente, 

isto devido a factores de vária ordem: ausência de laboratórios de informática na maioria das 

escolas, o preço elevado dos equipamentos, a ausência no mercado cabo-verdiano de 

softwares especializados num determinado conteúdo e a não capacitação dos professores para 

a implementação e uso das novas tecnologias, etc., Tais factores constituem os principais 

constrangimentos na integração das novas tecnologias no currículo escolar. 

 

Nota-se que quando se fala em integração de novas tecnologias no currículo escolar, 

salta a vista um conjunto de problemas que não sabemos até que ponto poderão constituir 

entraves para uma melhoria significativa no processo de ensino-aprendizagem. São 

conhecidas as limitações das condições de trabalho no ambiente educacional e as estruturas 

são pouco flexíveis à implementação de ideias inovadoras no processo de ensino-

aprendizagem. Acreditamos que muitos que trabalham na educação, nomeadamente no ensino 

das ciências, com particular destaque as ciências biológicas, ambicionam mudanças 

significativas no sistema de ensino-aprendizagem num pais que quer seguir os passos da 

globalização. Daí a necessidade urgente de adaptar os nossos currículos às necessidades 

imposta por uma sociedade cada vez mais modernizada e globalizada. 

 

Isso nos fez acreditar que a introdução do computador como um recurso pedagógico, 

poderá ter um papel preponderante nesse sentido, ou seja, acredita-se mesmo que ele possa 
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provocar essa necessidade de mudanças em determinados casos, é mesmo crucial a 

implementação de seu uso nas escolas. Deste modo, a utilização de métodos de ensino que só 

permitem fazer a exposição dos conteúdos perderia o sentido diante das informações 

disponíveis nos diferentes meios de comunicação actualmente disponíveis. Quanto a adopção 

de livros (sem colocar em causa a sua importância) para o cumprimento do currículo deixaria 

muito a desejar na preparação do cidadão do futuro, imerso numa sociedade tecnologicamente 

avançada e pluralista em termos culturais.  

 

A integração curricular das novas tecnologias de informação e comunicação como 

meios de ensino não deve ser vista como uma forma de substituir o professor, muito pelo o 

contrario, deve ser vista como um instrumento que irá ajudar os professores a desenvolver as 

suas capacidades e melhorar a sua performance no processo de ensino e aprendizagem. A 

verificar isso, a atenção não estaria centrada na sala de aula e nos alunos, mas sim virada para 

um mundo que cada vez mais lhe permita contactar com varias experiências, adquirir novas 

ideias, e principalmente que transformar a aprendizagem unidireccional (professor-aluno) 

numa aprendizagem bi-direccional ou recíproca (ambos aprendam, um com o outro) ou 

mesmo numa aprendizagem onde todos aprendem com todos. 
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CAPITULO III- ESTUDO DE CASO 

3.1. INTRODUÇÃO 

 
Face as exigências actuais e perspectivando o futuro, o ensino nos dias de hoje tem se 

tornando cada vez mais num dos pilares inevitável ao desenvolvimento da nossa sociedade. 

Mas para que o nosso ensino seja realmente o “motor” do desenvolvimento da nossa 

sociedade há que se pensar na melhoria das condições de ensino-aprendizagem proporcionado 

pelas nossas instituições de ensino, nomeadamente as secundárias, onde realmente se começa 

a preparar indivíduos para enfrentar o presente tendo em vista o futuro. 

 

Não podemos esquecer que durante muito tempo, a escola foi vista como única fonte de 

saber, capaz de assegurar prestígio e posição social. Hoje, embora continue a ter um papel 

importante, ela já não tem o "monopólio" do saber exclusivo, ou seja, actualmente há já 

muitas outras fontes de informação igualmente credíveis como as novas tecnologias que são 

excelentes meios para a construção do conhecimento. 

Sendo assim, a escola já não deve ser encarada como um espaço “fechado e triste”, mas 

sim como um lugar de prazer e de aprendizagem, onde o contributo do professor é 

fundamental. O papel deste face a realidade actual não se deve resumir apenas à transmissão 

de teorias, muitas vezes já em desuso, mas sim estar aberto à imprevisibilidade e às constantes 

mutações sócio-culturais, não limitando-se a uma comunicação unilateral entre este e os seus 

alunos. Este papel terá de ser activo e criativo, para que a educação decorra numa acção 

cooperativa e onde haja espaço para a criatividade de alunos e professores. 

Uma das imprevisibilidades para a qual o professor tem de estar apto é a introdução das 

novas tecnologias de informação e comunicação com particular destaque para o computador e 

seus afins na sala de aula. Se até há bem pouco tempo, o computador era algo que apenas 

servia para trabalhar, hoje, pode ser considerado como um dos instrumentos didácticos de 

comunicação, mais completo. Com o aparecimento da Internet, toda a mentalidade em relação 

a este instrumento se alterou radicalmente.  

 

Contudo, como realçamos anteriormente a possibilidade da introdução dos recursos 

informáticos no ensino, não colocará em risco o papel do professor como detentor ou 

transmissor do conhecimento, mas sim funciona como uma mais valia que irá fazer repensar o 
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papel do professor e das estratégias que deve adoptar de modo a lhes a proporcionar aos seus 

alunos um ensino de qualidade face a era das novas tecnologias que cada vez mais fazem 

parte do nosso quotidiano. 

 
Neste novo perfil de escola, o ensino tem de se processar ao nível da coordenação e 

acompanhamento, das informações (conteúdos) devendo fornecer os contextos e o 

conhecimento base que promovam uma verdadeira autonomia. Neste sentido, deve, 

igualmente, haver uma preocupação em colocar os alunos face a problemas que exijam 

experimentação. Contudo, muitos professores, desconhecedores desta realidade, ignoram 

estas inovações, provavelmente por não as conhecerem e não as dominarem. Hesitam-se em 

alterar as estruturas existentes há muito tempo, simplesmente porque as inovações exigem 

uma formação, uma preparação, uma actualização e uma organização suplementares. 

 

Quando escolhemos este tema para a elaboração da nossa monografia, a nossa intenção 

foi a de demonstrar como é que as novas tecnologias de informação e comunicação poderia 

ajudar na melhoria do ensino das ciências biológicas (Biologia 3º Ciclo) em geral e na Escola 

Secundaria de Palmarejo, em particular tendo em vista as possibilidades oferecidas por estas 

face as demandas actuais. 

 

À imagem de muitos países desenvolvidos, também em Cabo Verde somos 

confrontados com a forte invasão das novas tecnologias, que querendo ou não, passou a fazer 

parte do nosso quotidiano. Computadores, Internet, DVDs, Telemóveis, Cinema, T.V., Rádio, 

e todos esses maravilhosos recursos que hoje fazem parte de nossas vidas. “Entraram porta 

adentro e nem sequer nos demos conta”. Assim, ela é vista como a solução de muitos 

problemas, entre os quais ser aproveitada no ensino como forma de colmatar algumas lacunas 

existentes nas escolas secundárias principalmente quando falamos de aulas práticas e dos 

benefícios que estas trariam para o sucesso da aprendizagem dos alunos. 

 

Em relação a realidade Cabo-verdiana, não podemos exigir que as nossas escolas sejam 

equipadas na totalidade com recursos tecnológicos, mas achamos que poderiam fazer mais 

para a melhoraria do ensino em Cabo Verde. Por exemplo, equipar as salas de aula com pelo 

menos um computador já seria muito para proporcionar aos alunos uma visão mais ampla dos 
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conteúdos estudados e com isso fazer com que eles não fiquem apenas a imaginar como é que 

isso seria na prática.  

 

A nível da Biologia, como sabemos é uma ciência com conteúdos muito vasta e que 

exige muita pratica, os nossos alunos (falamos aqui com conhecimento do que se passa na 

Escola Secundaria do Palmarejo onde fizemos o nosso estudo), praticamente só vêm a parte 

teórica e a pratica fica adiada para quando só Deus o sabe. Isto resulta, muitas vezes do facto 

de os currículos serem extensos contemplando apenas três aulas semanais e nenhuma aula 

pratica, ou pela existência de laboratórios sem condições de trabalho dificultando, assim, a 

realização de aulas praticas. 

 

 Mas se a escola possuísse pelo menos uma sala equipada com computadores destinados 

para a realização de aulas interactivas, os professores poderiam fazer o bom uso das 

possibilidades que estas oferecem para, numa articulação com a forma tradicional, melhorar o 

ensino da Biologia na referida escola. A título de exemplo quando estamos a estudar um tema 

relacionado com o DNA poderíamos mostrar imagens geradas em computadores, a três 

dimensões, onde os alunos assimilariam melhor o conteúdo tratado, isso porque não podem 

ver na pratica e realizar actividades experimentais, devido não só a falta de laboratórios 

equipados como também à insuficiências de horas lectivas destinadas às aulas de Biologia.  

 

Gostaríamos de deixar bem claro que a sugestão que apresentamos para a utilização do 

computador e seus afins no ensino das ciências biológicas (Biologia), só será eficiente e 

viável se for feita com a cooperação dos professores. Já dizia Nóvoa (1992) “que nenhuma 

intervenção pedagógica harmonizada com as mais modernas tecnologias e os processos de 

inovação que estão implícitos será eficaz sem a colaboração consciente do professor e sua 

participação na promoção da emancipação social. Para tal, não há ensino de qualidade, nem 

inovação pedagógica, sem uma adequada estratégia para o sistema educativo” 
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3.2. CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA SECUNDÁRIA DO PALMAREJO 

 

 

Figura 3.2.1.: Escola Secundaria do Palmarejo 
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A Escola Secundaria do Palmarejo, fica situada no bairro do Palmarejo mesmo ao Lado 

do Instituto Superior da Educação (ISE). Iniciou as suas actividades a 14 de Outubro de 2002, 

com uma comunidade educativa de 1574 alunos, de todos os ciclos de escolaridade, 

distribuídos por 44 turmas e cobertas por um total de 85 professores e 20 trabalhadores do 

quadro auxiliar. Com o intuito de melhorar o nível de segurança, a escola foi vedada com 

grades nas suas vertentes laterais e frontal e com a construção de muro alto na sua parte 

traseira. As portas que inicialmente eram de madeira, foram substituídas por portas metálicas. 

Após a sua construção, fez-se pintura geral do edifício como forma de preservar e manter o 

espaço limpo e arejado. 

Actualmente a escola dispõe de uma das mais modernas e complexas infra-estruturas de 

ensino do país, constituída por:  

• 30 Salas de aulas;  

• 2 Salas de informática; 

• 3 Laboratórios;  

• 1 Sala de professores;  

• 1 Sala de actos com capacidades para 130 pessoas e equipada com meios 

audiovisuais;  

• 1 Biblioteca;  

• 2 Espaços para prática desportiva (pavilhão e placa desportiva); 

• 1 Bloco para funções administrativas; 

• 14 Casas de banhos:  

Hoje, a escola conta com um corpo docente constituído por 98 professores, sendo 42 

licenciados, 36 com curso superior sem licenciatura, 2 com outras formações, 15 em formação 

contínua e apenas 1 com ano zero. Também, o número de alunos aumentou em relação ao 

período em que a escola iniciou as suas actividades, contando neste momento com um total de 

2194 alunos distribuídos pelos três ciclos. O Gráfico 3.2.2 representa o número de alunos por 

sexo e ano de escolaridade existentes actualmente na Escola Secundária do Palmarejo, ano 

Lectivo 200/07. 
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3.3. POPULAÇÃO E AMOSTRA 

Quando propomos realizar este trabalho, decidimos fazer a sua aplicação à Escola 

Secundaria do Palmarejo, com o intuito de sabermos as condições que o ensino da Biologia é 

feito nesta instituição, e tentar demonstrar como a utilização das novas tecnologias de 

informação e comunicação (computadores, datashows, retroprojectores etc.) poderiam 

melhorar as condições em que o ensino é feito na referida escola.  

Para isso, resolvemos escolher uma população alvo, que nesse caso concreto são os 

alunos do terceiro ciclo da Escola Secundaria do Palmarejo opção Biologia. No entanto, como 

não podemos estudar a população na sua totalidade por razões várias. Assim, escolhemos uma 

amostra razoável onde aplicamos o nosso estudo.  

Normalmente, o estudo de uma amostra interessa pelas informações e conhecimentos 

que o mesmo permite adquirir acerca de uma população. Todavia, coloca-se a questão de 

saber se a parte escolhida, a amostra, é representativa da população, ou seja se a amostra 

mantém as mesmas características da população de onde foi extraída. O nosso estudo foi 

dirigido a 42 alunos do 11º e 12º ano respectivamente com a opção Biologia e a 2 professores, 

também de Biologia, da referida escola. 

Como já foi referido a nossa amostra centra-se sobretudo nos alunos do 11º e 12º ano 

respectivamente, visto serem estes alunos do ciclo terminal onde as NTI poderão despertar 

maiores interesses. O estudo abrange alunos com idade compreendida entre os 16 aos 20 anos 

de ambos os sexos. 

Gráfico 3.2.2. Representação gráfica dos alunos por sexo e ano de escolaridade. Escola 

Secundária do Palmarejo, ano Lectivo 200/07. 
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Como podemos ver pela análise dos gráficos, a maioria dos alunos que responderam o 

inquérito é do sexo feminino e grande parte deles têm 17 anos. Gostaríamos de salientar que 

pelo facto da maioria que respondeu o questionário serem do sexo feminino não representa 

nenhuma discriminação em relação ao sexo contrário. Pois, esta classe se mostrou mais 

interessada no assunto e demonstrou uma maior preocupação em relação à forma como o 

ensino da Biologia é feito na sua escola. 

3.4. RECOLHA DE DADOS 

A recolha dos dados fez-se através de um questionário do tipo aberto (Anexos I-A e I-

B), para que os alunos e os professores pudessem dar a sua opinião de forma mais concisa em 

relação ao tema em estudo.  

A opção pelo questionário como instrumento de recolha de dados deve-se ao facto deste 

ser um instrumento que, de uma forma relativamente simples e pouco dispendiosa, permite 

recolher uma grande quantidade de informações acerca "do que acontece no momento" 

(Tuckman, 1978; Cohen e Manion, 1989), e além disso, ser um instrumento particularmente 

adequado em situações de investigação em que os sujeitos da população, ou de uma amostra 

dessa população, apresentam ideias diferentes, dando-nos a oportunidade de pegar nessas 

ideias e tirar as melhores conclusões possíveis. 

Mas, é de realçar que o recurso à utilização de questionários não apresenta apenas vantagens. 

Existem também alguns inconvenientes associados à utilização dos questionários, entre os 

quais os mais frequentes, são os seguintes: 

• Dificilmente abrange a totalidade dos aspectos do problema em estudo; 

Gráfico 3.3.1. Sexo dos alunos em estudo Gráfico 3.3.2. Idade dos alunos 
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• Os inquiridos podem sempre rejeitar os inquéritos ou responder parcial e/ou 
superficialmente às questões colocadas.   

3.5. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS 

Como já referimos, usamos para a recolha dos dados para o nosso trabalho o método da 

aplicação de questionários do tipo respostas abertas aos professores e alunos para que todos 

pudessem dar a sua opinião. Relativamente à questão aplicada aos alunos, se tinham uma 

ideia sobre o (s) método (s) utilizados pelo professor na exposição dos conteúdos, como 

podemos ver pela interpretação dos gráficos que a maioria dos alunos disseram que os 

métodos utilizados pelo professor oscila entre a elaboração conjunta e o expositivo.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Se observamos bem o gráfico 3.5.1, podemos constatar que segundo os alunos, o 

método mais utilizado pelo professor é a elaboração conjunta com uma utilização de 76%. 

Quanto ao Gráfico 3.5.2, podemos ver que a quase totalidade dos inquiridos, ou seja, 98% 

concordam com os métodos utilizados e uma minoria (2%) não concorda.   

A preferência pelo método de elaboração conjunta, segundo alguns alunos, justifica-se 

pelo seguinte: 

• Porque permite a eliminação de quase todas, senão de todas, as dúvidas dos alunos.  

• Porque com o método de elaboração conjunta os alunos podem expor e ouvir o que a 

professora tem para lhes dizer e ainda com a participação mútua fica mais 

interessante a aula. 

Figuras  Gráfico 3.5.1. Métodos de ensino utilizados pelo 

professor 
Gráfico 3.5.2. Concordam com os métodos 

utilizados 
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• Porque assim o aluno pode demonstrar se aprendeu ou não a matéria em questão. 

Também porque as aulas ganham mais vida e sentimos o prazer em assisti-las. 

• Porque a professora não dá aulas, mas sim em conjunto fazemos a aula de modo que 

aprendemos mas, em contrapartida, a professora aprende também.  

• Porque o método incentiva os alunos a participarem, a ter um papel activo na sua 

aprendizagem e valoriza sempre as dúvidas, não se limitando a apenas o 

cumprimento do plano de aula. 

• Porque nunca o aluno leva dúvidas para casa. Apesar de algumas matérias serem 

difíceis mas o método proporciona a sua fácil compreensão e elimina as dificuldades 

em resolver os exercícios; 

 A justificação encontrada pelos alunos para a não concordância com os métodos 

utilizados pela professora se resume na seguinte frase que deixa transparecer o método 

expositivo: 

• Não porque assim quem fala mais é ela e os alunos as vezes perdem-se nas 

explicações e limitam-se a decorar para os testes. Eles acham que deveria fazer aulas 

de elaboração conjunta obrigando os alunos a investigarem mais 

Perguntamos aos alunos o que acham que deveria ser feito para melhorar as condições 

em que o ensino da Biologia é feita na Escola Secundaria de Palmarejo, e pela análise do 

gráfico 3.5.3, podemos tirar várias conclusões que, realmente, poderia melhorar as aulas de 

Biologia na dita escola. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3.5.3. Condições que poderiam melhorar as aulas de Biologia 
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Podemos ver pelo gráfico que a maioria dos alunos acha que a condição inevitável para 

o sucesso das aulas de Biologia é sem sombra de dúvida a realização das aulas praticas com 

59 % dos alunos a exporem essa preocupação. Podemos também constatar que o 

apetrechamento do laboratório e o aumento da carga horária semanal em relação à Biologia se 

afiguram como a segunda e a terceira condição com 13 % e 9 % respectivamente para a 

melhoria das condições de ensino da Biologia. Ainda, podemos concluir que 2 % dos alunos 

acham que a introdução das novas tecnologias de informação (computador e seus afins) que, 

de resto, constitui o objectivo principal do nosso trabalho, poderia colmatar algumas 

dificuldades que existem em relação a alguns conteúdos. 

Deixamos aqui uma opinião de um dos inquiridos que deixa transparecer mais ou menos 

a análise feita do gráfico 3.5.3. 

“Tendo em conta que o tempo disponibilizado ao ensino da Biologia é muito curto e em 

contrapartida a matéria é muito longa deveriam aumentar a carga horária semanal, 

disponibilizada para disciplina. Depois acho que deve ser melhorada a questão do 

laboratório, porque um aluno do 12º ano prepara-se para entrar na Universidade, e na 

minha opinião, o professor na Universidade não vai parar para mostrar ao aluno os 

objectos básicos a serem utilizados, pois partem do principio que o aluno tem alguma 

base a nível do laboratório, por isso acho que o laboratório principalmente no terceiro 

ciclo é algo muito importante”. 

Mas, gostaríamos de realçar que as condições apontadas pelos alunos para melhorar o 

ensino da Biologia, na escola do Palmarejo, dificilmente poderão ser colocadas em prática, 

tendo em conta a resposta doa alunos face à pergunta “a escola possui um laboratório”? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gráfico 3.5.4. Existência de laboratório de Biologia na escola 
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Podemos ver que a maioria dos alunos apontaram a existência de um laboratório na 

escola e uma minoria apresentaram as suas razões para a não existência de um laboratório na 

escola. 49 % acham que sim mas sem condições  nenhuma de trabalho e 39 % simplesmente 

acham que “existe um espaço físico a quem deram um nome de laboratório de Biologia” 

como se poderá depreender pelas respostas a seguir transcritas: 

 

• Sim, mas acho que o laboratório não tem material para que se trabalhe ali. 

• Sim, mas raramente usámo-los, eu só lá fui uma vez. Eu acho que se existe um 

laboratório na escola é para ser usado, se não há matérias que a escola procure pois 

alunos de CT não podem sair da escola sem conhecimentos práticos. 

• Teoricamente sim, e com isto quero dizer que embora a estrutura física esteja lá, 

raramente lá vemos. 

• Sim mas não é equipado e nem utilizado … é uma sala vazia e sem serventia!  

O restante (12%) considera mesmo a inexistência do laboratório, na escola. 

 

A utilização do laboratório na escola deixa muito a desejar. Como referimos 

anteriormente quando perguntamos aos alunos o que achavam que deveria ser feita para 

melhorar as condições de ensino na escola a maioria apontaram as aulas praticas como o 

factor determinante para a referida melhoria. Mas no momento em que perguntamos se era o 

costume a realização de aulas práticas uma significativa maioria afirmava que pelo menos já 

tiveram uma aula prática, e os restantes afirmam que não.  

 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3.5.5. Realização de aulas de praticas Gráfico 3.5.6. Escolha da Biologia como opção 
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O gráfico 3.5.5 é transparente em relação a questão das aulas praticas, onde podemos 

ver que a maioria já esteve pelo menos uma aula pratica, mas segundo alguns alunos por 

haver falta de materiais essas aulas são raras. As aulas no laboratório poderiam ser uma 

grande ajuda na compreensão da matéria, para além de ser uma forma atractiva de praticar o 

que aprendemos. 

 

E os que responderam ao contrário citaremos uma frase de um aluno que poderia 

resumir o motivo da escolha. “Não, na nossa escola existe um laboratório mas é como se não 

existe, porque nunca o utilizamos para fazer aulas praticas. Acho que a direcção juntamente 

com os professores deviam organizar e arranjar materiais para aulas praticas, assim seria 

melhor o ensino. Gostaria que mudassem a forma de ensino (teórica) e passassem a mostrar-

nos como fazer. Mesmo porque quando um aluno passa a fazer com as suas próprias mãos, é 

mais fácil assimilar... ”. 

 

O principal motivo que levou os alunos a escolherem a opção Biologia é pelo simples 

facto desta ser uma disciplina fundamental para quem pensa em seguir medicina, com 45 % 

dos inquiridos com essa intenção. Outros motivos que levaram a escolha são as relações que 

esta disciplina tem com os cursos relacionados e também como forma de adquirir mais 

conhecimento nessa área.   

 

A nível da expectativa quando escolheram Biologia mais de metade acham que o ensino 

da Biologia na escola vai de encontro com as suas expectativas quando escolheram Biologia, 

ou seja, 67 % dos alunos estão satisfeitos. Os restantes, uns acham que não e outros mais ou 

menos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 Gráfico 3.5.7. Análise das expectativas dos alunos em relação aos motivos que 

levaram a escolher Biologia 
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Segundo a opinião de muitos que responderam ao questionário, os que optaram pelo sim 

dizem que para alem de certas teorias serem desnecessárias, a escolha da opção Biologia foi 

realmente o que esperavam, e ainda podem resumir que apesar das aulas praticas serem raras 

estão adorando os temas tratados na disciplina. Os que responderam mais ou menos, de uma 

forma geral pensaram que iriam falar sobre as células e sua constituição. Também pensaram 

que iriam estudar a anatomia e a fisiologia humanas. 

 

Centrando a nossa análise, nas novas tecnologias de informação, devido a sua grande 

diversidade iremos basear em algumas questões feita aos alunos e a partir daí deixar a nossa 

sugestão. Começamos por perguntar aos alunos que eles entendia por novas tecnologias de 

informação e comunicação, a maioria deixou a sua opinião a respeito, com cerca de 48 % a 

responderem favoravelmente. Os restantes como podemos ver pela análise do gráfico, 20% 

tem uma ideia não muito clara sobre a matéria, outros 20 % nem fazem ideia o que são as 

novas tecnologias e 12 % nem se dignaram a responder essa questão. 

 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Entre as muitas respostas, seleccionamos aquelas que na nossa óptica se aproximas mais 

do conceito cientificamente aceite. 

• Novos meios tecnológicos que facilitam a aula do professor assim como a nossa 

aprendizagem; 

• São meios que nos leva a uma enorme quantidade de informações de uma forma 

rápida e em pouco tempo; 

Gráfico 3.5.8. Percepção dos alunos em relação as novas tecnologias de informação 
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• Eu entendo que quando se trata de novas tecnologias de informação fala-se 

principalmente do computador, incluindo a Internet que é um bem necessário hoje na 

educação escolar; 

• Para mim, novas tecnologias de informação são todos tipos de electrónica moderno 

utilizados para informar/formar pessoas, com por exemplo computadores, 

retroprojectores, quadros digitais etc. 

• São novas formas de fazer informações, ou ainda levar as informações as pessoas de 

uma maneira mais fácil e eficaz 

• São todos os materiais electrónicos que podemos utilizar em qualquer área que estes 

são precisos 

• Bem, antigamente nas pesquisas eram utilizados livros e documentos, mas com o 

passar do tempo foram aparecendo outros métodos como a Internet. Penso que são 

esses métodos as novas tecnologias de informação, ou seja, novos meios para efectuar 

pesquisas. 

 
Podemos ver pelas suas respostas que a maioria deixou transparecer o seu entendimento 

no que se refere as novas tecnologias de informação e comunicação. Alguns deram mais 

importância ao papel que as tecnologias de informação poderia desempenhar como meio 

auxiliar das aulas.  

 

A esmagadora maioria (Gráfico 3.5.9) acha que a introdução das novas tecnologias de 

informação e comunicação no ensino da Biologia e de outras ciências em geral seria um 

sucesso na sua aprendizagem, tendo em conta que lhes permitiria fazer as suas próprias 

pesquisas, ver quase em “tempo real” o acontecimento de um determinado fenómeno, entre 

outras razões. Também pela interpretação do Gráfico 3.5.10 podemos ver que quase todos 

acham muito vantajosa a sua introdução no processo de ensino e aprendizagem. 

 

Gráfico 3.5.9. Percentagem dos alunos que acham 

que as novas tecnologias melhorariam a sua 

aprendizagem 

 

Gráfico 3.5.10. Percentagem dos alunos que acham 

vantajoso o uso das novas tecnologias no processo 

de ensino 
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Contudo, na opinião de uma aluna que concordou em pleno que as novas tecnologias 

poderia facilitar a compreensão de muitos conteúdos que por vezes, cria certas dificuldades na 

aprendizagem. 

 

Embora reconheça que há muito mais vantagens do que desvantagens justificando com o 

seguinte exemplo: em França onde estudei durante alguns anos, pudemos visualizar através de 

simulações feitas em computador, uma cadeia de DNA em três dimensões o que facilitou 

muito a compreensão dos fenómenos de replicação do DNA e de síntese proteica. 

 

Também a grande maioria acha que através das novas tecnologias de informação 

podemos reunir mais informações que nos ajudarão a compreender melhor os conteúdos 

tratados nos manuais de Biologia e para além do que se aprende na escola, podemos pesquisar 

ainda mais e ampliar os conhecimentos adquiridos na escola. 

 

Acham ainda que poderiam ver em vez de imaginar, o que é muito mais fácil e eficaz, 

pois dessa forma, o aluno sentiria mais prazer em aprender a disciplina. 

 

Relativamente as vantagens que poderiam representar para o processo de ensino e 

aprendizagem, os alunos acrescentam que poderiam ver experiências feitas, o processo pela 

qual se realizou as experiências, os objectos utilizados no laboratório, e isso trariam mais 

interesse e participação nas aulas e ainda com o tempo traria a vantagem que o aluno 

aprenderia a navegar na Internet e futuramente o ajudaria na realização de qualquer trabalho 

de natureza cientifica o que lhe permitiria a construção do seu próprio conhecimento. 

 

Por outro lado, seria mais fácil os professores explicarem certas matérias pois, trariam 

mais bases de apoio para garantir uma melhor aprendizagem dos alunos. Em Biologia onde se 

usa muitos desenhos, figuras e estruturas de diversos elementos, com a utilização do 

computador, por exemplo, o professor não tem que desenhar esquemas no quadro e mostrar 

imagens a preto e branco, para além de ver o custo das aulas diminuir. 

 

Diz um dos inquiridos, que através das maravilhas proporcionadas pelas novas 

tecnologias, poderíamos visualizar os fenómenos que ocorrem nos seres vivos sem 

recorrermos a uma investigação laboratorial, ampliando as fotografias dos microrganismos 
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microscópios, o que facilitaria o seu estudo. Por outro lado, poderíamos ter mais alunos a 

estudar Biologia, um melhoramento significativo de notas, aperfeiçoamento dos 

conhecimentos o que despertariam mais o interesse dos alunos nas aulas, e ainda através da 

Internet, por exemplo, para alem de reunirmos mais informações podemos ver imagens e 

esquemas que nos ajudem a compreender melhor, discutindo o nosso ponto de vista com 

pessoas de outros países e que se interessa pelo o assunto como nós. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pela análise que fizemos até aqui e, principalmente nos dois últimos gráficos, podemos 

observar que a opinião dos alunos é bastante clara quanto a utilização das novas tecnologias 

como recurso didáctico. Mas “a coisa” muda de figura quando perguntamos se a utilização 

das novas tecnologias como um recurso didáctico em determinados conteúdos poderiam 

substituir as aulas práticas ou de laboratório. Cerca de 69 % dos alunos responderem que não 

e fundamentam da forma que se segue: “ pensamos que não, pois apesar de podermos reunir 

mais informações, não seria o mesmo que observar essas experiências ao vivo e colocar em 

pratica tudo o que interiorizou. As aulas práticas são muito mais excitantes; uma minoria 

pouco significativa acha que sim (12%), justificando que: “mais vale uma imagem do que mil 

palavras”; e outra parte menos significativa (2%), ainda acha que talvez sim. Os restantes 

(17%) não responderam a questão. 

 

Muitos dos alunos, concordam que pelo menos o professor já utilizou alguma 

tecnologia, na exposição dos conteúdos, caso particular do retroprojector. Mas a grande 

maioria dos alunos (50 %) acha que não, 2%  ficaram na duvida se já ou não e cerca de 24 % 

não se dignificaram a responder o questionário.  

Gráfico 3.5.11. Opinião dos alunos quando perguntamos se as novas tecnologias 

poderiam substituir as aulas de laboratório 
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Pela análise do questionário aplicado aos alunos, podemos concluir que de uma forma 

ou de outra já utilizaram as novas tecnologias de informação no seu dia-a-dia, desde o 

telemóvel que os acompanha para onde quer que eles vão até o computador quando eles vão 

fazer um determinado trabalho. 

 

A grande maioria dos alunos afirma que hoje em dia dificilmente podermos fazer um 

trabalho que nos é pedido na escola sem recorrer as novas tecnologias de informação. Na era 

das novas tecnologias de informação onde quase tudo é possível graças a presença de um 

simples computador na nossa casa, na escola ou nos espaços cibernéticos ligados em rede ou 

não, podemos falar com os nossos amigos noutro pais ou mesmo pesquisar um determina um 

determinado conteúdo que o professor passou para fazermos um trabalhinho de grupo e que 

muitas vezes não conseguimos encontrar nos livros ou mesmo quando não concordamos com 

a explicação do livro que muitas vezes já esta ultrapassada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 3.5.12. Analise dos alunos quanto ao uso das novas tecnologias pelo professor 

nas aulas 
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O gráfico 3.5.13. permite-nos concluir que a esmagadora maioria, ou seja, 83% dos 

alunos já utilizaram pelo menos uma vez a Internet quando se vai fazer um trabalho escolar, e 

apresenta a simples razão da grande diversidade de informações disponibilizados num tempo 

recorde que muitas vezes não são encontrados nos livros.   

 

Dizem que na maioria das vezes a pesquisa é feita na Internet, ou sempre que possível 

recorrem a Internet para pesquisar novos conteúdos, esclarecimento de duvidas ou por apenas 

por simples curiosidade. Por exemplo, alguns alunos quando foram solicitados pela professora 

de Biologia a fazerem um trabalho sobre “Historia Geológica da Vida” tiveram de pesquisar 

na Internet para juntar as novas informações com as encontradas nos livros de forma a 

enriquecer o conteúdo.  

 

Como não poderia deixar de ser a utilização da Internet apresenta algumas vantagens 

mas também apresenta inconvenientes para os seus utilizadores. De entre as vantagens 

apontadas pelos alunos transcrevemos: 

 “Permite um melhor acompanhamento do aluno em relação a matéria dada; 

• Desperta o interesse do aluno ao estudo da disciplina; 

• Prepara o aluno para pesquisas futuras; 

• Ajuda na compreensão do aluno, caso não haja laboratórios; 

• Encontram a resposta a vários questões, das mais variadas áreas científicas; 

Gráfico 3.5.13.: Utilização da Internet e do computador pelos alunos quando fazem 

um trabalho de grupo 
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• Possibilidade de ter vários pontos de vista a cerca de determinado assunto, 

apresentando exemplos variados; 

• Quando se faz um trabalho recorrendo a Internet este fica num estado mais 

apresentável; 

• Podemos visitar ao mesmo tempo, varias páginas de um determinado assunto, 

recolher informações, ver imagens que nos ajudem a compreender melhor, 

manter contacto com pessoas de outros países que se interessam pelo mesmo 

assunto, podemos expor as nossas ideias e dúvidas; 

• Facilidade de acesso a documentos por vezes raras; 

• Rapidez e eficiências da pesquisa; 

• Possibilidade de obter qualquer tipo de informação; 

• Alarga os meus conhecimentos e dos meus colegas; 

• Obtenção de bons resultados em todos trabalhos”. 

 

Quanto ao questionário aplicado aos professores, tal como o dos alunos começamos por 

fazer um apanhado geral da situação, começando pelos os métodos utilizados na exposição 

dos conteúdos, a resposta é unânime, ou seja, a metodologia escolhida pelo professor para o 

tratamento de um determinado conteúdo varia muito com a estrutura da turma, mas o método 

mais utilizado por estes baseia-se sobretudo, na elaboração conjunta e o método expositivo, 

sem deixar de muitas vezes utilizar a elaboração de fichas de apoio, cartazes para exploração 

do conteúdo e não muito frequente, aulas de laboratório como forma de consolidação dos 

conteúdos expostos. 

 

Quanto aos conteúdos leccionados, todos acham que estes correspondem as demandas 

actuais, mas há necessidade de aumentar a carga horária semanal para poder atingir os 

objectivos na íntegra. Se houvesse menos pressão para o cumprimento do programa por parte 

do Ministério da Educação e Ensino Superior, os professores poderiam relacionar os 

conteúdos com a actualidade, com o quotidiano, proporcionando aulas práticas com mais 

frequência levando os alunos à aplicação dos seus conhecimentos. 

 

A forma como os alunos reagem aos conteúdos depende da forma como os alunos 

encaram a situação. Embora haja uma lacuna no que diz respeito às aulas práticas, devido à 

falta de reagentes e outros materiais laboratoriais muitos reagem positivamente, mas há alunos 
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que acham os conteúdos muito abstracto muitas vezes por não terem bases ou de não 

gostarem de Estudos Científicos, Química ou mesmo Matemática, reagem com certa 

reticência. 

 

Mais uma vez a resposta dos professores é unânime quando reagem a possibilidade da 

utilização das novas tecnologias no ensino da Biologia. Apesar de reconhecerem que em Cabo 

Verde não termos condições suficientes para a sua implementação, essa possibilidade é vista 

com muito optimismo pelo facto de poderem levar aos alunos a uma aquisição de 

conhecimentos científicos e tecnológicos, desenvolvendo neles atitudes positivas face à 

realidade actual. 

 

Por isso, a utilização das novas tecnologias de informação no ensino das ciências em 

geral não iria contra o sistema de ensino cabo-verdiano, desde que houvesse condições 

nomeadamente, computadores, data shows, programas especializados, retroprojectores e 

principalmente actualização dos professores. Tendo em conta que o nosso arquipélago possui 

recursos naturais que possam ser aproveitados para o seu desenvolvimento e para tal 

precisamos de preparar cidadãos capazes de estudar esses mesmos recursos e apresentarem 

soluções para problemas naturais o uso das referidas tecnologias torna-se ainda mais benéfica 

para isso, uma vez que permitem fazer simulações de uma situação real que podemos 

encontrar quando deparamos com uma determinada situação no mundo profissional e saber 

como enfrentá-la. 

 

Para os professores, a introdução das novas tecnologias de informação no ensino da 

Biologia poderia melhorar e muito a aprendizagem dos seus alunos, uma vez que estimula os 

sentidos dos alunos, fornecendo elementos para a percepção e a retenção dos assuntos 

aprendidos. Para além disso, o tempo gasto na assimilação dos conteúdos poderia ser muito 

pequeno em relação aos métodos utilizados, uma vez que a maioria dos alunos estão, 

actualmente, com mais interesse no uso das novas tecnologias, mostrando-se mais receptivos 

aos conteúdos expostos baseando nessas tecnologias. 

 

Interessa salientar que os professores gostariam de utilizar nas novas tecnologias de 

informação na exposição das suas aulas, mas salienta-se ainda que devido à falta de alguns 

recursos, impossibilita a sua utilização habitual. Por exemplo, quando se estuda no 10º ano a 
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organização celular, que é um conteúdo que exige a aplicação de aulas de laboratórios usando 

microscópios, reagentes entre outros, a dificuldade em fazer a utilização destes materiais é 

enorme, uma vez que o laboratório não possui condições de trabalho. Mas pelo contrário se 

houvesse a possibilidade de utilizar computadores, datashows, slides, onde pudessem 

visualizar os constituintes de uma célula a compreensão dos alunos seriam muito melhor. 

 

Ao contrário do que se imaginava, os professores acham muito vantajoso a introdução 

das novas tecnologias no sistema de ensino cabo-verdiano, e em particular ao ensino da 

Biologia. Por exemplo os alunos ao visualizarem as figuras, as células, utilizarem os 

microscópios, eles despertam mais interesse pela Biologia e prazer de descobrir mais e mais. 

Os alunos ficam mais motivados e sensibilizados em participar mais nas aulas de Biologia. 

Outra vantagem é que permite complementar as explicações verbais, facilitando comparações, 

e sintetizar realidades complexas, possibilitando ainda a evolução do diálogo.  

 

É indiscutível que a utilização das possibilidades oferecidas pelas novas tecnologias de 

informação e comunicação poderiam substituir ou melhorar as aulas de laboratório e isso será 

viável se em cada conteúdo houvesse no programa do Ministério da Educação e Ensino 

Superior uma aula (que seja) para aplicação dessas tecnologias ou uma aula para práticas no 

laboratório. E mais que isso, se houvesse para todos os professores da área uma formação de 

capacitação para utilizar as novas tecnologias e ao longo do tempo houvesse uma reciclagem 

de forma a actualizar os mesmos professores. 
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3.6. CONCLUSÃO 

 
Cabo Verde passa hoje por uma revolução tecnológica, em quase todos os sectores, e no 

ensino essa realidade não pode passar despercebido. Como referimos anteriormente a 

preparação de indivíduos para trabalhar nesses sectores dominados pelas tecnologias começa 

na escola. Por isso, a introdução dessas tecnologias no nosso sistema de ensino como 

disciplina específica, ou como instrumento pedagógico não pode passar em branco. 

 

 A verdade é que a realidade cabo-verdiana, ainda não está preparada para a introdução 

das novas tecnologias de informação e comunicação no ensino, principalmente no secundário. 

A razão é simples, as escolas não possuem autonomia e os recursos financeiros 

disponibilizados pelo Estado, muitas vezes, não dão para pagar as despesas básicas quanto 

mais para pensar em informatizar o sistema de ensino. 

 

À luz do que passa em outros países, nomeadamente em Portugal onde a introdução das 

novas tecnologias já é uma realidade em varias escolas e colégios do Ensino Secundário, a 

introdução das novas tecnologias de informação no ensino em Cabo Verde poderia 

representar muitas vantagens para os alunos e para os professores. Neste capítulo, podemos 

exemplificar com a melhoria de notas dos alunos, a maior participação destes nas aulas, ou 

seja, a probabilidade de haver mais sucesso escolar por parte dos alunos iria aumentar 

consideravelmente. 

 

Na escola onde incidimos o nosso estudo, neste caso a de Palmarejo, a utilização das 

novas tecnologias no ensino, principalmente no ensino da Biologia tirando algumas vezes que 

o professor utilizou o microscópio ou o retroprojector, é praticamente nula. Como já foi 

referido, a Escola Secundária do Palmarejo é uma das mais modernas instituições de ensino 

de Cabo Verde, e por isso deveria possuir, nas suas salas, pelo menos um computador 

equipado para ajudar os professores, constituindo uma mais valia na veiculação dos 

conteúdos. Deste modo estariam disponíveis nas salas de aula equipamentos que permitiriam 

aos alunos e professores a utilização frequente das novas tecnologias.  

 

Os professores de Biologia da Escola Secundaria de Palmarejo, passam por muitos 

problemas na exposição dos conteúdos, baseando sobretudo nos métodos expositivos e de 

elaboração conjunta, o que para uma disciplina de carácter fundamental como a Biologia é 
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muito insuficiente. Salienta-se ainda que os professores reclamam pelo o aumento da carga 

horária semanal, e da melhoria das condições de trabalho no laboratório, cuja utilização neste 

presente momento é inexistente devido a falta de equipamentos. 

 

A maioria dos alunos está de acordo que a introdução das novas tecnologias de 

informação no ensino da Biologia representaria um passo importante na sua aprendizagem 

uma vez que lhes proporcionava um ensino de qualidade. Isto teria como reflexo o aumento 

da sua performance como aluno. A opinião dos alunos é bastante clara quanto a utilização das 

novas tecnologias como recurso didáctico. A esmagadora maioria acha que a introdução das 

novas tecnologias de informação e comunicação no ensino da Biologia e de outras ciências 

em geral seria um sucesso na sua aprendizagem, tendo em conta que lhes permitiria fazer as 

suas próprias pesquisas, ver quase em “tempo real” o acontecimento de um determinado 

fenómeno, entre outras razões.  

 

Como podemos ver, na análise feita relativamente a importância das novas tecnologias 

de informação, a percepção dos alunos face a essa matéria, é de que as novas tecnologias 

poderiam facilitar a compreensão de muitos conteúdos que por vezes, criam certas 

dificuldades na aprendizagem. Para além disso, ajudavam a compreender melhor os conteúdos 

tratados nos manuais de Biologia e do que se aprende na escola.  

 

 Mas os alunos continuam defendendo que a chave para o sucesso da sua aprendizagem 

em Biologia passaria pela realização de aulas praticas no laboratório, e que apesar da 

utilização das tecnologias ser importantes na sua aprendizagem, estes nunca substituiriam na 

integra as aulas de laboratórios. Isto pode ser evidenciado na seguinte frase proferida por um 

aluno, aquando do questionário: “pensamos que não, pois apesar de podermos reunir mais 

informações, não seria o mesmo que observar essas experiências ao vivo e colocar em 

pratica tudo o que interiorizou”. 

 

Muitos alunos acham que uma coisa é ouvir a professora a explicar uma determinada 

matéria imaginando como é que isso seria na prática, outra coisa é ouvir a professora explicar 

e vendo como é que isso realmente se processa na prática. Por isso, a introdução das novas 

tecnologias nas aulas de Biologia seria importantíssimo na compreensão de determinados 

conteúdos onde o aluno sentiria mais prazer em aprender a disciplina.  



 
 

60

 

Mas não adianta simplesmente falar em introduzir as novas tecnologias de informação 

no ensino em geral, e em particular para o ensino da Biologia. Primeiro há que se reunir as 

condições indispensáveis para que isso se processa da melhor forma possível, pensar na 

formação e reciclagem dos professores, criação de programas específicos para a Biologia e 

acima de tudo pensar que as tecnologias poderiam melhorar significativamente a 

aprendizagem dos alunos. 

 

Gostaríamos de realçar ainda que a importância das novas tecnologias de informação 

reside nas vantagens que estes poderiam representar para o melhoramento do ensino da 

Biologia na Escola Secundária do Palmarejo. A utilização destas tecnologias depende muito 

da instituição e do Estado, tendo em conta que o grande lema destes é proporcionar um ensino 

de qualidade e para fazer jus ao lema há que proporcionar as condições ideais de trabalho para 

os professores e alunos da instituição. 

 

Como referido anteriormente, no exemplo de uma aluna que estudou em França durante 

muitos anos, através de simulações feitas em computador, puderam visualizar uma cadeia de 

DNA em três dimensões o que facilitou muito a compreensão dos fenómenos de replicação do 

DNA e de síntese proteica.  

 

Para finalizar, gostaríamos de exprimir a nossa preocupação relativamente ao tema em 

estudo. É que durante o levantamento de dados para a elaboração do nosso trabalho e pela 

pequena convivência que tivemos na escola durante o estagio pedagógico, constatamos que a 

utilização das tecnologias na exposição dos conteúdos ou mesmo em substituição, total ou 

parcial, das aulas de laboratórios é nula. 

 

Não podemos deixar de referir a nossa preocupação neste sentido, uma vez que para 

mostrar como as novas tecnologias poderiam ser um marco importante para o ensino face a 

realidade que nos rodeia, quisemos ocupar algumas aulas durante o estágio com recurso a 

novas tecnologias. Só nos foi possível fazer o uso do datashow numa única aula, após a escola 

alegado que a mesma não tinha condições que possibilitassem a realização de uma aula do 

tipo (ver anexo II).  
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Achamos que, a escola deveria reunir esforços no sentido equipar, pelo menos, uma sala 

específica com os recursos disponibilizados pelas novas tecnológicas para quando necessário 

os professores (em especial os de Biologia, poderem utilizar. Neste contexto poder-se-ia 

desenvolver pesquisas, consultar bancos de dados, simular alguns movimentos, 

funcionamento de órgãos e sistemas de organismos, movimentos evidenciando a dinâmica da 

Terra etc., utilizar desenhos, figuras e estruturas de diversos elementos.    

 

 Deve-se fazer referência ainda, que a escola já começou a pensar nesse sentido com a 

aquisição, recentemente, de um computador portátil e de um datashow para a realização de 

aulas interactivas. Apesar disso, esta acção é insuficiente uma vez que a resistência 

demonstrada em cedê-los aos professores, as incompatibilidades com os espaços onde 

possamos realizar aulas do tipo e ainda os problemas com os horários dos professores que 

queiram utilizar esses materiais são ainda uma realidade. 
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 ANEXO I –A - QUESTIONÁRIO APLICADO AOS ALUNOS

 

INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO 
DEPARTAMENTO DE GEOCIÊNCIAS 

LICENCIATURA EM BIOLOGIA 
 

IMPORTÂNCIA DAS NOVAS TECNOLOGIAS NO ENSINO DA BIOLOGIA E 

SUA APLICAÇÃO A ESCOLA SECUNDÁRIA DE PALMAREJO  

 
O presente inquérito, destina-se ao levantamento de dados para o estudo das condições do 
ensino da Biologia e da aplicação das novas tecnologias de informação e comunicação 
aplicada aos alunos do 3º ciclo (Biologia) da Escola Secundária do Palmarejo. 
 
Data de Levantamentos: ___/___/___ 
 
I – IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO 
 
1. Turma______________________________________________________________ 
2. Ilha________________________________________________________________ 
3. Escola______________________________________________________________ 
4. Ano Lectivo: ___/___/___ 
5. Idade_____________ 
6. Sexo: ____________  
7. Residência____________________________________________________________ 
 
II – Questionário 
 
1.Todos nós sabemos que a Biologia como ciência da vida exige que tenhamos um ensino 
eficaz e de qualidade, e por isso exige que os professores utilizem métodos de ensino 
capazes de satisfazer a necessidades dos alunos. 
 

1.1. Que métodos de ensino o teu professor utiliza na exposição dos conteúdos?  
 
Expositivo___ 
Elaboração conjunta___ 
 
 
 
1.2. Concordas com o(s) método(s) utilizados pelo professor? Porque? 
 
 
 
 
1.3. Na tua opinião, o que achas que deveria ser feito para melhorar as condições de ensino da 
Biologia na tua escola? 



 
 
 
 
1.4. A tua escola possui um laboratório de Biologia?  
 
 
 
 
1.5. Costumas ter aulas praticas ou de laboratórios na tua escola? Independentemente da tua 
resposta dê a tua opinião sobre essa questão? 
 
 
 
 
 
1.6. Porque a escolha da opção Biologia? 
 
 
 
 
 
1.7. Será que o ensino da Biologia na tua escola vai de encontro com as tuas expectativas 
quando fizeste a opção Biologia? 

 
 
 
 
2. Nos dias de hoje, é inevitável falar das novas tecnologias de informação, uma vez que já 
começa a fazer parte do nosso quotidiano, e é utilizado em quase tudo o que nos rodeia e a 
educação não é excepção. 

 
2.1. O que entendes por novas tecnologias de informação? 
 
 
 
 
2.2. Achas que a introdução das novas tecnologias de informação no ensino da Biologia 
poderia melhorar a tua aprendizagem? 

 
 
 
 

2.3. Na tua óptica que vantagens as novas tecnologias poderiam trazer para o processo de 
ensino e aprendizagem, em particular no ensino da Biologia? 
 
 
 
 
 



2.4. Achas que a utilização dessas tecnologias poderiam substituir as aulas de laboratório? Em 
caso afirmativo, até que ponto isso será viável? 
 
 
 
 
2.5. Alguma vez o teu professor já utilizou alguma tecnologia na exposição de conteúdos 
científicos?  
 
 
 
 
 
2.6. Alguma vez já utilizaste a Internet como suporte de pesquisa para a elaboração de algum 
trabalho científico? 
 
 
 
 
 
2.7. Independentemente da tua resposta, aponta algumas vantagens do uso do computador e 
da Internet como fonte de pesquisa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrigado pela vossa colaboração 
 

                                                                                              Jailson Delgado Lopes 



Anexo I –B - Questionário aplicado aos professores 
 
 

INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO 
DEPARTAMENTO DE GEOCIÊNCIAS 

LICENCIATURA EM BIOLOGIA 
 

IMPORTÂNCIA DAS NOVAS TECNOLOGIAS NO ENSINO DA BIOLOGIA E SUA 

APLICAÇÃO A ESCOLA SECUNDÁRIA DE PALMAREJO  

 
O presente inquérito, destina-se ao levantamento de dados para o estudo das condições do 
ensino da Biologia e da aplicação das novas tecnologias de informação e comunicação, 
aplicada aos professores do 3º ciclo (Biologia) da escola secundária do Palmarejo. 
 
 
I – IDENTIFICAÇÃO DO PROFESSOR 
Sexo: _________________________________________________________________ 
Residência actual: _______________________________________________________ 
Formação: _____________________________________________________________ 
Idade: _________________________________________________________________ 
 
II – QUESTIONÁRIO 
 
1. Todos os professores procuram utilizar uma metodologia adequada a cada conteúdo de 

modo a proporcionar uma melhor aprendizagem aos seus alunos. 
 
1.1 Que metodologia costuma utilizar na exposição dos conteúdos? 
 
 
 
 
 
1.2 Em relação aos conteúdos acha que são adequados para responderem às demandas 

actuais? 
 
 
 
 
 
 
1.3 Em relação aos seus alunos, como é que eles reagem a esses conteúdos?  
 
 
 
 
 
2. Hoje em dia estamos perante um mundo onde quase tudo o que nos rodeia envolve a 

utilização das novas tecnologias de informação e o ensino das ciências, principalmente, 
não é excepção. 



 
 2.1 Como vê a possibilidade da utilização dessas tecnologias no ensino da Biologia? 
 
 
 
2.2 Acha que a sua utilização iria contra ou a favor o sistema de ensino em Cabo Verde? 
Porque? 
 
 
 
2.3 Alguma vez pensou em utilizar as novas tecnologias de informação como meio de auxílio 
a exposição dos conteúdos científicos? 
 
 
 
2.4. Achas que a introdução das novas tecnologias de informação no ensino da Biologia 
poderia melhorar a aprendizagem dos seus alunos? 
 
 
 
2.5 Na sua óptica que vantagens as novas tecnologias poderiam trazer para o processo de 
ensino e aprendizagem, em particular no ensino da Biologia 
 
 
2.6 Achas que a utilização dessas tecnologias poderiam substituir ou melhorar as aulas de 

laboratório? Em caso afirmativo, até que ponto isso será viável? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrigado pela vossa colaboração 
 

                                                                                              Jailson Delgado Lopes 
 

. 
 
 
 



ANEXO II 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotos de uma aula onde utilizamos as novas tecnologias na exposição de um conteúdo (as 
mutações genicas) 

Fotos de uma aula onde utilizamos as novas tecnologias na exposição de um conteúdo (as 
mutações genicas) 

 
 



 
 
Fotos de uma aula onde utilizamos as novas tecnologias na exposição de um conteúdo (as 
mutações genicas) 
 

Fotos de uma aula onde utilizamos as novas tecnologias na exposição de um conteúdo (as 
mutações genicas). 


