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RESUMO 

 

A tese de doutoramento que me propus a realizar, aborda a integração das Tecnologias Digitais 

de Informação e Comunicação (TDIC) no contexto educativo, em particular no processo de 

ensino e de aprendizagem na disciplina de Biologia. Os recursos tecnológicos possibilitaram 

novas formas de ler, escrever, aprender, pensar, agir e diante dessa situação, é importante que 

o professor de Biologia, Ensino Médio (EM) reflita sobre essa realidade, repense sua prática 

pedagógica que lhe permita não só lidar com esse facto, como também modificá-lo. Os 

procedimentos didático-metodológicos, nesta nova realidade devem privilegiar a construção 

coletiva do conhecimento mediada pela tecnologia digital, na qual o professor é um partícipe 

pró-ativo que intermedia e orienta esta prática, sendo necessário que as lideranças 

institucionais continuem criando novas condições para a implantação e disseminação da 

informática na educação. Definimos como objetivo geral do estudo investigar a integração das 

TDIC, em sala de aula, a partir da formação dos pofessores de Biologia, EM. A pesquisa 

ocorreu em duas fases: no primeiro momento, buscou-se documentos comprobatórios e 

autorização para a validação da pesquisa; no segundo momento, são apresentadas as bases 

metodológicas da investigação, seguida da descrição da metodologia e aplicação dos 

instrumentos de recolha de dados: inquérito por questionário e entrevista seguida de um 

roteiro. Na sequência, são abordados os procedimentos do tratamento dos dados e as questões 

éticas do estudo integradas às TDIC, no contexto de uma abordagem quantitativa e qualitativa 

que permitiu concluir que os docentes de Biologia após a realização de formação contínua 

tendem a ter mais segurança na hora de trabalhar em sala de aula com as TDIC. Assim, as 

inovações tecnológicas têm influenciado na maneira de ser e de pensar dos indivíduos, no 

modo de perceber o mundo e de expressar-se em relação a si próprio e à sociedade. 

 

Palavras-Chave: Biologia; Ensino Médio; TDIC; Formação de Professor 
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ABSTRACT   

 

Biology, teacher training at the digital era: case study in the public schools of 

the state of Amazonas, Brazil 

This doctoral thesis that I put myself to do, is about integration of Digital Information and 

Communications Technologies (ICTD) at the educational context at the teaching and learning 

process at the biology subject. Technological resources have enabled new ways to read, write, 

learn, think, act and at this situation, it is important the High School (MS) Biology`s teacher 

reflects at this reality, rethink his pedagogical practice that allows him not only deal with the 

fact, as well as modify it. The didactic-methodological procedures at this new reality should 

favor the collective knowledge`s construction mediated digital technology, which the teacher 

is a proactive participant who conciliated and guides this practice, and it is necessary that the 

institutional leaders continue to create new conditions to implementation and dissemination 

of informatics in education. We defined as general objective of the study to investigate the 

integration of the ICTD in the class, from the formation of biology`s teachers. The research 

took place in two areas: at the first moment, we sought supporting documents and 

authorization to validate the experiment; at the second stage, the methodological test bases is 

presented, followed by the questionnaire survey and interview succeeded by a script. 

Consecutive, the data treatment method and the ethical questions of the study integrated to the 

ICTD are approached, at the context of a quantitative and qualitative approach that led to the 

conclusion: biology’s teachers after the continuous training tend to have more self-confidence 

in time to work in class with ICTD. Therefore, technological innovations have influenced the 

way of being and thinking of individuals, the way to notices the world and to express 

themselves in relation to one selves and the society.    

Keywords: Biology; High School; ICTD; Teacher Training;  
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INTRODUÇÃO 

Biologia, Formação de Professores na Era Digital: Estudo de caso múltiplo nas Escolas 

Públicas do Estado do Amazonas, Brasil 
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Introdução                                                                               

 

     O presente trabalho de investigação científica tem seu foco na formação de 

Professores de Biologia, Ensino Médio nas escolas do Estado do Amazonas, com a integração 

das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC), na oferta de Cursos de 

Biologia voltados para atualização, aperfeiçoamento e capacitação dos profissionais da 

educação básica pelo Centro de Formação e Treinamento de Professores (CFTP) da Secretaria 

de Estado de Educação do Amazonas (SEDUC/AM).  

             O professor de Biologia deve orientar o estudante a integrar os recursos tecnológicos 

disponíveis no laboratório de informática e/ou na sala de aula. O facto do educando ter mais 

acesso à informação não lhe garante mais conhecimento. Valente (2002) afirma que: 

 

[...] a presença dos educadores nos ambientes baseados em tecnologias é 

fundamental. As tecnologias digitais de informação e comunicação por si sós e 

mesmo a constituição de redes sociais ainda não são suficientes para promover 

processos de construção de conhecimento (Valente, 2002, p.37). 

 

             A compreensão do estudo de Biologia deve dar subsídio a discussões, que dizem 

respeito ao aproveitamento de recursos naturais e à integração de tecnologias no 

monitoramento dos meios bióticos e abióticos. 

   O desenvolvimento da Genética e da Biologia Molecular, das Tecnologias de 

Manipulação do ácido desoxirribonucleico (DNA) e da Clonagem traz à tona aspetos éticos 

envolvidos na produção e aplicação do conhecimento científico e tecnológico, chamado à 

reflexão sobre as relações entre a Ciência, a Tecnologia e a Sociedade (CTS). 

   Conhecer a estrutura molecular da vida, os mecanismos de perpetuação, diferenciação 

das espécies e diversificação intraespecífica, a importância da biodiversidade para a vida no 

planeta são alguns dos elementos essenciais para um posicionamento criterioso relativo ao 

conjunto das construções e intervenções humanas no mundo contemporâneo.  

    Ao aprender e trabalhar de forma eficiente e eficaz em uma sociedade cada vez mais 

competitiva e em que um enorme volume de informação está disponível à distância de um 

clique, alunos e professores devem usar a tecnologia de forma efetiva, pois em um ambiente 

educacional qualificado, a tecnologia pode permitir que os educandos se tornem usuários 

qualificados das tecnologias da informação; pessoas que buscam, analisam e avaliam 
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a informação; solucionadores de problemas, cidadãos pró-ativos, usuários criativos e efetivos 

de ferramentas de produtividade; indivíduos informados, engajados e que contribuem com o 

meio em que vivem (Unesco, 2009). 

              As práticas educacionais tradicionais já não fornecem aos professores todas as 

habilidades necessárias para capacitar os estudantes a serem bem-sucedidos em sua vida 

profissional (Unesco, 2009). Os procedimentos didáticos, nesta realidade, devem privilegiar 

a construção coletiva dos conhecimentos mediada pela tecnologia na era digital, na qual o 

professor é um partícipe pró-ativo que intermedia e orienta esta construção. Andrade e Teruya 

(2007, p. 5) descrevem que: 

O foco principal na educação escolar deve ser a criação de ambientes de aprendizagem 

para que ocorra a assimilação da informação que leve à concretização do 

conhecimento capaz de promover a aprendizagem significativa dos conteúdos. 

           A investigação pretende dar a conhecer, de forma sucinta, as ideias gerais, objetivos, 

metodologia e demais áreas de estudo onde assentará a triangulação da tese. O projeto 

educacional deve considerar o contexto em que a Escola está inserida, como momento 

histórico, conhecimentos e valores desta sociedade, entre outros aspetos.  

A nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96) diz, em seu 

artigo 22, que o Ensino Médio “tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a 

formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para 

progredir no trabalho e em estudos posteriores”.  

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais – Ensino Médio, este tem o 

objetivo de garantir a todos a oportunidade de consolidar e aprofundar os conhecimentos 

adquiridos no ensino fundamental, de aprimorar o educando como pessoa humana, de 

possibilitar o prosseguimento de estudos e de garantir a preparação básica para o trabalho e a 

cidadania. 

Ainda de acordo com aqueles parâmetros, o ensino deve ser contextualizado. 

Contextualizar significa abordar o tema de forma a identificar a situaçãoou o contexto no qual 

ele está inserido, ou seja, deve-se estabelecer uma relação entre o que o aluno aprende na 

escola e sua vida (seu cotidiano, sua saúde, sua relação com a sociedade e com o ambiente, 

sua interação com as tecnologias, entre outras). Com isso, a aprendizagem terá significado e 

será relevante para o aluno. 
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De acordo com os Parâmentos Curriculares Nacionais – Ensino Médio, o 

desenvolvimento de múltiplas competências está em consonância com a capacitação do ser 

humano para atuar em três domínios: a vida em sociedade, a atividade produtiva e a 

experiência subjetiva.  

A educação, nesta perspetiva, precisa ter como base as quatro aprendizagens 

fundamentais propostas pelo Relatório da Comissão Internacional (Unesco) para o Século 

XXI (Delors, 2009, p. 49): 

1. Aprender a conhecer, caracterizado pela busca do domínio dos instrumentos do 

conhecimento, com a finalidade precípua de descobrir, compreender e fazer ciência. 

2. Aprender a fazer, a entender que, embora indissociável do “aprender a conhecer”, o 

“aprender a fazer” refere-se diretamente à formação profissional, na medida em que 

se trata em orientar o acadêmico a pôr em prática os seus conhecimentos, adaptando a 

educação à configuração do trabalho na sociedade atual.  

3. Aprender a viver juntos, tendo em vista ajudar os alunos no processo de aprendizagem 

para a participação, a cooperação e, sobretudo, para a busca coletiva de soluções para 

os problemas contemporâneos. Ressaltamos, nesta perspetiva, a inclusão de alunos 

com necessidades educacionais especiais no ensino regular, pois acreditamos que a 

educação baseada na diversidade e nos valores humanos é aquela que educa para a 

vida, base para a educação inclusiva. 

4. Aprender a ser, a integrar as três aprendizagens anteriores e caracterizando-se pela 

elaboração de pensamentos autónomos e críticos que contribuam na formulação 

própria de juízos de valor, formando assim um cidadão e profissional decidido e 

preparado para agir nas diferentes circunstâncias da vida. 

Sobrinho (2009) ressalta que:    

     

   Quanto ao ensino de Biologia, as aulas são desenvolvidas com base nos livros 

didáticos onde o conhecimento é repassado como algo já pronto, onde a metodologia 

ainda é centrada no professor, com a maioria das aulas expositivas, com alguns 

experimentos geralmente demonstrativos, conduzindo mais à memorização que ao 

desenvolvimento do raciocínio lógico e formal, deixando de observar o aguçamento 

da curiosidade nem o despertar para o conhecimento (2009, p. 10). 

 

   Esta crítica, acima, que o autor faz é porque muitos professores ainda se sentem 

fortemente ligados ao ensino tradicional, não conseguindo desvincular-se dele, e, assim, 

complementando seu pensamento, o autor ainda traz, que: num panorama geral das escolas no 

país, percebemos que nelas vigoram um ensino padronizado, tratando os conteúdos escolares 
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igualmente, onde alunos e professores participam como atores que desempenham seus papéis, 

não se envolvendo com quem produziu os conteúdos. 

    O avanço tecnológico se colocou presente em todos os setores da vida social, e na 

educação não poderia ser diferente, pois o impacto desse avanço se efetiva como processo 

social atingindo todas as instituições, invadindo a vida do homem no interior de sua casa, na 

rua onde mora, nas salas de aulas com os alunos, entre outros. Andrade e Teruya (2007) 

acrescentam ainda que: 

 
   No Brasil, as primeiras iniciativas datam no início da década de 70 do século XX 

quando as universidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul 

mobilizaram ações e projetos para pensar o uso do computador na educação. A 

implantação do programa de informática na educação iniciou-se oficialmente na 

década de 80, através do I e II Seminário Nacional de Informática na educação – 

1981-1982, respectivamente (Andrade & Teruya, 2007, p.4) 
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CAPÍTULO I – Contextualização e Apresentação do Estudo      
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______________________________________________________Capítulo 1- Contextualização e Apresentação do estudo  

 

 

1.1 Caracterização geral do estudo 
 

     Mediado por tecnologia, o processo de ensino e de aprendizagem facilita o diálogo 

entre educador e educando na descoberta de conhecimentos. Na instituição escolar, 

professores de Biologia e alunos aprendem juntos atizar, conviver com incertezas, 

divergências na busca por novas perspetivas de futuro. 

    Neste sentido, o uso dos recursos midiáticos pode contribuir para a inclusão digital 

dos alunos, Ensino Médio da rede pública, porém para efetivar a aplicação das TDIC na escola, 

após a constatação de sua importância e necessidade, é preciso criar conhecimentos e 

mecanismos que possibilitem sua integração à educação, evitando o deslumbramento ou o uso 

indiscriminado da tecnologia. 

 

1.1.1 Identificação do Problema 

 

A integração das Tecnologias Digitais de Informações e Comunicação no ambiente 

escolar é, sem dúvida, um relevante suporte didático para as práticas pedagógicas do Professor 

de Biologia. Perante essa situação, colocou-se as seguintes questões de partida: 

 Quais são as TDIC disponibilizadas aos Docentes no EM nas escolas públicas?  

 Quais são as formações ofertadas pelo CFTP/SEDUC aos Professores de Biologia?   

  

    Contudo, reflito que o detalhamento e a eventual retificação das ideias expostas 

passam pela confrontação com a prática pedagógica em curso na sociedade brasileira atual. 

Daí a importância em que os professores, em especial o de Biologia as contenham à luz da 

prática, Biologia, formação de professores  com o emprego, das Tecnologias Digitais de 

Informação e Comunicação. 

    Com o desenvolvimento da tecnologia na era digital tem-se tornado evidente a 

transformação da educação básica, conduzindo à necessidade de uma alteração dos modelos 

educacionais.  

Essa alteração tem como contexto a Sociedade da Informação e do Conhecimento, em 

que as tecnologias digitais assumem particular importância, favorecendo e possibilitando a 
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inovação, a globalização, a ruptura de fronteiras culturais e linguísticas, a mobilidade virtual 

dos estudantes e sua formação inicial e contínua. 

     O desenvolvimento dos sucessivos dispositivos tecnológicos acabou por se refletir 

na expansão da civilização em termos sociais, culturais e educacionais. O progresso da 

tecnologia digital caminha junto a educação. 

     Assim, a entrada da informática nas escolas gera uma necessidade de se repensar a 

educação. A integração das TDIC neste ambiente requer critérios e objetivos bem definidos 

para que o computador e as tecnologias, se tornem, verdadeiramente, ferramentas didáticas ao 

alcance de um professor que deve estar preparado para usá-las com eficácia e competência, 

junto com seus alunos. 

    A problemática apresentada tem revelado diferenças significativas em função da 

tecnologia à qual pertença a escola e alguns fatores mostram-se relevantes neste processo, 

dentre os quais destacamos: o acesso ao uso do computador no cotidiano fora da escola; a 

qualificação do professor e o tipo de acesso às TDIC dentro das escolas públicas educacionais 

da capital e interior, ensino médio do Estado do Amazonas. 

 

1.1.2 Objetivos do estudo  

  

Definiu-se como objetivo principal do presente estudo: Investigar a integração das 

TDIC, em sala de aula, a partir da formação dos Professores de Biologia, Ensino Médio. 

Os objetivos específicos elencados foram cinco:   

1. Analisar quais as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação os professores 

de Biologia integram na prática docente, em sala de aula;  

2. Fazer uma revisão de literatura pertinente aos documentos legais tendo em vista dar 

seguimento a investigação quanto á formação contínua de docentes em TDIC; 

3. Compreender a forma como os professores de Biologia adquirem a formação 

contínua proposta pela coordenação do CFTP;  

4. Avaliar possíveis avanços ou atrasos na formação contínua dos profissionais da 

educação e; 

5 Desenvolver um aplicativo (App) Biologia na Era Digital de acordo com os 

conteúdos programáticos da disciplina Biologia, EM.  
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1.1.3 Importância do estudo 

 

  O conceito de tecnologias vem a admitir mudanças ao longo dos tempos. Aumenta a 

possibilidade de professor ensinar e do aluno aprender e quando bem integradas, auxiliam no 

processo de ensino e de aprendizagem. Assim, a abundante tecnologia contemporânea pode 

submeter-se a “um crescente despoder social”, como observa Orozco (2006):  

 

[...] assistimos a um crescente despoder social que aumenta geometricamente em 

sociedades como as latino-americanas, juntamente por meio ou através da tecnologia 

de informação. Um despoder particularmente comunicacional, que desafia as 

tentativas de fortalecer as cidadanias e tornar possível o desenvolvimento da 

democracia. Um despoder que há de se entender em sua complexidade para não 

sermos idealistas com grandes coisas que a tecnologia promete (Orozco, 2006, p. 82). 

 

 

     O autor defende mudanças que já foram e continuarão sendo presenciadas no campo 

da comunicação social não são devidas ao potencial tecnológico de hoje, que dependeria das 

últimas tecnologias ou da racionalidade tecnoinformática como tal, mas à extensa presença 

das mídias e tecnologias nascidas na modernidade. 

   Verifica-se que muitos softwares vêm sendo empregados dentro dos componentes 

curriculares. Uma questão que é frequente nos meios educacionais, refere-se à resistência de 

muitos professores a propostas de inovação educacional, especialmente quando estas se 

referem à integração das tecnologias computacionais na sala de aula. Entende-se que os 

educadores encontram dificuldades para adotarem o computador ou outros dispositivos, como 

o tablet, como ferramenta pedagógica na sua prática de sala de aula. 

   Moran (2012) enfatiza a importância do uso de tecnologias nas salas de aula como 

alternativa de ensino frente a uma sociedade mediada por aparelhos eletrónicos, mas ressalta 

a importância de se discutirem os conteúdos veiculados nesses meios. Ainda, segundo o autor: 

  

   A escola precisa observar o que está acontecendo nos meios de comunicação e 

mostrá-lo na sala de aula, discutindo-o com os alunos, ajudando-os a que percebam 

os aspetos positivos e negativos das abordagens sobre cada assunto. Fazer releituras 

de alguns programas em cada área do conhecimento, partindo da visão que os alunos 

têm, e ajudá-los a avançar de forma suave, sem imposições nem maniqueísmos 

(Moran, 2012, p.12). 

 

   Ao referir-se a inclusão digital nas escolas, Dorigoni e Silva (2007, pp.14-15) afirmam 

que o avanço tecnológico se colocou presente em todos os setores da vida social e na educação 

não poderia ser diferente, pois o impacto desse avanço se efetiva como processo social 

atingindo todas as instituições, invadindo a vida do homem no interior de sua casa, na rua 

onde mora, nas salas de aulas, entre outros. 
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    A tecnologia vincula-se fundamentalmente a técnicas industriais, enquanto a técnica 

se relaciona com habilidades práticas vinculadas a processos artesanais”. Cabero (2001, p.18), 

numa reflexão sobre o conceito de tecnologia, considera que o elemento que melhor o define 

é “o seu sentido de aplicação ou de ação, ou seja, a sua normatividade prática”. Neste contexto, 

a tecnologia conceitualiza-se como “o desenho de estratégias planificadas” de ação, para a 

resolução de problemas específicos, tendo sempre em conta o apoio no conhecimento 

científico ou, mais concretamente, num corpo teórico de conhecimento que determinará a sua 

concretização e concepção (Cabero, 2001, p. 24). 

    Esta perspetiva de tecnologia como resolução de problemas firmado numa dimensão 

teórica e também enfatizada por Silva (2005), quando menciona que: “cada tecnologia recorre 

à dimensão teórica que tem a ver diretamente com a resolução de problemas práticos e a 

dimensão teórica que implica uma reflexão sobre a natureza de tais problemas e sobre o 

próprio processo de resolução (...)” (Silva, 2005, pp. 31-51). 

    Segundo Costa (2007, p. 26), “a ideia tradicional dos computadores” como máquinas 

de ensinar em que a informação e os caminhos de aprendizagem estão pré-estabelecidos, eram 

agora colocadas nas mãos dos alunos, máquinas cuja principal função era exatamente a de 

poderem ser ensinadas pelos próprios alunos, com o que isso implica de atividade cognitiva. 

Dorigoni e Silva (2007), salientam que: 

 

      A internet tem cada vez mais atingido o sistema educacional e as escolas. As redes 

são utilizadas no processo pedagógico para romper as paredes da escola, bem como 

para que aluno e professor possam conhecer o mundo, novas realidades, culturas 

diferentes, desenvolvendo a aprendizagem através do intercâmbio e aprendizado 

colaborativo (Dorigoni & Silva, 2007, p. 15). 

 

    A perspetiva de que a tecnologia educativa se definia exclusivamente pelos meios de 

ensino gerou muitas críticas, entre as quais a de reduzir o seu campo aos meios, esquecendo 

que existem outros componentes institucionais essenciais ao processo de ensino. Dorigoni e 

Silva (2007), declaram que: 

 

      Os professores estão sendo convocados para entrar neste novo processo de ensino e 

aprendizagem, nesta nova cultura educacional, onde os meios eletrónicos de 

comunicação são a base para o compartilhamento de ideias e ideais em projetos 

colaborativos. A integração pedagógica da internet é um desafio que os educadores 

e as escolas estarão enfrentando neste século, que pode apresentar uma concepção 

socializadora da informação (Dorigoni & Silva 2007, p.14). 

 

Faria (2004), salienta que: 
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   Numa sociedade digital e em permanente transformação, o professor deve estar 

preparado para capacitar seus alunos a desenvolverem competências para resolver 

situações complexas e inesperadas e necessita, também, encarar a si mesmo e a seus 

alunos como uma equipe de trabalho com desafios novos e diferenciados a vencer e 

com responsabilidades individuais e coletivas a cumprir (Faria, 2004, p.7). 

 

 

    O uso da internet, como ferramenta de apoio ao aluno pode estimular o processo de 

ensino e de aprendizagem. As informações adquiridas através da internet podem ser 

transformadas em conhecimento.  

   A integração das TDIC no ensino de Biologia por si só não representa mudança 

pedagógica, se for usada somente como suporte tecnológico. De facto, quando avaliamos o 

ensino de biologia, é notável que essa disciplina está rigorosamente marcada pelo conteudismo 

e ausência da interdisciplinaridade com as demais do currículo. A relação entre os conteúdos 

disciplinares é a base para um ensino mais interessante, em que uma disciplina auxilia a outra. 

Dussel, citado por Damke: 

 

A biologia se converte em cientificismo quando esquecemos de seus condicionantes 

sociais, econômicos ou políticos, ou quando não percebemos que suas fórmulas 

podem servir não para promover o bem-estar social, mas para aprofundar as 

desigualdades entre pessoas, grupos ou nações (Damke, 2005, p. 65). 

 

 

  O que decorre das ideias expostas até ao momento, é que urge modificar a concepção 

de docência estabelecida somente na visão do professor como aquele que antecipadamente 

tem a informação, e assim irá repassar o conhecimento aos educandos, via de regra, através 

de exposição oral, contendo praticamente as ações durante o processo de ensino e de 

aprendizagem, ao passo que os alunos são conduzidos a adotar predominantemente uma 

postura passiva. 

  Busca-se agora uma posição mais equilibrada nas ações de docentes e discentes, não 

significando de forma alguma que o papel do professor seja menos decisivo para que o 

processo de ensino e de aprendizagem aconteça de forma eficiente. 

  É conhecido que nas últimas décadas, prevalece nos cursos de formação contínua de 

professores, a dimensão dos conteúdos específicos. E nota-se que mesmo assim, com a ênfase 

dada aos aspetos específicos de conteúdo, os cursos não garantem a formação contínua de 

professores que dominem os conhecimentos de sua área de atuação. 

  Sabemos que o conhecimento e a ciência são indispensáveis ao processo de 

conscientização das pessoas, mas como é possível potencializar o papel da educação científica 

na formação da cidadania, se os próprios docentes desconhecem e ignoram essa necessidade? 
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Muitos ainda conservam a visão em que as disciplinas ligadas à área de humanas e ciências 

sociais é que são responsáveis pela formação da cidadania dos alunos.  

  Para inúmeros docentes, a Biologia lida com questões mais específicas, que estão 

fora dessa problemática, e com esse tipo de pensamento continuam a trabalhar uma pedagogia 

cujos conhecimentos são abstratos, fragmentados e incapazes de dar conta dos aspetos sociais 

em sua complexidade.  

 É importante ressaltar que, as tecnologias digitais como recurso didático possibilita a 

alunos e professores a oportunidades de aprender e interagir com as mídias. É sabido que 

muitos professores de Biologia tendem a resistir à inovação e expressam dificuldade em 

assumir, na teoria e na prática, disposição favorável a uma formação tecnológica.  

 Para atualizar e qualificar os docentes é necessário capacitá-los, buscar e conhecer 

formas de integração das TDIC. A formação, o envolvimento e o compromisso dos 

professores, no seguimento educacional torna-se fundamental no processo de ensino e de 

aprendizagem. 

 

1.1.4 Limitações do estudo 

 

As limitações do estudo prendem-se ao envolvimento dos professores de Biologia, EM 

das quatorze escolas selecionadas da capital e interior de quatro munícipios do Estado do 

Amazonas. A amostra foi satisfatória, mas encontramos falta de interesse por parte de alguns 

docentes em colaborar com a investigação.  

 

1.2 Estrutura geral da tese 
 

              

Esta tese está estruturada em duas partes fundamentais, sendo antecedidas por um 

Capítulo 1, de Introdução. Na primeira parte, relativa ao Quadro teórico, procede-se à revisão 

da literatura e está organizada em três capítulos:  no Capítulo 2 aborda-se a Integração das 

Tecnologias de Informação e Comunicação no Ensino; no Capítulo 3 analisam-se os 

Contributos de Alguns Pensadores da Biologia e no Capítulo 4 perspetiva-se a Docência no 

Ensino de Biologia. 
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Na segunda parte, relativa ao estudo empírico, apresentam-se dois capítulos: o 

Capítulo 5, relativo à Metodologia da Investigação utilizada no estudo e o Capítulo 6, onde se 

procede à Apresentação, Análise e Discussão dos Resultados. 

   Segue-se o Capítulo 7, relativo à Conclusão e, por fim, apresentam-se as Referências 

Bibliográficas e os Apêndices e anexos. 
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1ª PARTE – QUADRO  TEÓRICO
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CAPÍTULO II - Integração das TDIC no Espaço Educativo 
 

O mundo globalizado vive um momento de revolução da informação e comunicação 

pelas tecnologias digitais (computadores, tablets, smartphones e outros recursos tecnológicos) 

proporcionando às pessoas novos modos de viver e agir. Assim, o uso das tecnologias é de 

suma relevância e devem ser integradas no processo de ensino e de aprendizagem.
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______________________________________________________Capítulo 2 – Integração das TDIC no Espaço Educativo 

2.1 Tecnologia Educativa  
 

 

A história das civilizações é até certo ponto a história das tecnologias e nunca antes 

houve uma relação tão estreita entre essa e a sociedade.  A sociedade nunca foi tão 

influenciada por diferentes tecnologias de informação e comunicação. Pensamos que a 

compreensão do papel que a tecnologia vai desempenhar no contexto educacional também 

requer a compreensão das características gerais da sociedade em que atuamos e do papel que 

as Tecnologias da Informação e Comunicação desempenham. 

A Tecnologia Educativa (TE) pode ser compreendida com a aplicação da tecnologia 

para o processo educacional. A TE surge com o emprego dos avanços tecnológicos.  Na 

perspetiva de Miranda (2007, p. 42), “o termo não se limita aos recursos técnicos usados no 

ensino, mas a todos os processos de concepção, desenvolvimento e avaliação da 

aprendizagem”.  

 As tecnologias digitais transmitem informações em velocidades inacreditáveis e seu 

impacto para a sociedade é muito maior. As mudanças são muito mais complexas, com a 

criação, por exemplo, dos mundos virtuais. 

Segundo a autora, a TE envolve questões de gestão educacional e também os recursos 

de aprendizagem. Similar, a Miranda e Coutinho (2007) define a TE: não como o simples uso 

de meios tecnológicos mais ou menos sofisticados, mas como uma forma sistemática de 

conceber, gerir e avaliar o processo de ensino e de aprendizagem em função de metas e 

objetivos educacionais perfeitamente definidos (Coutinho, 2007, p. 1). 

Sendo assim, quando se fala em enfrentar os problemas da educação, a TE pode ajudar, 

mas o que se deve pensar, em primeiro lugar, é na educação e nas necessidades do aluno, e 

não na tecnologia em si. Quem faz a diferença é o homem e o uso que ele faz das tecnologias.  

Daniel (2003, p. 1) “antes de admitir que a tecnologia é a resposta, devemos indagar a 

que pergunta ela responde”. As tecnologias, em geral, são desenvolvidas para resolver um 

determinado problema que o homem enfrenta. Por exemplo, se o homem começa a sentir 

muito calor e isso o incomoda muito, ele utiliza o seu saber e desenvolve uma tecnologia, 

como o ar condicionado. O problema é que o mesmo não ocorre no caso múltiplo da tecnologia 

educativa.  

 



 

17 

 

2.2 Evolução da Tecnologia Educativa no Brasil 
 

 

A partir das décadas de 70 e 80, no Brasil, as discussões para a construção da política 

contribuíram para que a informática educativa começasse a tomar corpo e forma.  

A nação desenvolveu, desde o início dos anos setenta, um esforço no sentido de criar 

uma indústria nacional de informática e a respetiva capacitação científica e tecnológica na 

área.  Para tanto, procurou estimular o surgimento de empresas nacionais adotando a reserva 

de mercado nas faixas de equipamentos de pequeno porte. Segundo os autores Tavares e 

Seligman (1984): 

 

   Sem tecnologia nacional, isto é, sem o domínio do ciclo que vai da tecnologia do 

projeto à do uso, nenhum país será soberano e, por via de consequência, maiores 

serão os problemas de sua classe trabalhadora (Tavares & Seligman, 1984, p. 52). 

 

Assim, diante das divergências, em 1984 é aprovada a Lei de Informática pelo 

Congresso Nacional que determinava a reserva de mercado para as indústrias nacionais 

durante oito anos, tempo suficiente para o alcance da maturidade para que as mesmas 

pudessem competir com a produção estrangeira. 

Em 1981 foi realizado em Brasília o I Seminário Nacional de Informática na Educação. 

O evento teve como objetivo ser o marco inicial das discussões na área, envolvendo pessoas 

ligadas diretamente ao setor educacional, já que, até então, o binômio informática-educação 

só figurava no âmbito da burocracia estatal, não havendo participação direta de setores ligados 

à educação. 

Como resultado do encontro, foi produzido e apresentado pelos participantes um 

conjunto de recomendações que atualmente ainda é considerado nos trabalhos que envolvem 

a integração dos computadores na educação. No geral, as recomendações indicavam “que as 

atividades de informática na educação deveriam ser balizadas por valores culturais, 

sociopolíticos e pedagógicos da realidade brasileira” (Brasil, 2001, p. 33). 

Em agosto de 1982 foi realizado, em Salvador, o II Seminário Nacional de Informática 

na Educação, sob o patrocínio da Secretaria Especial de Informática (SEI), Ministério da 

Educação e Cultura (MEC) e Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq).  

   Após esse seminário foi enviado à Presidência da República um documento-síntese 

pela Secretaria Especial de Informática (SEI) e Ministério da Educação e Cultura (MEC), 

intitulado “Subsídios para Implantação do Programa de Informática na Educação”, e como 
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resposta foi criada uma comissão em janeiro de 1983, a Comissão Especial nº 11: Informática 

e Educação (portaria nº 001 de 12 de janeiro de 1983). 

  Quanto ao MEC, este tratou de criar uma estrutura para atender aos novos   

encaminhamentos  dados  à  Informática  Educativa no Brasil, criando o Centro de Informática 

Educativa (CENIFOR), que teria, entre outras atribuições, coordenar a capacitação e repasse 

de recursos visando o financiamento do Projeto Educomunicação (EDUCOM), promover a 

integração dos centros-piloto e garantir a socialização das informações com as outras 

estruturas da rede federal, como também das redes estaduais e municipais de ensino e 

acompanhar as atividades desenvolvidas pelos centros-piloto do Projeto EDUCOM, além de 

promover as atividades de discussão sobre a integração da informática no processo 

educacional junto a outros setores da sociedade. 

 

2.3 Panorama Brasileiro e Inclusão das TDIC 
 

  A velocidade do avanço na internet não deixou margem para escolha, limitando as 

trajetórias de desenvolvimento de modo a privilegiar apenas aquelas nações que optarem pela 

educação digital de sua população. Por esse motivo, a se perpetuarem as desigualdades 

digitais, se delineia uma crise a partir da marginalização dos países que não optarem ou não 

tiverem a oportunidade de optar pela imersão na era da informação.  

 Nos dias atuais, almejar o desenvolvimento nacional da internet e às TDIC sem contar 

com acesso de qualidade equivale a industrialização no século XIX sem contar com fontes de 

energia suficientes.  

 Segundo essa concepção, não há mais como se falar em assegurar saúde, educação, 

água, eletricidade e segurança às populações de forma dissociada do desenvolvimento 

tecnológico. Isso porque um país que não possui economia fundamentada nas tecnologias da 

informação jamais conseguirá gerar recursos de forma sustentável para suprir as necessidades 

básicas da sua população. No entanto, a tese de que a inclusão digital consiste em condição 

indispensável para que os cidadãos ou mesmo os países tenham representatividade na 

sociedade moderna passou a ser questionada.  

  Do lado oposto a essa teoria, há aqueles que defendem que a globalização e a inserção 

do homem na era do conhecimento apenas têm contribuído para a massificação dos valores 

culturais advindos dos países dominantes e para a redução da importância das identidades 

culturais de cada nação.  
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 Nesse sentido, a constatação de que 78% dos sítios na internet estão disponíveis 

exclusivamente em inglês merece reflexão.  Argumenta-se ainda que, pelo facto de que o 

nascimento e a expansão da rede mundial de computadores tenham se dado aos 

pressentimentos dos países desenvolvidos, a sua estrutura tecnológica e de conteúdo teria sido 

moldada de forma praticamente irreversível. Aos que vêm sendo agregados à rede, cumpriria 

apenas assimilar essa estrutura, com possibilidades de modificá-la substancialmente.  

         É importante salientar que a preocupação com a infoinclusão tem permeado os 

programas de governo dos sucessivos grupos que vêm se alternando no poder no País, 

sobretudo em nível federal. No entanto, embora a inclusão digital se constitua em tema 

recorrente dos discursos de representantes de todas as tendências ideológicas, a percepção dos 

especialistas em geral é de que a atitude governamental e legislativa em relação ao assunto é 

lenta e insuficiente, fruto da falta de engajamento da maioria da classe política e dos 

governantes na solução do problema da infoexclusão. 

O Brasil vem aumentando seus índices de universalização das TDIC, é preciso muito 

mais do que progressos incrementais para que experimente um verdadeiro salto tecnológico 

tal como fizeram os Tigres Asiáticos, são necessárias políticas públicas de longo prazo para 

as TDIC que estejam solidamente conectadas a um projeto maior de desenvolvimento nacional 

e que envolvam, entre outros aspetos: melhoria da formação educacional e profissional do 

cidadão; participação ativa do setor privado e de organizações governamentais nas iniciativas 

de universalização das TDIC; e compromisso com a geração de novos postos de trabalho, 

tanto em quantidade quanto em qualidade. 

O desenvolvimento tecnológico na produção agrícola propiciou a geração de 

excedentes alimentares, permitindo assim a transferência de muitos indivíduos para funções 

sociais não diretamente ligadas à produção agrícola, como sacerdotes, soldados, artesãos, 

comerciantes, administradores, entre outros.  

O contínuo aumento da produção alimentar criou a necessidade do desenvolvimento 

de técnicas de gerenciamento da produção e mecanismos de armazenamento de informações 

como o papel, por exemplo.  

Assim, as sociedades mais desenvolvidas tecnologicamente demandavam grande 

necessidade de armazenamento das informações, o que culminou com o desenvolvimento da 

escrita e das técnicas documentais.  

Por outro lado, as sociedades menos avançadas, que ainda estavam no estágio anterior 

de desenvolvimento produtivo, alocando a maior parte de seus cidadãos nas atividades 
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agrícolas de baixa produtividade, não apresentavam grande necessidade de desenvolvimento 

de técnicas de escrituração e de administração da produção.  

A Revolução Industrial é notadamente um processo histórico de natureza tecnológica, 

na medida em que a introdução generalizada de inovações tecnológicas no processo produtivo 

representou uma elevação de sua produtividade, criando as condições técnicas e econômicas 

para que segmentos da sociedade anteriormente relegados à economia agrícola de subsistência 

fossem incluídos na economia de mercado. 

  Tais inovações permitiram a contínua redução de custos de produção, tornando 

possível a progressiva massificação de bens e produtos antes acessíveis apenas ao topo da 

estrutura social. 

O Brasil, historicamente, tem o Estado como principal indutor e, em muitos casos, 

executor da política de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D). No período compreendido entre 

1964 e 1984, o segmento de P&D no país viveu basicamente de financiamento e execução 

estatal, sem muita articulação entre o segmento empresarial, Estado e universidades.  

  Na década de setenta, a economia foi fechada ao comércio internacional a fim de 

promover o desenvolvimento da indústria nacional, dentro de uma política de substituição de 

importações.  

  Esse processo impediu que toda a economia brasileira fosse beneficiada pelas 

inovações tecnológicas na área de informática e, apesar de ter propiciado o surgimento de 

empresas genuinamente nacionais de tecnologia, quando o segmento foi aberto à competição 

internacional, a grande maioria dessas empresas desapareceu, em face da impossibilidade de 

competir com as grandes empresas multinacionais que se instalaram no País.  

No caso específico das telecomunicações, até 1998, era um setor totalmente estatizado. 

Existiam alguns esforços de criação de tecnologias nacionais, mas a falta de capacidade de 

investimento do Estado impediu que tais desenvolvimentos efetivamente chegassem aos 

consumidores. Com o processo de privatização em 1998, verificou-se uma grande expansão 

do setor, tanto na telefonia fixa quanto no móvel, e pesados investimentos em infraestrutura. 

O desenvolvimento de tecnologia foi incentivado por meio da adoção de fundos públicos de 

financiamento, mas dentro de uma estratégia que visava articular de forma mais coordenada 

as empresas, o Estado e as universidades.  

Nos últimos anos, começaram a aparecer os primeiros resultados dessas políticas, com 

a instalação de parques industriais de produção de equipamentos de elevada tecnologia, como 

celulares. Entretanto, no aspeto macroeconômico ainda não se verificou uma reversão na 
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balança comercial dos setores de alta tecnologia, ainda deficitária, segundo o Instituto de 

Tecnologia da Informação (ITI), em aproximadamente US$ 6 bilhões anuais. 

 

2.3.1 Amazonas - Inovação tecnológica e políticas públicas  

 

O Amazonas começa a avançar na produção em Software para futura competitividade 

no mercado nacional e internacional, a partir da instalação do Amazonsoft, um programa de 

fomento as empresas de informática da região, desenvolvido pela Fundação Centro de Análise 

Pesquisa e Inovação Tecnológica – Fucapi ao longo da última década e instalado, no início de 

2003, no Centro de Incubação e Desenvolvimento de Empresas (CIDE). 

O Programa, que tem por diretriz a consolidação de um Pólo de Software no Estado 

do Amazonas, insere suas empresas associadas no promissor mercado mundial de tecnologia 

da informação, que já ultrapassou a marca de U$ 2,5 trilhões, apesar da recessão econômica 

nos Estados Unidos e em tantos outros países. 

A diversidade de abordagens e questões que envolvem as políticas públicas no cenário 

amazonense se insere num contexto amplo e de complexidade. Juntamente a estas reflexões 

estão presentes as políticas educacionais de educação especial na perspetiva inclusiva.    

 Pontuar sobre as políticas públicas é condição para compreender seu significado, 

sentido, amplitude e mediações necessárias para a efetivação do direito à educação. 

Inicialmente, cabe ressaltar que não é suficiente a constituição de uma política pública 

educacional bem definida, com conteúdo bem construído, formulado; o importante é trabalhar 

para que a política aconteça, contemplando de forma efetiva o processo de desenvolvimento 

e aprendizagem do principal sujeito da esfera educacional: o aluno. Ao tratarmos da 

construção do conceito de políticas, nos remetemos ao princípio do termo que o originou, 

assinalando as mudanças advindas ao longo dos tempos.  

Segundo Shiroma, Moraes e Evangelista (2007, p. 7), o termo “política” prenuncia 

uma multiplicidade de significados, presentes nas múltiplas fases históricas do Ocidente. Em 

sua acepção clássica, deriva de um adjetivo originado de polis – politikós – e refere-se à cidade 

e, por conseguinte, ao urbano, ao civil, ao público, ao social. De acordo com as autoras, a obra 

A Política, de Aristóteles (384–322 a.C.), é considerada o primeiro tratado sobre o tema, ao 

introduzir a discussão sobre a natureza, funções e divisão do Estado e sobre as formas de 

governo.  
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  Ainda nesta perspetiva, as autoras Shiroma, Moraes e Evangelista (2007, p. 7) 

complementam, dizendo que o conceito de política se encadeou, assim, ao do poder do Estado 

ou sociedade política em atuar, proibir, ordenar, planejar, legislar, intervir, com efeitos 

vinculadores a um grupo social definido e ao exercício do domínio exclusivo sobre um 

território e da defesa de suas fronteiras. Silva (2002) também contribui afirmando:  

 

No campo econômico e estendidos à educação pública pelo Banco Mundial, 

dirigidas aos Estados da América Latina e assumidos pelos governos locais, que 

tratam de disciplinar, de ordenar e de imprimir a direção que se deseja para a 

educação nacional (Silva, 2002, p. 7). 

  

  Geralmente o desejo de muitos gestores, educadores, alunos e pais a educação não é 

correspondida pela proposta dos organismos financeiros internacionais, governo Estadual e 

Federal ao imprimirem a direção desejada sem contextualização da prática e das vivências que 

existem no atual paradigma educacional.  

   Um exemplo disso é o Plano Nacional de Educação (PNE), prescrito no art. 214 da 

Constituição de 1988 e reafirmado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n. 

9.394/96, art. 9º, § I e art. 87, § 1, que é um instrumento político de prioridades e conteúdos 

sistematizados, por meio do qual o governo Federal, através do Ministério da Educação, 

coordena, controla e fiscaliza a educação em todo o país, em todos os níveis de ensino. Além 

disso, após a sua aprovação, é um documento de referência aos estados e municípios para a 

elaboração dos seus planos.  

  Na realidade, todo o contexto educacional é monitorado e controlado. Em partes é 

sugerido à escola exercer sua autonomia, mas por outro há o domínio por parte dos órgãos 

interessados em direcionar os passos da educação.  

  Para Ball e Mainardes (2011, p. 13): as políticas envolvem confusão, necessidades 

legais e institucionais, crenças e valores discordantes, incoerentes e contraditórios, 

pragmatismo, empréstimos, criatividade e experimentações, relações de poder assimétricas, 

sedimentação, lacunas e espaços, diferença e constrangimentos materiais e contextuais. 

  Na prática as políticas públicas são frequentemente obscuras, algumas vezes 

inexequíveis, mas podem ser, mesmo assim, poderosos instrumentos de retórica, ou seja, 

formas de falar sobre o mundo, caminhos de mudança do que pensamos sobre o que fazemos.  

  As políticas públicas, particularmente as educacionais, em geral são pensadas e 

escritas para contextos que possuem infraestrutura e condições de trabalho adequada, sem 

levar em conta variações enormes de contexto, de recursos, de desigualdades regionais ou das 

capacidades locais.  
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  Isto posto, quando nos referimos às políticas públicas educacionais, é necessário 

considerar o papel do Estado, mesmo que não tenhamos a pretensão de desenvolver a 

discussão sobre sua natureza, apenas ressaltar sua importância fundamental para o 

entendimento do tema em pauta.  

  Sabemos do caráter dominante, regulador e avaliador do Estado, que apresenta um 

discurso democrático, porém muitas vezes incompatível e antagônico às medidas tomadas em 

relação às exigências e necessidades educacionais.  

 O Estado deve apresentar propostas de políticas que não beneficiem somente uma 

parcela da população. Nesse entendimento, afirma Sidney (2010):  

 

O Estado deve proteger os indivíduos de imposições comunitárias, ou de uma 

maioria no poder, de uma forma de vida ou valor específico a ser seguido. Atrelado 

a uma concepção de democracia formal, cabe ao Estado, sobretudo, garantir os 

direitos civis, entre os quais estão a liberdade de escolha cultural e educacional. 

(Sidney, 2010, p. 39): 

 

A política educacional só terá sentido quando democraticamente construída por uma 

identidade coletiva e não individual e singular. “O Estado é um dos principais lugares da 

política e um dos principais atores políticos. Em seu sentido mais simples, a política é uma 

declaração de algum tipo ou ao menos uma decisão sobre como fazer coisas no sentido de 

“ter” uma política, mas que pode ser puramente simbólica, ou seja, mostrar que há uma política 

ou que uma política foi formulada” (Ball, Mainardes, 2011, p. 14).  

A educação não deve ser pensada de forma abstrata e a implementação das políticas 

educacionais são necessárias à sensibilização e à qualificação de todos os sujeitos envolvidos 

no processo, para que, então, sejam criadas as políticas de Estado e não políticas de Governo, 

lembrando que nem tudo que serve para o Governo, serve para a escola, para a educação. 

  Cabe ressaltar a presença do Banco Mundial (BM) através de suas políticas 

estratégicas e suas intervenções educacionais, principalmente no que refere às políticas para a 

Educação Básica pública. O BM surgiu em 1944, no contexto do término da II Guerra 

Mundial, com o objetivo imediato de cuidar da reconstrução das economias devastadas e como 

credor dos países afetados pela guerra.  

  Desde esse período, exerce participação de prestígio na implementação das políticas 

educacionais, sendo o Brasil um dos países em que a educação é financiada e sofre a 

intervenção dessa organização financeira.  

 Realmente, a atual perspetiva de educação se insere, em geral, na tendência mundial 

ou global de mercantilização dos direitos básicos, a partir da adoção de políticas externas que 



 

24 

 

se coadunam às diretrizes reformistas propostas ou impostas pelas implementações das 

políticas públicas, entre elas, a política educacional constituída pelo BM, Fundo Monetário 

Internacional (FMI) e outros. Não apenas formulam condições para empréstimos, como 

também atuam paralelamente ao Estado na imlplementação de reformas educacionais.  

 Dentre essas reformas, destaca-se a prioridade dos investimentos na educação 

primária, visando uma formação para o mercado de trabalho onde não há espaço para o 

desenvolvimento de sujeitos críticos e reflexivos que estejam aptos a produzir ciência e 

conhecimento.  

 Em vista disto o BM vem trabalhando de maneira direta na educação há mais de quatro 

décadas, tanto que se transformou, nos últimos anos, no organismo com maior visibilidade no 

cenário educativo mundial e acabou por ocupar espaços antes conferidos à Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, (UNESCO), organismo especializado 

em educação.  

 Hoje em dia, é a “principal agência de assistência técnica em matéria de educação 

para os países em desenvolvimento e, ao mesmo tempo, a fim de sustentar tal função técnica, 

em fonte e referencial importante de pesquisa educativa no âmbito mundial” (Torres, 2003, p. 

126). Toda proposta de política educacional não é definida como sendo fixa e imutável. Nesse 

sentido, conforme ressaltam Ball e Mainardes (2011, p. 14): [...] podem ser sujeitas a 

interpretações e traduções e compreendidas como respostas a problemas da prática. As 

políticas estão sempre em algum tipo de fluxo, no processo de se tornarem algo mais. Esse é, 

fundamentalmente, o caso atual da educação, que flui ao lado da política. 

 Quando houver políticas públicas educacionais que respeitem o ser humano em suas 

diferenças, que possibilitem a eles estar na escola, interagir, socializar-se e aprender, podemos 

acreditar que as políticas estarão cumprindo o seu papel. Para tanto, não basta o aumento das 

matrículas em escolas comuns e em classes especiais, pois mesmo sendo satisfatórios os dados 

quantitativos, eles não substituem o atendimento especializado a esses alunos.  

 Numa reta de uma proposta política o direito ao acesso e ao acompanhamento 

educacional for para todos os que possuem necessidades educacionais especiais, a 

implementação dessa política não deve acontecer somente em algumas realidades, para um 

pequeno contingente de alunos e de forma fragmentada, principalmente na ausência de 

professores-monitores com especialização para auxiliar o professor titular e o aluno, sendo 

que o primeiro não está preparado para atuar com o aluno com necessidade especial, e este 

deseja aprender. 
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2.4 Tecnologias no contexto educacional 
 

As tecnologias operam transformações revolucionárias, essencialmente nos últimos 

vinte anos, em todas as atividades humanas. Novos contornos, outras fronteiras ganham 

pertinência com as ferramentas eletrónicas postas à disposição da humanidade. 

 Na realidade, desde final do século XX as tecnologias de informação e comunicação 

estão no cerne da revolução que se está a processar no seio da sociedade. Assim sendo, uma 

das grandes questões atuais é a de tentar saber como é que elas evoluíram e que mudanças 

ocorrerão na nossa sociedade e, consequentemente, no modo de agir, pensar e de ser. Segundo 

(Moran, 2005): 

 

As tecnologias de comunicação não mudam necessariamente a relação pedagógica. 

As tecnologias tanto servem para reforçar uma visão conservadora, individualista 

como uma visão progressista. A pessoa autoritária utilizará o computador para 

reforçar ainda mais o seu controle sobre os outros. Por outro lado, uma mente aberta, 

interativa, participativa encontrará nas tecnologias ferramentas maravilhosas de 

ampliar a interação (Moran, 2005, p. 5) 

 

 São muitos os debates acerca da necessidade de se promover e fomentar o 

desenvolvimento das tecnologias no âmbito educacional e, ao mesmo tempo, disseminá-las 

no corpo social. Aspetos de natureza ideológica têm permeado essas discussões, e diferentes 

abordagens têm sido propostas, tanto na defesa de mecanismos mais orientados a mercado, 

quanto no Estado de uma forma mais pronunciada.  

 Nesse sentido, dois países são tomados como paradigmáticos nessas abordagens: 

Estados Unidos da América e Japão. A análise do caso múltiplo americano demonstra que o 

processo de desenvolvimento tecnológico nesse país é, e sempre foi espontâneo e capitaneado 

pelos grandes conglomerados empresariais. Entretanto, apesar de o Estado norte-americano 

não participar na execução do processo de desenvolvimento tecnológico, a alocação de 

investimentos públicos nesse segmento foi preponderante durante um longo período posterior 

à II Guerra Mundial.  

  O processo japonês, por outro lado, demonstra que o Estado teve um papel 

fundamental, promovendo amplos programas de desenvolvimento de pesquisas com horizonte 

de longo prazo, apoiando projetos de internacionalização da Pesquisa e Desenvolvimento 

(P&D), fomentando a formação de conglomerados tecnológicos japoneses de grande escala.  

  A natureza desse tipo de atuação é notadamente ligada a aspetos culturais, sociais e 

políticos dessas sociedades. O caráter mais coeso da sociedade japonesa permitiu e demandou 
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uma atuação mais proeminente do Estado, já a diversidade norte-americana demonstrou que 

as forças de mercado são capazes por si só de criar sistemas de desenvolvimento tecnológico.  

Contudo, tais observações mostram que os processos de formação das sociedades 

determinam qual tipo de abordagem e atuação deve ser a mais adequada, sendo que nos dois 

casos as duas maiores economias do planeta, tanto no aspeto econômico quanto no tecnológico 

como verificamos, pode-se atingir o sucesso. 

As tecnologias digitais promovem a valorização do conhecimento mediante a novos 

conceitos para seu desenvolvimento educacional. A apresentação destes conceitos se 

apresenta de várias formas com o uso das ferramentas midiáticas: imagens animadas ou fixas 

com ou sem som, associando fenômenos e processos para interpretação dos conceitos 

existentes em sala de aula. Desse modo Martinho e Pombo (2010) afirmam que: 

    

   As tecnologias de informação e comunicação podem constituir um elemento 

valorizador das práticas pedagógicas, já que acrescenta, em termos de acesso à 

informação, flexibilidade, diversidade de suportes no seu tratamento e apresentação. 

(Martinho & Pombo, 2010, p. 528) 

 

 Rosa (2000) destaca alguns pontos que são cruciais para garantir o uso apropriado das 

tecnologias de informação e comunicação, nos cita alguns exemplos, como: 

 
a) não os usar como substitutos por falta de tempo para preparar aula, analisar 

sequência de slides ou filmes antes dos alunos; 

b) verificar os equipamentos se estão em boas condições de uso, garantir um segundo 

plano caso múltiplo o primeiro não dê certo, garantir uma visão adequada para os 

alunos regulando a tela e tomando o devido cuidado de não deformar a imagem; 

c) apontar somente os pontos mais importantes sem sobrecarregar de informações 

slides ou transparências e no caso múltiplo de filme fazer uma prévia do conteúdo a 

ser assistido promovendo sempre uma discussão entre os alunos e professor para 

que o conteúdo seja incorporado. (Rosa, 2000, pp. 33-49) 

 

 

 Sendo assim, com todas essas dicas, é possível garantir um bom trabalho e qualidade 

na aprendizagem dos alunos. As tecnologias digitais são integradas para proporcionar a 

construção da comunicação humana, de forma a desenvolver habilidades, adaptado de acordo 

com sua evolução intelectual de cada pessoa. Seu uso é capaz de transmitir e despertar 

sentimentos em primeiro momento através de sua visão, depois começam a compreender 

através da razão. Confirmando esta concepção Moran (2005) afirma que: 

   Os jovens se identificam com o vídeo, a televisão, o videogame e o computador. Os 

meios eletrônicos respondem a sensibilidade dos jovens: são dinâmicos, rápidos; 

tocam primeiro o sentimento, a afetividade, depois a razão. Os jovens leem o que 

podem ver, precisam ver para compreender (os adultos precisam ler para 

compreender) (Moran, 2005, p. 21) 
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 De acordo com o mesmo autor, os jovens se atraem pelo que podem ver, trazendo uma 

mistura de linguagens e sentimentos, de forma dinâmica e com mais agilidade, assim os jovens 

desenvolvem seu conhecimento. 

 

2.4.1 Tecnologia digital na sala de aula 

 

A integração das tecnologias digitais facilita o acesso às informações, Moran (2005, 

p. 24) cita: [...]. Os jovens veem para compreender. Necessitam do concreto para chegar ao 

abstrato. Considerando o cenário escolar com toda a sua diversidade, imagina-se que quanto 

maior for a oferta de possibilidades, melhor para professores e alunos usar de criatividade na 

perspetiva de uma aprendizagem significativa.  

 No texto esta “fala” se traduz em verdade, contudo, na prática, o campo das 

possibilidades precisa passar por uma criteriosa etapa de planejamento, uma vez que, 

dependendo da alternativa tecnológica selecionada, ela deve estar alinhada não só com o 

objetivo pedagógico, mas com uma série de elementos como aquisição ou acesso da 

tecnologia, conectividade, perfil dos professores e alunos, incluindo-se os paradigmas 

educacionais mantidos pelos professores e outras variáveis que somente um bom 

planejamento pode se antecipar e definir como satisfatória a experiência que se deseja 

executar.  

 É neste sentido que o momento preparatório para o trabalho de campo envolveu o 

investigador na busca por diferentes alternativas, uma vez que, dependendo do que fosse 

sinalizado na etapa de observação seguiu-se a fase de planejamento conjunto onde teria 

condição de sugerir diferentes recursos, metodologias e, portanto, caminhos a serem 

construídos juntos.  

  A escola deixa de ser o local exclusivo de divulgação e socialização do conhecimento 

historicamente acumulado. Para Gadotti (2003, p. 3) as tecnologias digitais criaram novos 

espaços do conhecimento. Agora, além da escola, também a empresa, a morada e o espaço 

social tornaram-se educativos.  Mas a escola, na sua função, deve preparar o jovem para o 

exercício da cidadania, atendendo as necessidades de formação das demandas atuais. E, diante 

da integração da tecnologia na sociedade, mudanças também devem ocorrer nesta, pois esses 

recursos intervêm na forma de ensinar e de aprender.  
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              Segundo Almeida e Valente (2011), não se pode ignorar que as tecnologias fazem 

parte de nossas vidas, influenciam o processo de estruturação do nosso pensamento e, em 

especial, o modo de ser, agir e pensar das gerações que hoje frequentam nossas salas de aula. 

Buscar novas formas de educação, resultantes de mudanças estruturais nos modos de ensinar 

e de aprender, possibilita modernidade tecnológica a toda a sociedade. 

  O educador integra em sala de aula os meios tecnológicos que dispõe na transmissão 

do conhecimento a seus alunos. Hoje em dia, educar consiste em uma aprendizagem mútua 

entre aluno-professor. Nas escolas, mesmo que insuficientes, estão a chegar recursos 

tecnológicos (notebook, tablet, smartphone entre outros) para contribuir com a aprendizagem 

em sala de aula.  

  Para Gadotti (2003), as consequências para a escola a partir das mudanças sociais 

contemporâneas pedem renovação também das práticas escolares. O autor coloca que: 

  Vivemos hoje numa sociedade de redes e de movimentos, uma sociedade de múltiplas 

oportunidades de aprendizagem, chamada de sociedade aprendiz na qual as consequências 

para a escola, para o professor e para a educação em geral são enormes. Torna-se fundamental 

aprender a pensar autonomamente, saber comunicar-se, saber pesquisar, saber fazer, ter 

raciocínio lógico, aprender a trabalhar colaborativamente, fazer sínteses e elaborações 

teóricas, saber organizar o próprio trabalho, ter disciplina, ser sujeito da construção do 

conhecimento, estar aberto a novas aprendizagens, conhecer as fontes de informação, saber 

articular o conhecimento com a prática e com outros saberes (Gadotti, 2003, p. 13). 

 Neste contexto, o professor é chamado a desenvolver habilidades de mediação das 

práticas com o conhecimento, buscar sentido para o que faz e apontar novos sentidos para o 

fazer dos seus alunos.  

  Seria interessante ao professor tornar-se um aprendiz permanente, um construtor de 

sentidos, um cooperador e organizador da aprendizagem. Ele poderia desenvolver 

conhecimento sobre os potenciais educacionais do computador e integrá-lo a sua prática 

pedagógica, saber os objetivos e as possiblidades para a construção de uma aprendizagem 

significativa. Oportunizar aos sujeitos que pensem criticamente sobre o uso dessas 

tecnologias, isto é, como utilizá-las de forma consciente e orientada, favorecendo o processo   

de inclusão social e a convivência democrática.   

 Assim, Almeida e Valente (2011), apontam reconhecimento de que as Tecnologias 

Digitais exigem novas habilidades, e, portanto, a necessidade de trabalhar os diferentes 

letramentos, cria desafios educacionais no sentido de que alunos, educadores e as pessoas em 

geral devem ter uma maior familiaridade com os novos recursos digitais.  
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  Isso significa que o processo de ensino e de aprendizagem deve incorporar cada vez 

mais o uso das TDIC para que os alunos e os educadores possam manipular e aprender a ler, 

escrever e comunicar-se, usando essas modalidades e meios de expressão. 

 Nesse contexto, realizar uma formação contínua com o professor é fundamental para 

que ele agregue novas possibilidades de trabalho ao seu repertório e contemple, 

principalmente, a produção em diferentes linguagens, potencial que essas tecnologias trazem 

e que podem aproximar o aprendiz de ambientes mais atrativos com interação e dinâmica para 

aprender e se expressar, com vistas a orientar a promoção de uma educação de qualidade e 

com sentido para a vida e mobilidade social. 

 Segundo estudo sobre Educação e Tecnologia no Brasil, as crenças e valores que os 

professores têm sobre as tecnologias devem ser aproveitadas na prática do ensino. 

 Então, o docente que não está familiarizado com as tecnologias digitais poderia 

aprender junto com o discente, a partir de uma abordagem pedagógica de aprender a 

compartilhar, a construir junto com seus alunos, novas aprendizagens, contribuindo para 

questionar o modelo tradicional de escola que tem o professor como centro do processo de 

ensino e aprendizagem, aquele de onde provém as informações e que transfere conhecimento 

ao educando, este último com um papel pouco importante.  

  Neste sentido, incluir as tecnologias na era digital no processo pedagógico, modifica 

relações antes estabelecidas, ofertando possibilidades, onde o conhecimento é resultado do 

aluno em processo ativo, buscando informações, fazendo relações, sistematizando estudos 

individuais e realizando discussões para enfrentar um determinado desafio.  

 Assim, ao mesmo tempo em que o professor ensina, ele pode aprender, estar aberto 

ao novo, investigando essa nova situação visualizar o que ela representa para o conhecimento 

e para a aprendizagem, pois: 

 Os “nativos digitais” que são, transitam com desenvoltura e naturalidade pelas mídias 

digitais e especialmente dominam o computador e são habitantes do ciberespaço.  

 E os professores em suas salas de aula continuam presos às palavras ditas e repetidas 

no discurso oral do mestre; às palavras escritas no quadro já não mais negro, mas verde ou 

branco e copiadas nos cadernos pelos alunos; às palavras ditadas; às palavras encerradas em 

textos para serem decorados, mas não compreendidos. Uma geração que, encapsulada em si 

mesma, não enxerga as possibilidades de se aproximar de uma outra, que, apesar de estar tão 

perto, apresenta-se tão distante (Freitas, 2010, p. 1). 
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As mudanças na escola devem ocorrer além da mera inserção dos aparatos 

tecnológicos, pois o atual cenário exige mudanças de concepções e crenças pedagógicas, com 

o objetivo de inovar o fazer pedagógico. Almeida e Valente (2011) considera que a TDIC 

deve estar integrada no processo educacional potenciando valor às atividades dos alunos e 

professores. 

  A exibição de filmes deve estar sempre associada às situações reais que a comunidade 

local enfrenta por parte dos alunos, da formação dos demais professores e das dificuldades 

enfrentadas na escola, tanto em termos de planejamento quanto relacionamento humano. [...] 

a implantação das Tecnologias de Informação e Comunicação na escola vai muito mais além 

do que prover acesso à tecnologia e automatizar práticas tradicionais.  

  Todavia, ela tem que estar inserida e integrada aos processos educacionais, agregando 

valor à atividade que o aluno ou o professor realiza como acontece com a integração das 

Tecnologias de Informação e Comunicação em outras áreas. 

 O professor, além do conteúdo precisa conhecer as tecnologias digitais e saber usá-las a 

favor do conhecimento. Quando isso não acontece, a escola mantém apenas o ensino 

tradicional. Sobre isso, Belloni (2006), também faz reflexões importantes, situando na escola 

o contexto da mídia-educação e a formação de professores. Para o autor, a relação mídia e 

educação tem apresentado dificuldades em consolidar-se, não sendo uma prioridade na 

formação inicial e contínua do educador.  

 

2.5 O Computador 

 

Assis, K. K., Czelusniak, S. M., Roehrig, S. A. G et al (2011), aponta que as 

potencialidades do computador como ferramenta pedagógica está na possibilidade de criar 

ambientes de aprendizagem permitindo comparar e analisar informações, fenômenos naturais, 

fazer antecipações e simulações, confirmar ideias prévias, experimentar, criar soluções e 

construir novas formas de representação mental (pp. 1159-1160). 

 Para a seção dos portais e demais serviços ofertados pelo Ministério da Educação 

(MEC), realizou-se um estudo implicando na descrição dos serviços ofertados e na forma de 

acesso. Atualmente, as capacidades de computação distribuída em particular, usando a 

internet, acrescida das tecnologias de integração de informação multimídia dos mais diversos 

formatos, atingiu um estágio de desenvolvimento que oferece um enorme potencial de 

utilização dos meios informáticos como suporte ao ensino e aprendizagem. 
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 O uso da informática na escola, praticamente, não alterou a abordagem pedagógica 

que, como dissemos, continua de ordem transmissiva. Na verdade, a máquina está sendo usada 

para informatizar os processos de ensino existentes. Isso tem facilitado à implantação do 

computador nas escolas, mas não quebra a dinâmica tradicional já adotada.  

  Ainda segundo o autor, em uma sociedade informatizada, o método tradicional 

não contribui para a construção do conhecimento do aluno, mas para a reprodução do 

conhecimento que o professor trabalha, como os conteúdos específicos. Por outro lado, 

sabemos que o uso do computador pode ser determinado pela prática do professor e pelo 

currículo da escola. A integração de computador na educação é muito mais diversificada, 

interessante e desafiadora, do que simplesmente a de transmitir informação ao aprendiz.  

 O computador pode ser também integrado para enriquecer ambientes de aprendizagem 

e auxiliar o aprendiz no processo de construção do seu conhecimento.  A implantação da 

informática na escola pública brasileira vem ocorrendo desde 1982, sua proposta é de provocar 

mudanças pedagógicas profundas, em vez de automatizar o ensino ou preparar o aluno para 

ser capaz de trabalhar com a informática.  

 

2.6 A Internet 
 

 Fenómeno ímpar de comunicação, informação e conhecimento a nível mundial. Ao 

longo dos anos houve um crescimento exponencial estendendo-se aos lugares mais distante 

do planeta. Conforme Castells (2003). 

 

A internet é o tecido de nossas vidas. Se a tecnologia da informação é hoje o que a 

eletricidade foi na Era industrial, em nossa época a internet poderia ser equiparada 

tanto a uma rede elétrica quanto ao motor elétrico, em razão da capacidade de 

distribuir a força da informação por todo o domínio da atividade humana (p. 7). 

 

 A internet, ao disponibilizar tantas informações, mapas ao vivo via satélite, fotos, 

vídeos, dentre tantas outras possibilidades, amplia nossa percepção do mundo e, ao abrirmos 

vários sites e programas ao mesmo tempo e inúmeros links e hiperlinks, nossa mente se 

acostuma com a grande e diversificada quantidade de informação disponível no mundo virtual.  

  Entretanto, a internet tem um enorme potencial enquanto elemento de 

democratização e quem não a utiliza torna-se, na atual sociedade da informação e 

conhecimento, um infoexcluido ou um analfabeto funcional.  

  A internet afetou a economia, a forma de organização das empresas e indústrias, 

alterou os processos de trabalho jornadas e formas de trabalho, mudou a estrutura da política, 
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formatou os relacionamentos sociais, fortaleceu os movimentos sociais, ampliou o comércio 

e criou novas formas de ensinar e se aprender no campo da educação. 

 Haja visto que a Internet é usada como um recurso pedagógico no ensino, onde todas 

as informações são transmitidas rapidamente e incorporadas na sociedade. O professor deve 

ser o “administrador” das ideias, e das opiniões de seus alunos.   

 O uso da Internet permite através de programas e animações a construção de situações, 

experimentos biológicos, simulação do corpo humano e suas funções, ilustrações da botânica 

entre outras atividades e aplicações, permitindo pensar, aprender e ensinar nas mais diversas 

hipóteses científicas, incentivando o aluno para o estudo científico. 

 Sendo assim, é necessário que o professor saiba utilizar toda essa ampla massa de 

dados devido a velocidade do desenvolvimento humano em que se atualiza; a exemplo disso, 

os cursos à distância ganham alunos em todo o país pela facilidade de acesso via internet, que 

somente necessitam de tempo a partir de casa [...]. Educação para os meios é um projeto de 

aperfeiçoamento contínuo, adaptado à idade e à evolução de cada indivíduo. 

 

2.6.1 World Wide Web 

 

 A tecnologia hoje, com a World Wide Web, e suas comunidades virtuais, seus 

inúmeros sites de relacionamento, seus chats rooms, está bastante relacionada às relações 

interpessoais. Além disso, ela é capaz de expandir nossa capacidade sensorial, motora e 

mental, o que podemos observar claramente nos jovens da “geração Internet”, que possuem 

de facto grande habilidade dos sentidos e de coordenação motora.  

 Para integrar as tecnologias digitais de informação e comunicação: a internet, web 

2.0, computadores multimídia, jogos para computadores, blogs, redes sociais, realidade 

virtual, comunidades sociais, efeitos produzidos por computador, aplicativos, dentre outros.   

 Entretanto, essas tecnologias devem propor mudanças na organização da escola, na 

sala de aula, em relação ao papel do professor, no papel dos alunos e na relação com o 

conhecimento. No entanto, as instituições educacionais apresentam dificuldades nessa tarefa 

e estão deixando de formar alunos com uma visão crítica com relação ao uso dessas 

tecnologias ou ignoram seu uso no processo de ensino. 
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2.6.2 O Google 

 

 Surgiu no ano de 1998, com a missão de organizar informação mundial e torná-la 

acessível a todos.  A empresa oferece Softwares de produtividade On-line, como o E-mail. 

Gmail, e Redes Sociais, como o Google+ e outros serviços. É mais uma ferramenta 

disponibilizada que permite a criação, abertura, edição e compartilhamento de documentos 

com extensão DOC, XLS, ODT, ODS, RTF, CSV e PPT, arquivando os documentos nos 

formatos DOC, XLS, CSV, ODS, ODT, PDF, RTF e HTML.  

 Para sua integração não se faz necessária a instalação de programa específico, e seus 

arquivos ficam salvos em nuvens, sem ocupar espaço na sua máquina e possibilitando a 

abertura em qualquer local e dispositivo que disponha de conexão. 

 Assim, para uma melhor integração dos serviços ofertados pelo Google Docs (editor 

de texto, planilha eletrónica, apresentação de slides, e criação de formulário) é necessário ter 

um conhecimento básico de software semelhantes ao Microsoft Office e ao 

OpenOffice.org/BrOffice.org, sendo este o único nível de dificuldade para aqueles menos 

versados no uso do computador. 

 Sendo ferramenta educacional, o Google Docs surpreende não só pelo aspeto 

interativo e colaborativo, mas também pela facilidade e versatilidade, permitindo ao professor 

o planejamento, aplicação e avaliação de atividades individuais ou grupais onde os resultados 

são automaticamente gravados, possibilitando o registro de todas as etapas para posteriores 

retomadas, sem que isto implique em grandes volumes de papéis na escola ou em sua 

residência. A exemplo, o Google Sala de Aula ou Google Classroom, trata-se de um recurso 

do Google na área de educação e disponibilizado a educadores a partir de julho de 2014. É um 

sistema de gerenciamento de conteúdo para escolas que procuram simplificar a criação, a 

distribuição e a avaliação de trabalhos. Com o aplicativo, os alunos e professores podem 

trabalhar em qualquer lugar e a qualquer hora a compartilhar informações de conteúdos 

educativos. 

 Desta forma, não se pode pensar em tecnologias educativas sem antes pensar em 

concepções de ensino e aprendizagem, pois não se trata de dispor de tecnologias, mas de 

compreender seu real potencial dentro de uma educação comprometida com a qualidade e o 

prazer que se pode ter ao realizar uma atividade escolar. 
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2.6.3 Wiki 

 

 É utilizado para identificar qualquer coleção de documentos, e é esse o objetivo da 

wikipédia, ser uma enciclopédia on-line, com muitos conteúdos, mas que o leitor consiga 

achar o assunto do seu interesse o mais rápido possível.  

 A explorações sobre wikipédia, na wiki abre o navegador web e digita o endereço 

http://pt.wikipedia.org/. Para buscar artigos na enciclopédia, basta digitar uma palavra-chave 

na caixa de busca à esquerda da página. Se houver algum artigo sobre o tema ele será 

apresentado na área central. 

 Já tendo compreendido como se estrutura a wikipédia e analisado algumas 

possibilidades de uso na educação, é interessante ainda observar um outro aspeto. Esse modo 

de produção das definições dos verbetes constantes desta enciclopédia web pode ser estendido 

para a construção de outros tipos de conteúdos, não apenas de dicionários ou enciclopédias, 

mas de páginas em geral.  

 Na verdade, o que essa ferramenta trouxe foi à possibilidade da construção de páginas 

web (hipertextos) cooperativas.  

 Esse modo de produção está sendo chamado de modelo wiki de produção e 

distribuição de conteúdo na web. Já foram desenvolvidas algumas ferramentas que permitem 

instalar serviços de wiki com exclusividade para uma determinada corporação. Desse modo, 

o serviço pode ser integrado apenas no âmbito de uma comunidade ou escola. 

 

2.6.4 YouTube 

 
  É um serviço do Google é um site na Internet que permite que seus usuários 

carreguem, assistam e compartilhem vídeos em formato digital. É o mais popular site do 

género, com mais de 50% do mercado em 2006. Este facto é creditado à possibilidade de 

hospedar quaisquer vídeos, exceto materiais protegidos por copyrigtht (direitos autorais). 

 O YouTube hospeda uma grande variedade de filmes, videoclipes e materiais 

caseiros. O material encontrado pode ser disponibilizado em blogs e sites pessoais através de 

mecanismos desenvolvidos pelo próprio site. Essa tecnologia, que permite o envio de 

informação multimídia, é chamada de Streaming. Quando a ligação de rede é banda larga, a 

velocidade de transmissão da informação é elevada, dando a sensação de que o áudio e o vídeo 

são transmitidos em tempo real. 
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2.6.5 Blog 

 

 É um sistema de publicação na web. A palavra tem sua origem da abreviação de 

weblog: web (teia, designa o ambiente de páginas de hipertexto na internet) e log (diário) – 

diário na web. O blog tem sido amplamente empregado na condição de diários digitais, na 

publicação de notícias e de outros géneros textuais.  

  Para os autores Senra e Batista (2011). O blog é uma página digital da web, que pode 

ser organizado de forma cronológica, dividido em links e pode ser escrito por uma ou várias 

pessoas (Senra & Batista, 2011, p. 4).  

  Pode ser um espaço onde se armazena atividades elaboradas pelos alunos, registro de 

imagens e vídeos realizados durante o período do projeto 

  Em uma primeira análise, pode causar um certo estranhamento o facto de alguém 

desejar publicar seu diário na Internet, visto que esse tipo de produção costumava ser secreta, 

de forma a resguardar a vida particular. O que motivaria uma pessoa a compartilhar a 

intimidade abertamente com desconhecidos. E na Internet logo de saída para o mundo todo. 

O surgimento dos blogs, disponibilizado pelo mundo da internet, vem proporcionar a 

utilização de novas estratégias e diferentes recursos pedagógicos ao serviço da educação.  

  Por conseguinte, existem práticas bem-sucedidas que comprovam a integração dos 

recursos digitais, quando devidamente contextualizados e integrados no currículo, conduzem 

a aprendizagens mais significativas nas dimensões cognitiva e sócioafetivo. 

  Blog é uma ferramenta de uso fácil, muito flexível e gratuita, não exigindo por parte 

dos seus utilizadores uma formação específica para sua utilização: criar um blog é uma tarefa 

praticamente intuitiva. O depoimento de uma blogueira, expresso no livro “blog: comunicação 

e escrita na internet”, ajuda a esclarecer as razões que justificam a popularidade dos blogs. 

Segundo Schittine (2004):  

   Esse depoimento apresenta motivações bastante abrangentes. Em primeiro lugar, é 

clara a função do registro em um blog como forma de memória externa, que auxilia o autor a 

refletir sobre sua própria vida, a repensar-se e a melhor compreender-se. Mas, e por que o 

desejo de publicação? A autora trabalha a hipótese da sensação de imortalidade. 

Historicamente, a escrita se estruturou como uma possibilidade de registro de informações 

para as novas gerações, ou seja, uma forma de deixar um legado, de não ser esquecido. Assim, 

ao publicar textos na internet, qualquer pessoa pode vivenciar a experiência de fama e 

“imortalização”. 
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 O blog permite também o desenvolvimento da comunicação, da socialização e da 

construção autônoma do conhecimento, acentuando a formação da própria identidade. Todas 

estas potencialidades devem-se, em boa parte, ao facto do blog integrar vários formatos de 

comunicação podemos ter num só espaço texto escrito, registros áudio, vídeo, fotografia e um 

sem número de aplicações. A possibilidade de integração e interação destas ferramentas 

contribui para a eficácia da mensagem.  

 E este é de facto mais inovador dos blogs, por colocar justamente a disposição do 

utilizador de serviços de comunicação, baseados nas aplicações Web 2.0, tornando o panorama 

educativo cada vez mais rico. 

 

2.6.6 Webquest 

 

 É uma metodologia de investigação na internet, voltada para o processo educacional, 

a estimular a investigação e o pensamento crítico. É um modelo extremamente simples e rico 

para dimensionar usos educacionais da web.  Ela pode ser construída com um editor HTML 

(Hyper Text Markup Language, usado para produzir páginas).  

 Foi proposto por Bernie Dodge em 1995 e hoje, em dia já conta com mais de dez mil 

páginas na web, com propostas de educadores de diversos sítios do mundo (EUA, Canadá, 

Islândia, Austrália, Portugal, Brasil, Holanda, entre outros). Uma Webquest parte da definição 

de um tema e objetivos por parte do professor, uma pesquisa inicial a oferecer uma variedade 

de links selecionados acerca do assunto, para consulta orientada dos alunos.  

 Estes devem ter uma tarefa, possível e interessante, que norteia a pesquisa. Para o 

trabalho em grupos, os alunos devem assumir papéis diferentes, como o de especialistas, 

visando gerar trocas entre eles. Tanto o material inicial como os resultados devem ser 

publicados na web, on-line. 

 

2.6.7 Correio eletrónico  

 

  É um serviço de envio e recebimento de mensagens eletrónicas. É um dos mais 

populares da internet, sendo que quase todo usuário da internet já possui um endereço 

eletrónico. O termo e-mail é derivado do termo inglês “eletronic mail” (correio eletrónico), e 

pode designar três coisas distintas: a própria mensagem (mandar um e-mail), o serviço de 
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entrega de mensagens (mandar por e-mail), o endereço do destinatário (mandar para o meu e-

mail). 

  O Correio eletrónico deve ser considerado como um género textual que evoluiu de 

outros gêneros conhecidos, como a carta, o bilhete, o memorando, a conversa face a face, a 

conversa pelo telemóvel, sejam assincrônicos ou em tempo real. De cada um, herda aspetos 

de formalidade ou informalidade, fórmulas de abertura e fechamento.  

 Dos orais, transmite os turnos conversacionais entre pessoas que não estão fisicamente 

juntas. De todos, a possibilidade de estabelecer comunicação, tratar conteúdos, explicitar 

sentimentos, valores, atitudes (Marcuschi, Xavier, 2004, p. 85). 

 Em relação à sociabilidade, a sociedade em rede é, muitas vezes, acusada de levar ao 

isolamento do indivíduo, impondo menos contato facial. No entanto, a investigação mostra 

precisamente o contrário, mais frequentemente do que não, os usuários de internet são mais 

sociáveis, têm mais amigos e contatos e são social e politicamente mais ativos do que os não 

usuários.  

 Além disso, quanto mais eles usam a Internet, mais envolvidos se tornam, 

simultaneamente, em interações face a face, em todas as áreas de suas vidas. As redes de 

relacionamento as pessoas que não se conheciam, escolhiam comunidades de interesses, além 

de sua localização geográfica e conhecimentos anteriores, retratando uma direção on-line para 

off-line. Hoje em dia, o fenómeno das redes sociais vem a alterar esse conceito. 

Frequentemente, os usuários estabelecem preferencialmente um relacionamento com pessoas 

que fazem parte de seu mundo off-line.  

2.6.8 Facebook 

 

 A história de criação do Facebook é amplamente conhecida, ao qual a abordagem 

cinematográfica de 2010 com o filme "The Social Network", de David Fincher, contribuiu 

muito, relacionando os fundamentos da verdadeira história da criação desta rede social 

inicialmente designada Facebook. 

 Segundo Rodrigues e Elia (2015), o Facebook é uma rede social que pode ser utilizada 

em parceria com a educação escolar para se trabalhar atividades extraclasse e de 

complementação ao conteúdo exposto em sala de aula: 
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O seu manejo é fácil, o nível de interação entre os participantes pode ser alto, e a idade 

mínima legal de um participante é 13 anos, não sendo, portanto, um problema para os 

alunos do ensino médio utilizá-lo. Os alunos acessam essa rede com muita frequência, 

o que facilita a realização das atividades extraclasse [...]. Por este motivo, ele vem 

sendo avaliado como uma possível ferramenta para auxiliar o docente em sua prática 

(Rodrigues & Elia, 2015, p. 151). 
 

 O Facebook foi criado em 2004 por um grupo de estudantes universitários de Harvard 

(Mark Zuckerberg, Dusti Moskovitz, Eduardo Saverin e Chris Hughes), e seu objetivo era 

criar um espaço no qual as pessoas pudessem encontrar-se, compartilhar opiniões e 

fotografias, primeiro tendo a intenção de criar uma rede de comunicação exclusiva para 

estudantes da sua própria universidade.  

  No entanto, em alguns meses, a rede expandiu-se entre as universidades americanas, 

conectando jovens de mais de 800 instituições. Sua popularidade cresceu e, em menos de um 

ano, já atingiu um milhão de usuários ativos. Excedeu as fronteiras americanas e, no início de 

2006, algumas empresas e estudantes que não estavam em educação superior começaram a ter 

acesso a essa rede.  

 Em setembro do mesmo ano, o Facebook tornou-se acessível para qualquer pessoa 

que desejasse se registrar, mantendo a restrição teórica de treze como idade mínima. No final 

de 2011, a rede social de Zuckerberg superou o Orkut, que era até então a maior rede social 

do Brasil. Em dezembro de 2012, a rede social superou 1.060 milhões de usuários mensais, 

desses 680 milhões de usuários usam acesso móvel. Por dia, a média de usuários ativos atinge 

618 milhões. Portanto, este é um fenômeno único que se apresenta como a maior rede social 

do mundo. 

 Os motivos que levam ao uso do Facebook, pelos jovens, são amplamente discutidos 

na literatura. Entre o conjunto de razões reivindicadas, manter relacionamentos existentes é 

destacado como o principal motivo; ou seja, para manter contato com amigos, embora também 

seja usado para solidificar relacionamentos que, de outra forma, seriam perdidos. De facto, o 

desenvolvimento da investigação sobre o comportamento dos jovens em redes mostra que os 

mundos on-line e off-line aparecem, cada vez mais, conectados. 

 É evidenciado que o usuário trará pessoas e assuntos de seu mundo off-line para os 

mundos on-line. Essa perspetiva vai contra aqueles que consideraram que a Internet permite 

que os usuários apresentem “selfs” on-line diferentes dos seus “selfs” off-line.  

  A importância do uso das redes sociais em contextos educacionais é frequentemente 

debatida, dentro das escolas. No entanto, as investigações revelaram que as interações para 

fins educacionais, ou ligadas a usos educativos formais e contato com a Escola são bastante 
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restritas, que pode questionar os anúncios frequentes sobre o papel do Facebook como suporte 

ao envolvimento dos alunos nos processos educacionais.  

 O Facebook é uma ferramenta importante na integração social dos estudantes na 

universidade. Os alunos revelaram suas percepções de que o uso do Facebook está conectado 

essencialmente a razões sociais e não a fins de ensino, apesar de, às vezes, ser usado 

informalmente para fins de assuntos acadêmicos, como criar grupos de trabalho de projeto ou 

resolver questões administrativas. 

 Assim, o tipo de interação estabelecido pode permitir que os alunos falem e discutam 

a universidade da escola em uma espécie de backstage, o que pode agregar um contributo vital 

para o sucesso do ensino off-line.  O Facebook oferece a oportunidade de envolver os alunos 

em seus conhecimentos acadêmicos novamente, promovendo o pensamento crítico sobre a 

aprendizagem que ocorre na universidade.  

Por conseguinte, reconhece-se que, apesar da falta de foco no desenvolvimento da 

aprendizagem formal, o Facebook pode ser um espaço relevante para a aprendizagem informal 

e cultural sobre o que é ser um estudante universitário. 

 Em investigação, desenvolvida em algumas universidades brasileiras pode-se concluir 

que, se o Facebook não estiver na Universidade, a Universidade está no Facebook. Na 

verdade, os alunos levam o Facebook para a faculdade e tornam isso uma extensão natural do 

espaço de aprendizagem formal. 

 

2.6.9 WhatsApp 

 
     Trata-se de um aplicativo que, aparentemente, veio para ficar, já que nem precisa de 

senha (usa o número do telemóvel para isso), e as imagens e vídeos não sobrecarregam o 

aparelho, pois ficam num servidor e quem a recebe na verdade está usando um link para abrir 

o arquivo. 

 WhatsApp é um Software para Smartphone utilizado para troca de mensagens de texto 

instantâneo, além de vídeos, imagens e áudios através de uma conexão à Internet. Foi lançado 

oficialmente em 2009 pelos veteranos do Yahoo. Uma das maiores empresas americanas de 

serviços para a Internet - Brian Acton e Jan Koum, e funciona com sede em Santa Clara na 

Califórnia, Estados Unidos.  

 Considerado um aplicativo para celulares multiplataforma, o WhatsApp é hoje 

compatível com todas as principais marcas e sistemas operacionais de smartphones do 
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mundo, como o iPhone (iOS), Android, Windows Phone, BlackBerry e Nokia. O grande 

diferencial do WhatsApp, segundo os seus criadores, foi a inovação do sistema de utilização 

dos contatos telefónicos no software. Quando um usuário faz o download do aplicativo para 

seu telefone, não é necessário criar uma conta ou “adicionar amigos” para poder utilizar a 

plataforma. 

  O WhatsApp é visto como uma substituição ao SMS, por ser mais prático e 

econômico, pois não há um custo adicional para enviar as mensagens, além do plano de dados 

utilizado para se conectar à Internet, por exemplo. Em 2014, o WhatsApp foi vendido para o 

Facebook maior rede social do mundo por aproximadamente 16 bilhões de dólares. Os 

fundadores ainda foram introduzidos ao conselho administrativo do Facebook. 

  Em janeiro de 2015, o WhatsApp anunciou a possibilidade de utilizar o Software na 

Web, através do navegador do Google Chrome. Entre outras funcionalidades do WhatsApp 

está a criação de grupos de contatos, envio de fotografias, vídeos, mensagens de 

voz, emoticons e alterar as mensagens de status, assim como era possível MSN Messenger. 

 

2.6.10 Jogos interativos digitais 

  
 Como se verifica, os jogos eletónicos têm um peso considerável no cotidiano de 

crianças e jovens. De uma forma mais geral, as crianças que jogam estão aprendendo a pensar. 

Vivenciam experiências que desenvolvem o raciocínio lógico, a habilidade de interagir em 

grupo, a capacidade de tomada de decisões de forma rápida e elaborada, além de outros 

aspetos relacionados diretamente ao currículo escolar, conforme Silva e Marques (2008). 

 

Os resultados obtidos ao longo do estudo confirmam as suposições inicialmente 

levantadas: os vídeos envolvendo jogos tornam os alunos mais aptos e inteligentes. 

De facto, o estudo efetuado permitiu constatar que os jogos eletrónicos, para além 

de lúdicos, possuem potencialidades educativas, contribuindo para o 

desenvolvimento cognitivo dos jovens e adolescentes. Estes engenhos electrónicos 

obrigam os seus utilizadores a jogarem estrategicamente, promovendo o exercício 

mental de uma forma mais atrativa (Silva & Marques, 2008, p. 160). 

 Já a escola, ou melhor, a sociedade de maneira geral, precisa urgentemente perceber 

o papel estratégico que a tecnologia ocupa quando a questão é aprender e evoluir. Segundo 

Castells citado em Demo: 

 

   De facto, a habilidade ou inabilidade das sociedades de manejar a tecnologia e 

particularmente aquelas que são estrategicamente decisivas em cada período 

histórico, formata vastamente seu destino a ponto de podermos dizer que, enquanto 
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a tecnologia, per se não determina evolução e mudança histórica, a tecnologia 

incorpora a capacidade das sociedades de se transformarem a si mesmas, bem como 

de decidirem, sempre em processo conflitivo, os usos de seu potencial tecnológico 

(Demo, 2005, p. 9). 

 

 Professores de biologia precisam conhecer o mundo digital dos alunos, pois no cenário 

atual é quase impossível para o grupo de docentes planejar um ensino nos padrões que os 

alunos necessitam e apreciam. Silva e Marques (2011), esclarecem: 

 

(...) muitos professores e encarregados de educação ainda manifestarem resistências 

e entraves no que concerne ao uso de tecnologias na educação, em particular dos 

vídeos e dos jogos, nota a importância da destreza digital, sublinhando que facilita 

a aprendizagem de tecnologias digitais, bem como o domínio da leitura e da escrita 

fluente facilita a aprendizagem em vários outros assuntos  (p. 18). 

 

 Redes de ensino já começam a realizar conferências sobre videogames voltados para 

temas de saúde, política e educação, atraindo educadores, profissionais da saúde e usuários. 

Isso demonstra o reconhecimento da necessidade de se estabelecer um diálogo nos padrões 

dos alunos. Especificamente no Brasil, estudos são desenvolvidas nesta perspetiva, onde 

instituições de ensino superior desenvolvem pesquisas integrando as escolas em suas práticas 

com games. 

 Mas esse cenário de percepção dos jogos eletrônicos como um recurso à aprendizagem 

não é ponto de consenso ou assunto já incorporado por educadores e outros segmentos 

profissionais. Para muitos, inclusive pais e professores, videogames excitam à violência, 

retardam o desempenho escolar dos adolescentes e divulgam pornografia e contextos 

inadequados para um lazer juvenil. 

  A seção dos jogos educativos demandou uma abordagem mais detalhada sobre uso e 

quebra de paradigmas, uma vez que sua integração está associada muito mais a diversão do 

que a aprendizagem. Na oportunidade, apresentou-se alguns jogos com diferentes 

possibilidades de desenvolvimento de conteúdo associado ao currículo escolar e a temas 

transversais, como educação ambiental, liderança e lógica. Relacionado aos softwares, a sua 

inserção no campo das possibilidades se deu mais em função da qualidade de conectividade, 

existente na escola, do que por seu valor conteudista.  

  Sem desmerecer este segundo aspeto, a ideia é de diversificar as formas, para que 

dificuldades não se transformem em impedimentos, resistências ou frustrações. A exemplo 

dos jogos educativos, buscou-se também a apresentação de uma pequena quantidade de 

softwares apresentados de acordo com a área de ensino a quem mais se destina. 
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 O recurso ao uso de jogos educativos é uma das possíveis estratégias. Criar um jogo 

direcionado para o ensino de uma determinada matéria incluindo a biologia, não é apenas 

fornecer conteúdos, mas também facilitar as experiências e desenvolver as competências dos 

alunos. Os jogos deverão fornecer a possibilidade de explorar fenómenos, testar hipóteses e 

construir objetos. Infelizmente, os jogos têm sido utilizados na educação principalmente como 

ferramenta de suporte para a prática de informação.  

 Os jogos educativos são considerados bastante eficazes quando construídos para 

solucionar um problema específico ou ensinar determinada competência ou conhecimento. 

Para além do conhecimento adquirido através do ato de jogar, é possível delinear uma série 

de objetivos que os jogos podem e devem ajudar a cumprir, é necessário dar ênfase aos 

objetivos de leitura, pensamento lógico, observação, espaço e conhecimentos básicos.  

 

 

 

                                                 Figura 1 – Smartphone Android 

                                     Fonte: https://pixabay.com/pt/smartphone-telefone 

 

A figura 1 apresenta o Smartphone um telemóvel com tecnologias avançadas, o que 

inclui programas executados em um sistema operacional, equivalente aos computadores. 

  

O uso de smartphone no processo de ensino e de aprendizagem dentro do âmbito 

educacional ainda não é uma atividade frequente, mas deveria ser algo mais comum. As 

facilidades que esses dispositivos trazem para professores, pais e alunos são enormes e sua 

implantação é algo que poderia transformar a educação. Assim como mostra Shüler (2009): 

Como as tecnologias móveis tornam-se cada vez mais importantes na vida das 

crianças em todo o mundo, os ministérios nacionais e escolas locais estão 

experimentando o uso desses dispositivos populares em diferentes propósitos de 

ensino e aprendizagem. [...] dispositivos móveis podem ajudar a promover o 

conhecimento, as habilidades e perspetivas que as crianças precisarão para competir 

e cooperar no século 21. Projetos com foco no aprofundamento do domínio da 

alfabetização, das línguas do mundo, STEM (Science, Technology, Engineering, 

and Mathematics - Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática), colaboração e 

habilidades de pensamento crítico, tanto dentro como fora da escola  (p. 5, tradução 

nossa). 
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 O MEC declara que “as atividades pedagógicas desenvolvidas em meio digital 

permitem que os alunos aprendam o conhecimento tecnológico juntamente com a proposta 

pedagógica escolhida” (Menezes, 2013). A inclusão digital pelo smartphone com 

acessibilidade à internet integrada à educação admite ao estudante percorrer novos horizontes 

dentro do ambiente educacional (p. 14). 

 

O celular ou telemóvel é uma ferramenta presente no nosso contexto educacional, 

não temos como ignorá-lo ou proibi-lo, precisamos discutir com o aluno, com a sua 

família, com a comunidade em geral a melhor maneira de explorar essa mídia no 

contexto do ensino e da aprendizagem (Souza, 2013, p. 17). 
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3. CAPÍTULO III - Alguns Pensadores da Biologia 

                                                      
 

“O ideal da educação não é aprender máximo, maximizar os resultados, mas é antes 

de tudo aprender a aprender, é aprender a se desenvolver e aprender a continuar a se 

desenvolver depois da escola.” Jean Piaget. 
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____________________________________________________Capítulo 3 – Alguns pensadores da Biologia 

3.1 Empédocles e Aristóteles: início de uma Filosofia da Natureza  

 
 

 Sustentando a ideia de que o mundo seria constituído por quatro princípios, água, ar, 

fogo e terra, que seriam o que de imutável e indestrutível existiria no mundo e que tudo seria 

uma determinada mistura desses elementos, em maior ou menor grau, Empédocles de 

Agrigento (495-435 a.C.) esboçou os primeiros passos do pensamento teórico evolucionista, 

afirmando que sobreviveria aquele mais bem capacitado e que o mundo evoluiu da água por 

processos naturais. 

 Mais importante, entretanto, é constatar que o caráter realmente distintivo que 

Empédocles emprestou a essas raízes fundamentais foi o de serem “substâncias simples” 

(stoicheon), e não apenas princípios originários. Esse passo representou uma clara 

diferenciação com relação ao pensamento milesiano, pois os primeiros naturalistas jônicos 

concebiam seus princípios materiais como sendo principalmente fundamentos explicativos 

para a geração da natureza (e de sua diversidade fenomênica) a partir de uma matriz única.  

 Empédocles, por outro lado, apontou claramente para a investigação da estrutura da 

matéria, assumindo ainda que especulativamente que, em última instância, a explicação da 

diversidade da natureza podia ser reduzida à explicação de sua composição em termos de 

elementos mais simples. 

 Para Aristóteles “os homens começam sempre a filosofar movidos pela 

administração”. Aristóteles observou a proximidade entre o espírito humano com a natureza 

exterior, os fenômenos cósmicos, como as “mudanças da lua” ou “relativas ao sol e as 

estrelas”, ou os fenômenos decorrentes do que dominava “geração do universo”. 

 A contribuição de Aristóteles para o pensamento filosófico de natureza é fundamental 

por sua capacidade de sistematizar os conhecimentos que ia adquirindo ao longo das 

experiências com a natureza em um contexto filosófico mais amplo. Na verdade, Aristóteles 

é o mais antigo dos filósofos a mostrar a diferença entre a ciência empírica da natureza e o 

saber propriamente filosófico a respeito dela.  

  O conceito aristotélico de physis possui um duplo sentido presente até hoje no 

conceito de natureza. Aristóteles se refere de um lado a physis de cada coisa específica, ou 

seja, a natureza particular de um ente determinado, de outro, ele emprega o termo physis para 

descrever a totalidade dos seres existentes. 
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Nessa acepção, a natureza de uma coisa é seu atributo essencial, aquilo que faz com 

que ela seja o que é. Aristóteles constrói uma visão de mundo organizado hierarquicamente, 

de modo que cada ente tem seu lugar próprio, do qual se pode afastar por algum tempo, mas 

para o qual sempre tenderá naturalmente. 

 É este o verdadeiro sentido do movimento natureza segundo Aristóteles, a busca de 

cada coisa para ser o que deve ser segundo sua natureza própria, ou, uma necessidade imanente 

de atualizar as próprias potências. Os seres da natureza encontram-se, assim, segundo 

Aristóteles, em uma cadeia hierárquica, na qual basicamente três níveis principais se sucedem 

o vegetal, o animal e o ser inteligível ou humano. Aristóteles reconhece que o modo 

encontrado pela natureza para manter o equilíbrio de ambas as tendências não se dá na esfera 

particular de cada ser. 

           

3.2 Alfred Russel Wallace (Naturalista) 

 
 

  Alfred Russel Wallace (1823-1913), considera-se que este naturalista chegou 

independentemente à concepção de seleção natural e que suas teorias de evolução são bastante 

similares, já que comunicou conjuntamente seus resultados à Linnean Society de Londres em 

julho de 1858 e logo a seguir publicou na revista dessa sociedade.  

   

Wallace fez referência à luta pela existência que existe na natureza, onde o indivíduo 

melhor adaptado sobrevive e deixa descendentes, enquanto o menos adaptado deve sucumbir 

e sua variedade ou espécie entrar posteriormente em extinção.  

  Verifica-se também que, embora Wallace não tenha utilizado a expressão “seleção 

natural”, referiu-se a um princípio cuja conotação é a mesma proposta por Darwin. Além do 

artigo de 1858, Wallace publicou nas décadas seguintes outras obras onde suas ideias sobre o 

princípio da seleção natural foi ficando mais claras e abrangentes.  

   

De acordo com Malcolm Jay Kottler, as raízes da divergência de Wallace estava na 

diferença de opinião quanto às leis da herança das variações e suas relações com a seleção 

natural.  Wallace acreditava que, de modo geral, as variações que apareciam em um sexo eram 

herdadas igualmente por ambos os sexos, mas que a seleção natural poderia converter esta 

herança em herança limitada aos órgãos genitais, produzindo dimorfismo sexual. 
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3.2.1 Alfred Russel Wallace (Teoria da Evolução) 

 
 Procurando apresentar de forma unificada sua visão sobre a História da Biologia, 

teoria de evolução, a concepção apresentada por Wallace é compatível com a de Darwin; 

porém, há várias diferenças importantes. Apesar de ter afirmado que não seria necessário 

dedicar um espaço maior para discutir a variação de animais domesticados e plantas 

cultivadas, Wallace devotou a discuti-la, apresentando vários exemplos.  

Wallace explicou que, em uma mesma ninhada, não há dois filhotes iguais. Mesmo 

que eles tenham a mesma cor, se observarmos atentamente veremos outras diferenças, como 

tamanho, proporção do corpo e membros, textura ou disposição do pelo. Assim, a 

variabilidade existe, mesmo em relação aos indivíduos com parentesco muito próximo. Ou 

seja: indivíduos da mesma espécie apresentam variabilidade. Ele explicou que o mesmo se 

aplicava às plantas. Segundo este naturalista, através da seleção artificial os vegetais, frutos e 

flores vinham sendo obtidos. Podiam-se escolher raças de gado ou de aves domésticas, raças 

de cavalos e cães. 

 É muito comum, porém equivocada, a ideia de que este aperfeiçoamento é devido ao 

cruzamento e alimentação no caso múltiplo dos animais, e à melhoria do cultivo no caso 

múltiplo das plantas. O cruzamento é usado ocasionalmente para obter uma combinação de 

qualidades encontradas em duas raças distintas, e também porque se considera que aumenta o 

vigor constitucional;  

 Assim, toda raça que tenha qualquer qualidade excepcional é o resultado da seleção 

de variações que ocorrem ano após ano e são acumuladas da maneira já descrita. A pureza da 

raça, com a seleção repetida das melhores variedades daquela raça, é a base de toda a melhoria 

de nossos animais domésticos e plantas cultivadas. 

 

3.2.2 Conceito de Evolução Biológica 

 

 De facto, o conceito de evolução mostra-se permeado por obstáculos epistemológicos, 

de fundo ideológico, filosófico e teológico, o que torna sua abordagem em contexto de sala de 

aula particularmente difícil, tanto no ensino, por parte dos professores, quanto na 

aprendizagem. Deve-se enfatizar que a compreensão dos processos evolutivos tem um papel 

central na conceitualização de todos os temas da Biologia. 
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 Deve-se estar consciente que o termo Evolução é uma metáfora viva, portanto, contém 

necessariamente uma certa carga de ambiguidade polissêmica. Como enfatiza Lewontin 

(2002, p. 9), “não se pode fazer ciência sem usar uma linguagem cheia de metáforas”, “é 

preciso não perder de vista que elas podem desviar completamente o indivíduo da 

compreensão conceitual desejada” 

 É comum entre os especialistas em ensino de biologia se considerar a teoria da 

evolução darwiniana como um eixo centralizador e integrador das demais ciências biológicas. 

A maior parte da comunidade científica considera o pensamento evolutivo o eixo central e 

unificador das Ciências Biológicas, sendo entendida como um elemento indispensável para a 

compreensão apropriada da grande maioria dos conceitos e das teorias encontrados nessas 

ciências.  

 Esse pensamento ecoa nos documentos oficiais que orientam o ensino da Biologia na 

educação básica brasileira. As Orientações Curriculares para o Ensino Médio e os Parâmetros 

Curriculares Nacionais claramente propõem que os conteúdos da Biologia do ensino médio 

sejam articulados em torno do eixo ‘Ecologia-Evolução’. Entretanto, no Brasil e em outros 

países, o ensino de assuntos ligados a ‘origem e evolução dos seres vivos’ tem gerado intensas 

polêmicas em função não apenas da dificuldade dos conceitos científicos envolvidos, mas 

principalmente pelo impacto dessas ideias na visão de mundo e de vida das pessoas.  

 Uma questão que acompanha os debates acerca do ensino sobre a origem e evolução 

dos seres vivos é o conflito que esses assuntos geram, em relação às concepções religiosas dos 

sujeitos envolvidos nesse processo. É marcante a presença dessa discussão nos artigos 

selecionados no presente levantamento, uma vez que cerca de 50% abordam diretamente essa 

questão, tanto da perspetiva dos professores, quanto dos estudantes.  

 Em reportagem divulgada na revista Ciência Hoje on-line, discute possíveis motivos 

para a rejeição da teoria darwinista e das ideias de evolução, apresentando dados preocupantes 

de um levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Entre os 

dois mil entrevistados nas cinco regiões do Brasil, 85% acreditam na ação de Deus na criação 

do ser humano, de forma direta 32% nos últimos dez mil anos ou indireta 54%, através do 

desenvolvimento ao longo de milhões de anos, mas planejado e dirigido por tal divindade. 

Além disso, 89% dos entrevistados acreditam que o criacionismo deva ser ensinado nas 

escolas.  
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3.3 Breve histórico-conceituais de Lamarck e Darwin 
            

  Lamarck desenvolveu o programa de investigação numa das épocas mais 

revolucionárias da história, tanto em termos políticos quanto intelectuais: foi a época da 

Revolução Francesa e do movimento de independência das colônias inglesas norte-

americanas, com desdobramentos no Bolivarismo sul-americano e mesmo no nacionalismo 

republicanista da Inconfidência Mineira no Brasil, bem como do Iluminismo com o 

Enciclopedismo. 

 Em relação ao contexto do trabalho de Darwin, Canguilhem (2007, p. 93) que, em 

1859, no campo da biologia geral, já estavam constituídos cientificamente, isto é, a posse dos 

princípios heurísticos, os conceitos operatórios e as técnicas experimentais das investigações 

sobre a origem da vida de seres unicelulares, ao desenvolvimento e à estrutura elementar dos 

seres pluricelulares e às funções de manutenção e de comportamento do ser vivo individual. 

Daí a razão de que na época, o problema da origem das espécies, teve pouca ou nenhuma 

compreensão por parte dos pesquisadores em biologia experimental.  

 Como afirma Canguilhem (2007, p. 94), a maneira de pensar os métodos de trabalho 

dos fisiologistas, microbiologistas e citologistas, eram completamente diferentes: constituíam 

pesquisas de laboratório, a operar com organismos, a determinar constantes estruturas 

funcionais e mecanismos de regulação deles. Na microbiologia nascente, Pasteur sustentava a 

ideia de que o ser vivo só procede de outro ser vivo, o semelhante só pode originar-se do 

semelhante, reforçando a desconfiança em relação a qualquer teoria de modificação das 

espécies. Os factos de populações, o tratamento probabilístico dos dados, as regras e os 

conceitos da sistemática vegetal ou animal, não faziam parte do seu quadro metodológico, ao 

contrário, constituíam-se num obstáculo à sua compreensão. 

 Reforçando argumentos acerca da disparidade acima aludida, Mayr (2008, p. 602), 

alega a existência de um fosso intransponível entre os biólogos experimentais, de um lado, e 

os naturalistas, do outro: alega o autor que, os experimentalistas e os naturalistas não apenas 

divergiam nos seus métodos, mas também tendiam a formular questões diferentes.  

 Tratava-se, pois, de duas diferentes tradições de pesquisa. Charles Darwin (1809-

1882) é, em geral, imediatamente relacionado com a evolução orgânica.  

 Na introdução do Origin of species, Darwin comentou que, durante sua viagem como 

naturalista do HMS Beagle, ficara bastante impressionado com certos factos referentes à 

distribuição dos seres vivos que habitam a América do Sul e as relações geológicas existentes 
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entre seus habitantes antigos e atuais. Ele acreditava que tais factos poderiam trazer algum 

esclarecimento sobre a origem das espécies (p. 6). 

  

3.4 Robert Hooke e Theodor Schwann (Teoria Celular)  
 

 

 Normalmente, a teoria celular é apresentada nos livros didáticos de biologia e até nos 

livros universitários de biologia celular na forma de três ou quatro enunciados dogmáticos, 

atribuídos unicamente a dois cientistas, Hooke e Theodor Schwann. Essa forma de 

apresentação de enunciados pode contribuir para o fortalecimento de visões simplistas sobre 

a construção da ciência, como se estes tivessem surgido prontos nas mentes brilhantes desses 

dois pesquisadores.  

 É importante ressaltar que, ao analisarmos o percurso histórico da construção da 

Teoria Celular, percebemos que as estruturas visíveis ao microscópio óptico não conduziram 

à noção da célula como unidade morfofuncional da vida, conforme nossa compreensão atual. 

Desde a primeira observação da célula atribuída a Robert Hooke (1635-1703) em 1663 até a 

publicação da Teoria Celular por Schwann, em 1839, passaram-se quase dois séculos. 

 Hooke publicou um total de 60 desenhos de materiais variados observados sob as 

lentes de um microscópio óptico construído por ele, seguidos de descrições minuciosas. 

Entretanto, tais materiais incluíam fios de seda, areia, lâmina de uma navalha, vidro, carvão, 

plantas, insetos, penas de aves, fósseis.  

  Sobre sua mais famosa observação, a fina fatia de cortiça, que nos faz incluí-lo no 

recorte da Teoria Celular. Deste modo, a palavra célula vem do latim cellula, que significa 

cubículo ou cela e corresponderia à comparação, feita por Hooke, entre as pequenas cavidades 

visualizadas por ele e as celas ocupadas por monges em mosteiros. Com o conhecimento atual, 

essa analogia não faz sentido, uma vez que células não são simples cavidades, mas um 

conjunto de estruturas e substâncias diversas. Isto significa que o termo é impróprio para 

caracterizá-la, mas se manteve em uso. 

  Durante o século XVIII, [...] os biólogos tinham duas interpretações do que seria 

então chamado de uma célula: ou é uma entidade real ou uma mera lacuna ou cavidade oca. 

Por exemplo, as células seriam espaços cavernosos ou aureolares em uma rede tridimensional 

de fibras. De qualquer forma, os estudos com as células vegetais e glóbulos animais abriram 

caminho para uma mudança de contexto na busca pela unidade básica constituinte dos 



 

51 

 

organismos vivos, com o deslocamento das investigações do nível macroscópico dos tecidos 

para o da microestrutura.  

  Os biólogos vitalistas acreditavam que os factos científicos só adquiririam caráter 

científico por meio da referência à força vital, ideia defendida pelos fibrilaristas tardios e os 

globulistas daquelas décadas. Interessante considerar que, conforme vimos anteriormente, 

Schleiden e Schwann, embora influenciados inicialmente pelo vitalismo, rebelaram-se contra 

esse pensamento, de forma que suas explicações recusavam essa corrente filosófica a favor de 

uma explicação mecânica dos fenômenos vitais.  

 

3.5 Robert Koch e Louis Pasteur (Microbiologia) 
 

 Microbiologia do grego mikros (“pequeno”), bios (“vida”) e logos (“ciência”) é o 

estudo dos organismos microscópicos e de suas atividades. Preocupa-se com a forma, a 

estrutura, a reprodução, a fisiologia, o metabolismo e a identificação dos seres microscópicos. 

Inclui o estudo da distribuição natural, relações recíprocas e com outros seres vivos, efeitos 

benéficos e prejudiciais sobre os homens e as alterações físicas e químicas que provocam em 

seu meio ambiente.  

  A importância dessa ciência deve-se porque microrganismos são os seres vivos ideais 

para estudo dos fenômenos biológicos e excelentes instrumentos para compreender a biologia 

molecular e, ainda, porque muitos problemas ou transformações importantes da sociedade 

humana são consequência da atividade microbiana. Primeiramente na França, Louis Pasteur 

estudou os métodos e processos envolvidos na fabricação de vinhos e cervejas. Observou que 

a fermentação das frutas e dos grãos, resultando em álcool, era efetuada por micróbios. 

Examinando muitas amostras de “fermentos”, isolou micróbios de espécies diferentes.  

 Pasteur sugeriu que os tipos indesejáveis de microorganismos deveriam ser 

eliminados pelo calor, não tão intenso que prejudicasse o gosto do suco de fruta, mas suficiente 

para tornar inócuos os germes. Observou que, mantendo os sucos a uma temperatura de 62-

63º C, durante uma hora e meia, obtinha o resultado desejado. Esse processo tornou-se 

conhecido como pasteurização e hoje é amplamente utilizado nas indústrias de alimentos. 

Pasteur, por volta de 1860, estudando uma doença em bicho da seda, provou que um 

protozoário causava a doença e sugeriu a seleção de larvas resistentes. 

  Robert Koch (1876) estudou o sangue de cordeiros mortos com carbúnculo hemático 

(Antraz). Separou a bactéria de outros microorganismos, inoculou em camundongos. 
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Camundongos desenvolveram o carbúnculo. Bactérias visualizadas, provenientes dos 

camundongos eram semelhantes às inoculadas.  

  Postulados de Koch (1880) mostram a descoberta de numerosos germes patogênicos 

e contribuiu para a teoria das doenças infecciosas, nomeadamente fixando quais as técnicas 

para provar que um microrganismo é a causa específica de uma doença (1890). 

 

3.6 Mendel, Morgan, Watson e Crick (Genética) 

 

  Francis Harry Compton Crick, um dos descobridores da estrutura do DNA, enseja a 

lembrança das circunstâncias em que se desenvolveu esse notável trabalho.  

  A decifração da estrutura do ácido nucléico por James D. Watson e Francis H. Crick 

(A Structure for Deoxyribose Nucleic Acid), anunciada na revista inglesa Nature de 25 de abril 

de 1953, foi considerada a contribuição mais importante no campo da Biologia, depois do 

livro de Darwin (1859) e da publicação de Mendel (1866). 

 Thomas Hunt Morgan (1866 -1945) descobriu, em 1910, a herança ligada ao sexo e a 

recombinação dos fatores relacionada com sua distância nos cromossomos. Morgan 

desenvolveu um extenso trabalho de pesquisa com a mosca do vinagre (Drosophila 

melanogaster). Em 1913, Alfred Sturtevant, da sua equipe, iniciou o mapeamento dos 

cromossomos. Em 1915, Morgan, Sturtevant, Muller e Bridges publicaram The Mechanism 

of Mendelian Heredity. Por sua pesquisa em genética, Thomas Hunt Morgan recebeu, em 

1933, o Prêmio Nobel de Medicina.  

 A estrutura do DNA proposta por Watson e Crick apresenta duas cadeias de fosfato-

desoxirribosa em hélice, no exterior, unidas por duas bases aminadas, no centro. As cadeias 

formam uma hélice similar a uma escada de caracol, e as bases são os degraus.  A descoberta 

da estrutura do DNA representa um marco no desenvolvimento da biologia nos últimos dois 

séculos, cujo início deu-se com o estabelecimento da teoria celular e a descoberta das leis da 

herança dos “fatores hereditários” (genes) por Mendel e seu relacionamento com os 

cromossomos. 

 Recapitulam-se brevemente, as etapas que levaram a essa descoberta.  Nesta ocasião, 

no final do capítulo 3, o investigador apresenta síntese de alguns pensadores da Biologia, 

como: Empédocles de Agrigento (495-435 a.C.), Aristóteles, Alfred Russel Wallace (1823-

1913), Malcolm Jay Kottler, Darwin (1875), Lewontin (2002), Canguilhem (2007), Mayr 

(2008), Hooke e Theodor Schwann, Robert Hooke (1635-1703), Louis Pasteur (1860), Koch 

(1880), Francis Harry Compton Crick, James D. Watson e Francis H. Crick, Mendel (1866), 
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Thomas Hunt Morgan (1866 -1945), Alfred Sturtevant (1913), Morgan, Sturtevant, Muller e 

Bridges (1915), nota-se a importância no enfoque de conhecimentos e conceitos do ensino e 

da trajetória da biologia que se dá quando o homem começou a observar e perceber no dia a 

dia que as plantas tinham uma época certa do ano para frutificação, quais plantas eram 

venenosas e quais não eram, quais frutos que podiam ser consumidos e os que não podiam. 

 Acredita-se que o ensino e o conhecimento a cerca da evolução biológica é necessária 

para alcançar no desenvolvimento educacional, determinadas competências e habilidades. 

Partindo destes princípios os alunos podem entender a importância deste conhecimento da 

Biologia para conscientização sobre as relações entre os processos evolutivos e os problemas 

ambientais que enfrentados atualmente podendo levar os educandos a questionar as relações 

do ser humano com os ambientes naturais e alertar para a necessidade de busca de alternativas 

sustentáveis para a sobrevivência. O conhecimento dos processos investigativos realizados 

por Darwin pode possibilitar o desafio aos educandos a realizarem pesquisas fundamentadas 

pela metodologia científica. 

 O naturalista Aristóteles começou a observar e estudar as mais diversas formas de 

vida. Descobriu muitas coisas que foram fonte de pesquisa durante séculos. Observou, dividiu 

e classificou os animais “com sangue” e “sem sangue”. Percebeu a presença de órgãos 

análogos e homólogos e observou a adaptação evolutiva dos animais e vegetais. 

 Até o século XVII, os pensadores estudavam apenas os seres vivos visíveis a olho nu. Em 

meados do século XVII começam alguns estudos com células. Este avanço foi possível com o 

aperfeiçoamento do microscópio, feito pelo cientista inglês Robert Hooke. A teoria que diz que os 

seres vivos podem, em determinadas condições, formar-se a partir da matéria bruta, denomina-se 

abiogênese ou teoria da geração espontânea. Apesar de ainda aceita por alguns indivíduos de pouca 

instrução, está morta, cientificamente. A queda definitiva da abiogênese foi causada pelas brilhantes 

experiências de Louis Pasteur. 

   No século XVIII a Biologia apresenta um grande avanço. O francês Conde de Buffon e o 

cientista sueco Carl Lineu desenvolvem as bases teóricas da Biologia. O primeiro sistema de 

classificação de plantas por gêneros e espécies é elaborado por Lineu. 

   Ainda no século XVIII, o naturalista Buffon cria as bases teóricas da Geologia e 

Paleontologia, ambas ciências de extrema importância para a Biologia. No século XIX, ocorre um 

grande avanço na Biologia, que passa a ser uma ciência organizada e sistematizada. Vários 

pesquisadores fazem viagens para várias regiões do mundo para expandir os conhecimentos e conhecer 

e catalogar novas espécies de animais e plantas.  

 O século XIX também é marcado pelas teorias de Lamarck, que propõe que as características 

físicas adquiridas por uma espécie, em decorrência do meio ambiente, podem ser transmitidas para 
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seus descendentes. Na segunda metade do século XIX, o naturalista inglês Charles Darwin propõe a 

Teoria da Evolução das Espécies. 

   O século XX é marcado pelo desenvolvimento da Genética. Os geneticistas norte-americanos 

James Watson e Francis Crick descobrem a estrutura da molécula de DNA.  

  Nesse sentido, a história da Biologia através dos pensadores citados pelos episódios 

históricos, ocorreu um processo lento de desenvolvimento de conceitos até chegar às concepções 

aceitas atualmente. Isso pode facilitar o aprendizado do conteúdo científico que estiver sendo 

trabalhado. Uma das contribuições dos pensadores da Biologia é procurar esclarecer concepções 

históricas que vêm sendo perpetuadas no decorrer do tempo.  

 A história da Biologia, apontada pelo (investigador) nesse estudo, pode ser aplicada como um 

recurso didático útil, interessante e facilitador da aprendizagem, tanto no ensino da Biologia, quanto 

em outras áreas afins do conhecimento. Ao abordar episódios históricos de forma contextualizada e 

gradativa, a história da Biologia colabora para uma visão mais concreta da natureza, dos métodos e 

limitações específicas da ciência. 

 A teoria da evolução é a base do conhecimento em Biologia, pois substituiu a concepção de 

mundo estático, feito por um Criador, pela lógica de uma teoria dinâmica que explica de forma 

revolucionária a diversidade biológica. 

 O processo de ensino e de aprendizagem sobre a teoria da evolução priorizou a abordagem do 

darwinismo, consolidando a teoria de Darwin e relativizando a contribuição de Alfred Russel Wallace, 

fazendo com que a aprendizagem sobre Wallace não fosse incorporada significativa e simbolicamente 

na estrutura cognitiva dos licenciados.  

 Darwin construiu uma teoria consistente e profunda, porém, Wallace não deve ser visto como 

sua sombra e sim como um cientista que contribuiu efetivamente na estruturação de um arcabouço 

teórico (por exemplo, esqueleto) que transformou os referenciais da humanidade sobre a origem da 

vida. O contributo de Wallace, assim como de outros pensadores esquecidos só chegará às salas de 

aula se forem trabalhadas e valorizadas durante a formação dos professores de Ciências Biológicas, 

tendo como eixo norteador a História da Biologia.  
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 CAPÍTULO IV - Docência no Ensino da Biologia 

 
Este estudo requerer avanços por meio da formação de professores de Biologia em 

Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação, realizada pelo Centro de Formação e 

Treinamento de Professores para o exercício das práticas educativas em suas diferentes 

dimensões (política, pedagógica e administrativa) no processo de ensino e de aprendizagem 

nas escolas da rede pública, Ensino Médio na capital e interior do Estado do Amazonas.
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______________________________________________________________Capítulo 4 – Docência no Ensino da Biologia 

4.1 Fundamentos filosóficos do ensino da Biologia  
 

 Falar de docência na Biologia, reque em primera instância conhecer um pouco sobre 

os fundamentos filosóficos do ensino da Biologia. 

 O filósofo americano John Dewey, no âmbito do conhecimento sobre as diferentes 

formas de pensar e seus reflexos na educação, a sua doutrina influenciou o movimento 

pedagógico do início do século XIX e faz-se sentir ainda nos nossos dias com surpreendente 

atualidade. John Dewey lecionou em várias universidades americanas. Em 1894 foi convidado 

a dirigir o Departamento de Psicologia e Filosofia da Universidade de Chigaco, o que incluía 

a lecionação da disciplina Biologia.  

 Na Biologia, a noção de rede é considerada o padrão de organização comum a todos 

os seres vivos. Capra (2006, p. 67), afirma: “onde quer que encontremos sistemas vivos 

organismos, partes de organismos ou comunidades de organismos podemos observar que seus 

componentes estão arranjados à maneira de rede. Sempre que olhamos para a vida, olhamos 

para redes”. O autor explica que a principal característica das redes é a sua não linearidade, 

sua extensão em todas as direções. As redes também têm a capacidade de gerar laços de 

alimentação e regularem a si mesmas num sistema de auto-organização.  

 A Biologia do conhecer, usando seus pressupostos teóricos para propor novas práticas 

pedagógicas, sempre respeitando a arquitetura epistemológica de investigação dos autores.  O 

processo ensino-aprendizagem à luz da Biologia do conhecer, é necessário levarmos em 

consideração as características do organismo humano das percepções, cujos processos é o 

organismo que decide qual a configuração do meio que vai disparar internamente e não o 

contrário. Ou seja, os órgãos sensores captam alguma coisa do mundo externo que o sistema 

nervoso vai interpretar à sua maneira, e não à maneira do meio perturbador. 

 O conceito de evolução biológica tem se mostrado de difícil compreensão e aceitação 

entre alunos e professores de Biologia. Dessa forma, apesar do conceito de evolução ser 

considerado um elemento estruturador do Ensino da Biologia, em geral, não é desta forma que 

o conceito de evolução tem sido apresentado no contexto escolar.  

 As dificuldades conceituais dos professores corroboram para que o conceito de 

evolução biológica seja trabalhado apenas de forma pontual, como um capítulo à parte, muitas 

vezes, no final do período escolar, não constituindo um eixo integrador de outros conceitos.  
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 Portanto, para contribuir para o processo de ensino e aprendizagem de Biologia 

apontam-se a seguir algumas dificuldades encontradas na literatura referente ao Ensino de 

Evolução Biológica de modo a subsidiar o trabalho do professor no contexto escolar. 

 Uma das dificuldades encontradas no ensino de evolução refere-se aos aspetos da 

crença pessoal, sendo que em alguns países, a resistência ao ensino de Biologia já levou 

inclusive a retirada desse conceito do currículo. O texto abaixo publicado em uma revista de 

divulgação científica denota a resistência à teoria da evolução:  

 

Em países como a Turquia, grupos islâmicos ameaçam de morte alguns biólogos 

evolucionistas, e propõe para banir das escolas o conceito de seleção natural. 

Fundamentalismo? Algo parecido acontece nos Estados Unidos. Em 1999, o 

Conselho de Educação do Kansas retirou as ideias de Darwin do currículo escolar 

obrigatório e permitiu que os professores dessem outras explicações para a origem 

da vida. A decisão, revogada em fevereiro deste ano, foi uma vitória temporária dos 

adeptos do criacionismo, que acreditam na interferência direta de Deus na origem e 

na evolução da vida na Terra (Kenski, 2001 apud Meglhioratti, 2004, p. 20). 

 

 

 Segundo Meglhioratti (2004), o texto demonstra que a implementação do ensino de 

Biologia com ênfase sistemática na teoria evolutiva pode estar permeada por fatores culturais, 

históricos e religiosos. O próprio modo de pensar e agir do professor são influenciados por 

esses fatores, uma vez que, o ser humano tem sua ação e pensamentos construídos a partir das 

relações e concepções sociais e culturais. Portanto, a análise dos fatores históricos, sociais, 

culturais e filosóficos que permeiam o modo de pensar e agir do professor, não deve ser 

desconsiderado na investigação de sua compreensão dos conceitos científicos. No entanto, 

cabe ressaltar que a evolução é apenas um processo de sobrevivência diferencial de indivíduos 

dentro de uma população. 

 Assim, a evolução não tem uma finalidade e nem leva a um progresso, pois se as 

condições ambientais se modificam, os organismos que sobrevivem e conseguem deixar 

descendentes transmitindo características genéticas para as próximas gerações também se 

modificam. Outro aspeto que tem contribuído para que a evolução biológica não seja 

trabalhada como um eixo norteador do ensino de Biologia é a própria abordagem da temática 

nos livros didáticos de Biologia.  

Segundo Cicillini (2007, p. 19), existem alguns aspetos da ciência que devem estar 

presentes no conhecimento biológico escolar, tais como, questões relativas à estrutura da 

explicação na Biologia. Dessa forma, é importante para o professor pensar o que fundamenta 

o conhecimento biológico e quais são os aspetos lógicos e os laços de causalidade que 

sustentam as investigações biológicas. Através de sua investigação, verificou que os 
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conteúdos biológicos nesses livros são apresentados através de definições rígidas, ausência de 

contexto histórico-social, fragmentação da Biologia em subáreas de conhecimento e sem a 

presença da evolução como um eixo norteador. 

  Dessa forma, nos livros didáticos, muitas vezes, os conteúdos são apresentados sem 

uma fundamentação histórica, filosófica e metodológica da ciência e, como decorrência, o 

ensino passa a ser apresentado de forma fragmentado e com conotação memorística, perdendo 

a visão da ciência como construção humana. 

 Considerando a produção do conhecimento como um processo histórico, no qual, 

várias explicações sobre a origem e diversidade dos seres vivos foram formuladas, é 

importante que a história da construção desse conceito seja abordada evidenciando os 

conflitos e contradições na produção desse conhecimento. Somente desta maneira, se 

possibilita uma visão de ciência em constante transformação. 

 Apesar do livro didático estar passando por uma série de modificações, ainda hoje é 

possível observar que poucos livros didáticos tentam estabelecer um enfoque evolutivo como 

organizador dos outros conteúdos biológicos, ficando o conceito de evolução biológica 

restrito, normalmente, a capítulos específicos. 

Uma das dificuldades no ensino de evolução biológica é a própria abordagem desse 

conceito na mídia, a destacar que muitas explicações errôneas são veiculadas pela mídia 

(jornais, revistas), apresentando os conceitos sobre o tema de maneira contraditória e 

inverídica e provocando dificuldades na aprendizagem da teoria, já que o aluno se apropria de 

distorções conceituais por esses meios de divulgação da ciência.  

Esse autor também cita como dificuldade para a aprendizagem desse conceito a falta 

de material didático apropriado para o ensino da evolução, dado apontado pelos professores 

da rede pública de Brasília. 

Santos (2009, p. 110), afirma que uma das grandes dificuldades do ensino da evolução 

é o facto de a teoria sintética da evolução ser ensinada somente na última série do Ensino 

Médio, não possibilitando a transformação dos modelos explicativos dos alunos. Se os 

argumentos e as ideias da Teoria Sintética da Evolução forem tratados no último ano da 

escolaridade, como ocorre no currículo tradicional do ensino médio, não existe possibilidade 

de transformação dos modelos explicativos dos alunos.  

 A teoria sintética da evolução deve ser considerada o eixo organizador do currículo 

da Biologia, ou seja, todos os assuntos devem, de alguma maneira, retratar essa explicação. 

 Portanto, a importância de a teoria da evolução ordenar o conhecimento biológico de 

todas as séries do Ensino Médio. Outro ponto que pode ser destacado é que apesar dos grupos 
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de seres vivos possuírem características muito diversas, os organismos apresentam 

características moleculares, bioquímicas e celulares muito semelhantes, o que evidencia uma 

origem comum.  

 O conceito de evolução biológica, dessa forma, torna-se integrador das diferentes 

áreas da biologia. Além de ser integrador, o conceito de evolução pode ser contextualizado a 

partir de sua construção histórica, levando a entender quais foram os obstáculos para sua 

proposição e em que condições certas ideias foram propostas. Isso auxiliaria os alunos à 

compreensão conceitual da evolução, além de propiciar uma imagem dinâmica da ciência. 

  

A teoria da evolução, enquanto um dos princípios ordenadores do conhecimento 

biológico, propõe uma abordagem histórica dos seres vivos justificando sua diversidade, suas 

semelhanças e diferenças, seus padrões de distribuição, comportamento, adaptação e interação 

entre os diferentes grupos. 

  

Também justifica o dinamismo de relações no qual o conhecimento biológico sobre os 

seres vivos foi e é produzido. A teoria da evolução biológica articula informações biológicas 

soltas, dando coerência às relações existentes entre os organismos e integrando conhecimentos 

produzidos por diferentes áreas da biologia como Sistemática, Morfologia, entre outras, de 

forma que os sistemas vivos não fiquem reduzidos a níveis puramente físico-químicos e 

matemáticos.  

 

4.2 O ensino da Biologia integrado às TDIC 
 

 Iniciamos este capítulo fazendo um mergulho teórico, em que por vezes, algumas 

informações ora apresentadas fazem-se necessárias para o entendimento dos discursos. No 

entanto, o foco aqui é a formação do professor da área de Biologia.  A tradicional forma de 

transmissão de conhecimentos está em mutação tão irreversível quanto a cinco séculos atrás 

quando o ser humano começou a se libertar da limitação física da cultura manuscrita. Tal 

irreversibilidade deve-se, sobretudo, ao advento das tecnologias digitais de informação e de 

comunicação, culminando na conclusão de que nenhuma sociedade pode se permitir excluir, 

por muito tempo, do impacto gerado pela revolução tecnológica, sobretudo os espaços 

escolares. 
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Porém, tem-se o entendimento que somente a entrada de computadores no contexto 

escolar não garantirá o advento de uma escola que esteja pronta para tratar com as dúvidas 

temporárias e as certezas provisórias tão presentes no contexto atual, onde “o sucesso reside 

na habilidade de resolver problemas de maneiras novas e criativas” (Kham, 2013, p. 61). 

Depreende-se com isso, que os profissionais da educação, e seguindo o foco desta pesquisa, 

os docentes de Biologia, precisam buscar, cada vez mais, especializações, capacitações, ou 

seja, formação contínua tendo em vista integrar as TDIC às suas práxis diárias o que, 

certamente potencializará o ensino de forma criativa e, conseguintemente, dar-se-á a 

verdadeira aprendizagem dos educandos. Todo esse processo requer novos paradigmas, ou 

seja, mudanças de postura desses profissionais. 

  Desta maneira, reunir a visão e a vontade para mudar a essência da educação de forma 

significativa alinhando o ensino e a aprendizagem com a realidade do mundo contemporâneo, 

um dos saltos que precisamos dar é entender que o modelo educacional dominante nos dias 

de hoje, não era, na verdade, inevitável. É uma criação humana. Evolui por um determinado 

caminho, mas outros caminhos também eram possíveis (Kham, 2013, pp. 67-68). 

 No contexto atual, a maioria das escolas funcionam de maneira dicotomizadas e 

ritualizadas, respondendo à dinâmica da produção industrial, os currículos são articulados em 

função de um tratamento disciplinar estanque, sequenciado, avaliado, a imprimir um ritmo 

uniforme para o ensino e para a aprendizagem, supondo que os alunos aprenderão de maneira 

sincronizada conteúdos estabelecidos, em momentos previamente determinados. Em outras 

palavras, o modelo curricular vigente tem como eixo central o controlo do fluxo e da 

quantidade de conhecimentos a serem propostos aos alunos, ano após ano, série após série, 

caracterizando-se como um modelo que não respeita as diferenças e os ritmos de 

aprendizagem individual. 

  Neste sentido, a sala de aula interativa e criativa seria o ambiente em que o professor 

interrompe a tradição de falar/ditar, deixando de identificar-se com o contador de histórias, e 

adota uma postura semelhante à do designer de software interativo. Ele constrói um conjunto 

de territórios a serem explorados pelos alunos e disponibiliza coautoria e múltiplas conexões, 

permitindo que o aluno também faça por si mesmo (Silva, 2012, p. 29).  

 Trazendo este discurso para o ensino da Biologia, acredita-se que tais estratégias 

trarão significativas aprendizagens tando para o professor de Biologia quanto para os seus 

alunos. E, nesse sentido todos ganham: escola, alunos, professores e comunidade, valendo 

ressaltar a relevância de estratégias em que os demais professores, ou seja, de outras 
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disciplinas por exemplo, Ciências e Matemática (ensino fundamental) e Física e Química 

(ensino médio), possam também interagir na construção coletiva do conhecimento.  

  Para Pierre Lévy (2014), o coletivo nos acompanha desde nosso surgimento e, ainda 

que tenhamos estágios diferenciados de evolução no mesmo cosmo, somos todos impactados 

pela evolução tecnológica vivenciada nos dias atuais, em menor ou maior escala. O saber da 

comunidade pensante não é mais um saber comum, pois doravante é impossível que um ser 

humano, ou mesmo um grupo, domine todos os conhecimentos, todas as competências (pp. 

183-208).  

 Uma alternativa é o trabalho por projetos de aprendizagem, onde a prática pedagógica 

se traduz numa forma de conceber educação que envolve o aluno, o professor, os recursos 

disponíveis, principalmente as novas tecnologias, e todas as interações que se estabelecem 

nesse ambiente, denominado ambiente de aprendizagem.  

 Entretanto, o profissional da educação, em especial o professor que trabalha com o 

ensino da Biologia, exerce papel fundamental, pois cabe a este implementar uma ação docente 

totalmente inovadora, sobretudo quando ele não pode ancorar-se em modelos anteriores, onde 

imperava a “educação bancária”, pautada no discurso unilateral, onde o educador, numa ação 

narrativa, realizava a exposição de conteúdo para aquele que estava ali para receber as 

informações, sem interação. 

Apesar das investigações terem cerca de 20 anos de realização, no contexto 

educacional da atualidade ainda é possível verificar uma certa ruptura entre o mundo escolar 

e o extraescolar, como se fossem dois universos comunicativos diferenciados.  

Porém, num tempo já avançado da Sociedade Digital, em que as tecnologias de 

conexão contínua marcam esta era da comunicação, tendo nos smartphones e tabletes a 

expressão mais singular, verifica-se que muitas escolas, através dos seus regulamentos 

internos, proíbem o uso destas tecnologias nas salas de aula, ignorando todo um movimento 

comunicativo e educativo que se constrói e fortalece para além dos muros escolares.   

  Nesse sentido, não cabe mais a discussão cuja temática seja avaliar seus impactos nos 

processos educacionais, mas situar o diálogo no campo das possibilidades de uso dessa 

tecnologia, mesmo sabendo que enquanto discute-se o seu uso, algumas formas já se 

impuseram, a exemplo da citação acima apresentada. 

  Assim, tal situação desafia o professor de Biologia a dispor de estratégias que 

favoreçam o diálogo permanente entre as informações presentes nas tecnologias e as próprias 

ferramentas tecnológicas com os conhecimentos escolares, a propiciar a interlocução entre os 

dois contextos.   
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Sobre isso, a investigação de campo nos mostrou diante da App “Biologia na Era 

Digital” (criado por este investigador) que os docentes de forma estratégica utilizam este 

aplicativo como um recurso a mais nas atividades escolares, tendo como maior desafio uma 

boa conexão de internet, tendo em vista que a maioria das escolas, por vezes, oferecem os 

equipamentos mais alguns já, porém a conexão com a internet é precária ou não existe.  

   

Vale ressaltar que, no âmbito educacional, nem todos os docentes estão abertos às 

TDIC, mas é crucial, portanto, que estes abandonem qualquer posicionamento ingênuo quanto 

à presença das tecnologias na formação da geração atual, visto que o mundo do trabalho exige 

novas posturas e flexibilidade, também na área educacional.  

Direcionando o olhar para a identificação de experiências que sinalizam para a 

integração dos computadores e internet com impacto na melhoria dos resultados de 

aprendizagem dos alunos, tem-se o relato de Kham (2013), onde a vivência com processos de 

ensino e de aprendizagem a partir da integração da internet e a compreensão do papel destes 

nas práticas metodológicas de professores demonstrou ser possível uma integração satisfatória 

entre ensinar e aprender.   

  Outros recursos tecnológicos, que também servem de ferramentas para aulas 

inovadoras, criativas e, configuram-se como auxiliares no trabalho pedagógico dos 

professores de Biologia são: os jogos virtuais, as redes sociais, os sites de busca e tantos outros 

recursos midiáticos que alteram a forma de acessar informação e comunicação. Com uma 

lógica própria eles conseguem alcançar as emoções de seus usuários, despertando tensões, 

esperanças, necessidades, temores, ou seja, provocando um misto de aprendizagem e emoção. 

 Nesse novo cenário, compete a escola aprender a gerenciar as informações agora 

dispersas em sons, imagens e movimentos; promover a leitura das sensações, das impressões 

e saber usufruir do turbilhão de possibilidades educativas que as tecnologias oportunizam; 

interessa para ela conhecer o aluno e seus contextos, percebendo o que é essencial para torná-

la um espaço de criticidade, onde o saber corresponde acesso para uma vida digna e ética. 

 

4.3 Formação contínua de professores no Brasil 

 

  Deu-se a determinadas condições históricas, de natureza social, cultural, científica e 

educacional, tendo sido iniciado na década de 70 nos Estados Unidos da América e, 

posteriormente estendido à Europa nas décadas de 80 e 90. Devido à massificação escolar, à 
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evolução rápida dos conhecimentos e da tecnologia, e tendo também em conta a construção 

de uma economia global e da sociedade de informação, passa a ser indispensável que a 

formação contínua não se reduza a um momento inicial da vida ativa, mas que seja 

permanente. 

 Morgado (2007), refere-se à formação contínua e pode ser “entendida como um 

processo de formação que ocorre ao longo da carreira docente”. (Morgado 2007, p. 48).     

Delors et al (2009, pp. 49-101), no relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre 

Educação para o século XXI afirma que “o conceito de educação ao longo de toda a vida é a 

chave que abre as portas do século XXI”, indo mais além do que atualização e reciclagem. 

Entende-se, assim, que a formação dos professores constitui um processo permanente que não 

se pode reduzir ao momento da formação inicial, devendo esta ser encarada como a primeira 

fase de um processo longo e diferenciado de desenvolvimento profissional.  A formação 

contínua dos professores é garantida pelo Decreto Nº 8.752 de 9 de maio de 2017, Art. 2, onde 

confirma a sua importância de acordo com os seguintes parágrafos:  

 

VIII - a compreensão dos profissionais da educação como agentes fundamentais do 

processo educativo e, como tal, da necessidade de seu acesso permanente a 

processos formativos, informações, vivência e atualização profissional, visando à 

melhoria da qualidade da educação básica e à qualificação do ambiente escolar;  

IX - A valorização dos profissionais da educação, traduzida em políticas 

permanentes de estímulo à profissionalização, à progressão na carreira, à melhoria 

das condições de remuneração e à garantia de condições dignas de trabalho (Brasil, 

2017). 

 

  Rodrigues e Esteves (2003), consideram que “a formação não se esgota na formação 

inicial, devendo prosseguir ao longo da carreira, de forma coerente e integrada, respondendo 

às necessidades de formação sentidas pelo próprio e às do sistema educativo, resultantes das 

mudanças sociais e/ou do próprio sistema de ensino” (p.41). 

  A formação contínua de professores tem como objetivo proporcionar uma 

aprendizagem intensiva, durante um período limitado, e apesar de poder ser planejada em 

conjunto, tem geralmente um líder nomeado cuja função consiste em facilitar, mas também 

estimular, a aprendizagem de uma forma ativa. Sendo concebida para “apropriar” nas 

necessidades dos professores em relação ao seu grau de experiência, a etapa de 

desenvolvimento da sua carreira, as exigências do sistema e as necessidades do ciclo de 

aprendizagem ou do próprio sistema, é provável que a formação contínua resulte num 

crescimento acelerado, quer se trate de um crescimento aditivo, quer se trate de um 

crescimento transformativo. 
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  Embora o conceito tradicional de formação contínua, como uma atividade ou um 

conjunto de atividades isoladas da aprendizagem, realizada na escola ou ainda como principal 

meio de desenvolvimento dos professores, esteja a desaparecer, contínua a ser verdade quem 

algumas escolas, os professores recebem pouca ajuda no sentido do seu desenvolvimento 

profissional.  

  Este facto deve-se a uma compreensão inadequada do conceito em questão e a uma 

falta de capacidade, e mesmo de vontade, para iniciar um processo de planejamento que 

estabeleça um equilíbrio apropriado entre as necessidades do indivíduo e as do sistema. 

Mesmo nos dias de hoje em muitos países: 

  Os professores são acolhidos no início do ano, mas deixados sozinhos. A formação 

contínua é deixada ao livre arbítrio do professor e, assim, é muitas vezes eleita pelos mais 

ambiciosos e por aqueles que mesmo precisam dela.  

 Formosinho e Machado (2009), afirmam que “reorganizar o trabalho docente na base 

de uma cultura colaborativa” e acrescentam que “a formação pode ser autodirigida, mas 

também pode ser construída em cooperação com os pares” (Formosinho & Machado, 2009, 

pp.158-291). Seguindo a mesma ideia relativa ao trabalho colaborativo, Marcelo (2009, p. 22) 

defende que “a formação de professores representa um encontro entre pessoas adultas, uma 

interação entre formador e formando, com uma intenção de mudança, desenvolvida num 

contexto organizado e institucional mais ou menos delimitado”. 

  Pacheco e Flores (2009), “tornar-se professor constitui um processo complexo, 

dinâmico e evolutivo que compreende um conjunto variado de aprendizagens e de 

experiências ao longo de diferentes etapas formativas” (p. 45) 

 Ferreira (2009) corrobora esta ideia ao entender que o que se espera da formação são 

os “efeitos na melhoria das aprendizagens dos alunos” (p. 340). Para que tal seja alcançável, 

os professores deverão ser apoiados na sua aprendizagem profissional (Sachs, 2009, p.  116) 

nomeadamente através da preparação de formadores de professores habilitados em 

tecnologias digitais, garantindo a preparação de uma nova geração de professores letrados em 

Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação, que estarão aptos a se integrarem no 

ensino. 

 Álvarez (2009) acrescenta ao conceito de formação contínua o trabalho colaborativo 

quando afirma que esta é toda a “atividade que o professor em exercício realiza com uma 

finalidade formativa tanto de desenvolvimento profissional como pessoal, individualmente, 

ou em grupo para o desempenho eficaz das suas tarefas atuais ou que o preparam para o 

desempenho de novas tarefas ” (p.136).    
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Para outros autores, “a colaboração é um ingrediente essencial para o desenvolvimento 

dos professores e, consequentemente, para a melhoria da escola”. 

Os docentes devem ser preparados para a arte do ensinar. Não basta ser um bom 

investigador, necessário se faz que seja, também, um bom docente, ou seja, que saiba ensinar 

e facilitar a construção do conhecimento, ter um bom ou ótimo conhecimento sobre as 

especificidades do processo de ensino e de aprendizagem. (Nóvoa, 2007.)  

Existem profissionais para militar em suas respetivas áreas e ainda providos de intenso 

conhecimento, porém limitados quando o assunto é transmitir seus conhecimentos e trabalhar 

em conjunto com o aluno. Muitas vezes o professor possui conhecimento, mas não sabe 

ensinar e, muitas vezes, não procurar aprender, se aperfeiçoar. 

  Apesar da evolução científica e tecnológica dos dias atuais, ou talvez, por causa dela, 

constatou-se na sociedade, uma crise de confiança nos profissionais recém-formados, como 

se a formação que lhes é dada de pouco lhes servisse para resolver os problemas com que se 

deparam.  

 O conjunto das reflexões disponíveis identifica como um dos principais desafios a 

intervenção política as mudanças induzidas pela globalização que afetam as escolas e os 

professores.  Neste contexto, destacamos três exigências: em primeiro lugar, a exigência do 

desenvolvimento de novas competências na formação dos alunos; em segundo lugar a 

exigência de aprendizagem ao longo da vida; finalmente, a exigência de formação para a 

participação social e política. 

 Todavia, consideramos que o grande desafio continua a ser o da diversidade dos 

alunos. Não sendo nova, a escala da questão aumentou muito, sobretudo em resultado da 

atualização da ambição de proporcionar a todos mais elevados níveis de qualificação. As 

clássicas desigualdades sociais e econômicas, juntam-se hoje, por vezes cumulativamente, a 

diversidade cultural, etária, linguística, e de ritmos de aprendizagem dos alunos. 

 E assim, apesar de todas as mudanças, dos desafios constantemente renovados e da 

permanente atualização das expetativas que os cidadãos têm sobre a escola, talvez seja 

importante sublinhar que o grande desafio dos sistemas educativos, em todos os países da 

União Europeia, continua a ser o mesmo: ensinar todas as crianças e jovens, 

independentemente da sua origem social, do seu ritmo, das suas motivações, conferindo-lhes 

os conhecimentos e competências que façam deles os cidadãos e profissionais do futuro. 
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 A formação contínua é um dos eixos das políticas públicas de Educação do país. “Ela 

está compreendida, em todos os níveis de gestão, como um dos pilares que mais contribuem 

para a melhoria da qualidade educacional”, define Yvelise Freitas de Souza Arco - Verde, 

Diretora de Apoio à Gestão Educacional da Secretaria de Educação Básica do MEC. O Apoio 

à Gestão Educacional é responsável pela maior parte do aporte de formação que ocorre na 

área, mas divide suas ações com as demais diretorias.  

 “São atendidas, prioritariamente, as ações da política educacional que estão 

subsidiadas nas legislações, nas normas e nos indicativos do Plano Nacional de Educação 

(PNE), além das demandas das redes de ensino, assim como dos programas indutivos do 

MEC”, aponta. O Ministério possui iniciativas para a formação contínua de professores e para 

demais profissionais da educação que podem ser adotadas por estados e municípios (leia mais 

em opções do MEC).  

 A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), por meio 

da Diretoria de Formação de Professores da Educação Básica (DEB), também contribui para 

a formação contínua de professores no Brasil. A DEB trabalha em três linhas: formação 

inicial; formação contínua e extensão; e formação em pesquisa e divulgação científica. É 

importante destacar que as ações da Capes são focalizadas no apoio à formação (inicial e 

contínua). 

 As seriações dos candidatos, são realizadas pelas universidades, pelos institutos 

federais e por outras instituições de formação de professores, explica Carmen Moreira de 

Castro Neves, diretora de Formação de Professores da Educação Básica da Capes. Mesmo 

com o oferecimento dessas opções, nem sempre o Ministério e a Capes são acionados, pois há 

muito desconhecimento sobre o que é oferecido, como também caso múltiplos de entes 

federados que conseguem se organizar para implantar uma política de formação contínua 

própria. Para os municípios, é mais complicado se emancipar a esse ponto:  apenas alguns 

deles conseguem ter políticas exclusivas sobre o tema.  

 “O papel do MEC seria empoderar com conhecimentos, orientações, financiamento, 

materiais e deixar estados e municípios com a tarefa de desenvolver suas ações, pois eles têm 

mais condições de atuar de maneira localizada”, opina Bernadete. Ela acrescenta que o MEC 

deveria ser também o financiador da formação contínua para que as boas propostas 

disponibilizadas fossem realizadas por estados e municípios. 

 Ações de formação contínua, a participação dos professores nos cursos de formação 

contínua funciona a partir das demandas dos municípios e estados, que informam sobre suas 

necessidades ao Ministério da Educação via Plano de Ação Articulada (PAR).  
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 Rede foi constituída em julho de 2004 e surgiu como resposta à necessidade de 

articular pesquisa, produção acadêmica e formação de educadores. Em 2011, ela foi 

reestruturada e ampliada e passou a ser denominada Rede Nacional de Formação Contínua 

dos Profissionais do Magistério da Educação Básica Pública. 

  Ações de formação contínua, por intermédio da Rede, são ofertados cursos de 

aperfeiçoamento nas seguintes áreas de formação: biologia, química e matemática, ensino de 

ciências humanas e sociais, artes, educação física e educação infantil. 

 Há opções por modalidade a distância e semipresenciais com carga horária de 180 

horas. Atualmente, 1.821 professores estão em formação pela Rede. O total de formados até 

o momento é de 8.250. 

 Programa Ensino Médio Inovador (ProEMI), o objetivo do ProEMI é apoiar e 

fortalecer o desenvolvimento de propostas curriculares inovadoras nas escolas de ensino 

médio, ampliando o tempo dos estudantes na escola e buscando garantir a formação integral 

com a inserção de atividades que tornem o currículo mais dinâmico, atendendo também às 

expectativas dos estudantes e às demandas da sociedade contemporânea. 

 Ações de formação contínua, O programa oferece cursos voltados para as discussões 

das diretrizes curriculares e das áreas de conhecimento, numa perspetiva de refletir essa etapa 

de escolarização a partir dos sujeitos do Ensino Médio. A adesão ao programa é realizada 

pelas secretarias de Educação estaduais e distrital. 

  O tema é contemplado pelo Programa Nacional de Tecnologia Educacional (ProInfo).   

O objetivo é promover o uso pedagógico da informática na rede pública de educação básica. 

O programa leva às escolas computadores, recursos digitais e conteúdos educacionais. 

  Em contrapartida, os estados, o Distrito Federal e os municípios devem garantir a 

estrutura adequada para receber os laboratórios e capacitar os educadores para a integração 

das tecnologias digitais. Ações de formação contínua, quatro cursos básicos de 

aperfeiçoamento para professores e gestores, técnicos e outros agentes educacionais do 

sistema de ensino público compõem as opções: Introdução à Educação Digital (40 horas), 

Tecnologias na Educação – Aprendendo e Ensinando com as Tecnologias de Informação e 

Comunicação (100 horas), Elaboração de Projetos (40 horas) e Redes de Aprendizagem (40 

horas).  

  Desde 2008 até outubro de 2013, aproximadamente 670 mil profissionais de 

educação da rede pública de ensino passaram por esses cursos. O professor de Biologia, assim, 

como qualquer profissional, precisa de constante atualização para obter bons resultados no 

trabalho.  A profissão é dinâmica e exige que o docente seja um eterno aprendiz. Portanto, a 
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formação continuada deve ser parte integrante de sua vida profissional. O facto é que os 

professores brasileiros têm menos acesso a incentivos para a formação contínua do que 

educadores de outros países.  

  A pesquisa internacional sobre ensino e aprendizagem 2008 (Talis), coordenada 

internacionalmente pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE), mostra que os docentes do Brasil, geralmente, arcam com mais custos de formação 

contínua e têm, em média, menos tempo reservado para capacitação.  A pesquisa envolveu 

escolas públicas e privadas de 24 países, entre membros da OCDE e convidados. 

 Quanto à formação contínua de professores - Ações da Capes, os investimentos da 

Diretoria de Formação de Professores da Educação Básica (DEB) não param de crescer. Entre 

2009 e 2013, o crescimento foi de 1.017%.  Além disso, o departamento contabilizou, em 

2013, parceria com 319 instituições de ensino superior, o que significa mais de 1.036 

diferentes turmas de docentes de graduação e pós-graduação envolvidos com formação de 

professores da educação básica. 

  Para que o professor tenha acesso aos cursos disponíveis, é preciso consultar a página 

da Capes (www.capes.gov.br) ou informar-se em suas respetivas redes de ensino ou nas 

próprias universidades promotoras dos cursos.  Abaixo, seguem quatro descrições sobre as 

ações específicas que a DEB apoia na formação contínua de professores: (1) Novos Talentos, 

(2) Desafios para a formação contínua, (3) Carências de incentivos formais e (4) Lacunas e 

baixa aplicabilidade do conteúdo das ações oferecidas).  

       1. Novos Talentos - O programa Novos Talentos visa à realização de atividades extra- 

curriculares para alunos e professores das escolas da rede pública de educação básica. As 

atividades devem ocorrer no período de férias, em escolas de tempo integral, ou em horário 

que não interfira na frequência escolar, valorizando espaços inovadores, como as 

dependências das universidades, os laboratórios e os centros avançados de estudos e 

pesquisas, os museus e outras instituições. 

  Ações de formação contínua - Até hoje, foram desenvolvidos 180 subprojetos e mais 

de 600 atividades extracurriculares, organizadas por 60 instituições federais de educação 

superior. Com as novas atividades previstas para 2014 e 2015, serão alcançados cerca de 23 

mil professores e 100 mil alunos da educação básica. Estarão também envolvidos 6 mil alunos 

de graduação e 1,1 mil pós-graduandos. 

  As atividades aproximam as instituições formadoras das escolas públicas e 

incentivam o ensino de ciências e demais componentes curriculares, buscando o 

desenvolvimento de talentos, o gosto por aprender e a curiosidade intelectual. O programa 
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possui uma vertente de extensão, mas também ligação com o desenvolvimento de pesquisas. 

Saiba mais: www.capes.gov.br/educacao-basica/novos-talentos. 

  Outro tema que merece destaque são os modelos de formação contínua mais 

praticados entre os brasileiros. Segundo a pesquisa formação contínua de professores: uma 

análise das modalidades e das práticas em estados e municípios, da Fundação Victor Civita 

(FVC), nos últimos anos, os professores têm optado pelas especializações e pela educação a 

distância (EaD) como medida de atualização profissional.  

  A contradição é que, “a despeito de todo o investimento e esforço realizado para a 

implementação de programas inovadores de formação de professores, o retorno verificado tem 

estado sempre aquém do esperado, como mostram os relatórios do Programa de Promoção da 

Reforma Educativa na América Latina e Caribe (Preal), do Programa Internacional de 

Avaliação de Alunos (Pisa) e da OCDE”, sinaliza o estudo. 

  E continua: “Neles, é reiteradamente apontado o ‘baixo impacto’ dos programas de 

capacitação, transformação e aprimoramento das práticas docentes, de modo que se faz 

necessária uma revisão crítica dos modelos de formação permanente predominantes nas 

políticas de aperfeiçoamento e, sobretudo, um avanço nas análises e na elaboração de novos 

enfoques para o desenvolvimento profissional dos docentes” (Vaillant, 2005, p. 35). 

 2. Desafios para a formação contínua - A consulta realizada pelo BCG e IAS apontou 

seis desafios no atual quadro de formação contínua no Brasil:  

 a)  a falta de incentivos formais; 

 b)  a escassez de tempo por parte dos professores; 

 c)  as lacunas e a baixa aplicabilidade do conteúdo das ações oferecidas; 

 d)  a preferência das redes por ações de curto prazo e alta visibilidade;  

 e) a falta de alinhamento das ações de formação contínua com os planos de carreira e 

desenvolvimento profissional dos professores e;  

 f)  a alta rotatividade do corpo docente. 

 

É interessante notar seis desafios-chave que se relacionam com ao menos um dos elos 

do ciclo de formação contínua, reforçando a importância da eficácia de todas as suas etapas 

para o funcionamento pleno do percurso. Também significativo é o facto de tanto professores 

como diretores escolares convergirem na percepção desses seis principais desafios, com 

alguma variação relativa entre eles.  
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Além dos seis desafios apontados na pesquisa eletrónica, outros foram citados pelos 

especialistas consultados para esta publicação, como a ausência de espaços de formação, os 

altos índices de contratos temporários de professores, a existência de diferenças regionais 

quanto à percepção dos principais problemas relativos à formação contínua e a ausência de 

avaliação formativa dos alunos e dos professores. 

3. Carências de incentivos formais - O governo federal investe, atualmente, 5,3% do 

seu Produto Interno Bruto (PIB) em educação básica. O novo Plano Nacional de Educação 

(PNE) determina que o investimento público na área atinja 7% do PIB em cinco anos e 10% 

no final do decênio. No entanto, não há regra específica quanto ao valor destinado à formação 

contínua.  Aconteçam atividades interessantes que realmente contribuam para ele se aprimorar 

profissionalmente”, exemplifica.  

 O estudo sobre remuneração e características do trabalho docente no Brasil: um 

aporte, realizado por Thiago Alves e José Marcelino de Rezende Pinto, sugere a importância 

de o Supremo Tribunal Federal (STF) deliberar de forma definitiva sobre a 

constitucionalidade da fixação, em lei federal, de um patamar mínimo de horas a serem 

contempladas nos planos de carreira docente. 

 Para um dos autores, José Marcelino, que é professor da Universidade de São Paulo 

(USP-Ribeirão Preto) e presidente da Associação Nacional de Pesquisa em Financiamento da 

Educação (Fineduca), “a estrutura básica da jornada de trabalho que contemple hora de 

trabalho extraclasse a ser cumprida na escola e estimule a dedicação exclusiva à docência e, 

preferencialmente, em uma única escola, é uma das condições necessárias, embora não 

suficientes, para um salto de qualidade na educação básica”. 

             4. Lacunas e baixa aplicabilidade do conteúdo das ações oferecidas - Segundo a 

consulta feita pelo BCG e IAS, especificamente com a questão “Indique quais formatos de 

capacitação são oferecidos aos professores de sua escola”, as iniciativas citadas, em geral, são 

as de formação coletiva e as “fora da sala de aula”, como acesso a material didático, reuniões 

pedagógicas e participação em eventos. 

  Esse enfoque em práticas conjuntas e mais distantes da sala de aula resulta em 

iniciativas com baixa eficácia. De acordo com os resultados da consulta, os problemas mais 

comuns são “abordagem muito teórica”, “mau aproveitamento do tempo durante a atividade” 

e “duração insuficiente para fixar devidamente os conceitos”. Ainda com base na consulta, foi 

possível perceber que há divergência na percepção de diretores escolares e professores sobre 

os conteúdos mais demandados.   
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4.4 Formação de Professores no CFTP: Saberes e práticas  
 

 Sabemos que apenas os ensinamentos adquiridos na graduação não são suficientes 

para uma boa praxe em sala de aula, é necessário algo mais.  Obseva-se que na 

contemporaneidade, a exigência quanto às habilidades do profissional da educação torna-se 

cada dia mais acirrada.  E, para suprir as demandas escolares, os educadores precisam estar 

em contínua aprendizagem, ou seja, a formação contínua, especialmente, aquela voltada para 

as TDIC é essencial. 

  A escola, na figura do professor mediador, é solicitada a estimular competências não 

a simplesmente ler, interpretar, mas para compreender meios e mensagens audiovisuais que 

os jovens consomem e com e com os quais se envolvem afetivamente, tudo isso perpassa pelas 

aprendizagens diversas, ou seja diária, que vai além do curso de formação contínua do 

professor.  Este, também, deve encorajar pais a conhecerem o campo midiático para que eles 

possam analisar o que a TV anuncia (Carneiro, 2005, p. 113). 

 Promover a participação e inovação das pedagogias através das TDIC na escola é um 

meio que se tem de ensinar, estimulando pais e alunos a compreenderem de forma adequada, 

as mensagens que atualmente veiculam através das tecnologias. 

Sobre isso, vale ressaltar que os atuais currículos são normativos, exibem primeiro a 

ciência de base, em seguida a ciência aplicada e finalmente um estágio em que se presume 

que os alunos apliquem aos problemas do dia a dia profissional as técnicas que resultam das 

investigações em ciência aplicada.  

 Ao fazer esta proposta, não nega a importância do ensino de Biologia, considera, 

porém, que esta só é válida se for abordada com a prática profissional realizada em ambientes 

de formação profissional prática que integrem ação e reflexão, considerando estas como fonte 

de conhecimentos que se acendem na própria ação. 

 Para Polito (2005) “um recurso visual nunca pode suplantar a importância do orador. 

Ele deve servir como um reforço da mensagem, ressaltando as informações mais importantes, 

esclarecendo e complementando as partes significativas da apresentação” (p. 13) 

 Diante desse pressuposto verifica-se que a área da Biologia vem tentando se adaptar 

as tecnologias digitais, embora saibamos que ainda há muito de se fazer sobre esse assunto. 

Pontuamos alguns projetos e metodologias integrados à formação de professores de Biologia 

relativa às TDIC integradas por estes profissionais. Elencamos também, algumas informações 
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de acordo com o Programa Mensal das formações dos municípios - “Catálogo de Formação 

do CFTP/SEDUC/AM”1 (2019) destinado à formação de professores da rede pública. Assim, 

destacamos alguns cursos de formação contínua direcionados ao Ensino Médio: 

Curso “Robótica como recurso educacional”, este curso tem 30h de carga horária, 

na modalidade presencial e EaD, observamos que os docentes podem escolher a melhor 

modalidade para tal curso. Este, destina-se a apresentar a robótica como um recurso voltado 

para a educação. 

Curso “Google na sala de aula”. Este curso tem 20h de carga horária, e é ofertado 

apenas na modalidade presencial. Ele, destina-se a orientar os docentes para o uso da 

ferramenta digital. 

Curso “Metodologia para o ensino da Biologia, Matemática e História”. Este curso 

tem 40h de carga horária, e é ofertado apenas na modalidade presencial. Ele, destina-se a 

ampliar os recursos didático-pedagógigos através de estratégias ativas, práticas e inovadoras 

tendo em vista a melhoria dos indicadores de desempenho educacional nas áreas afins. 

Curso “Educação Inclusiva na perspetiva interdisciplinar”. Este curso tem 80h de 

carga horária, e é ofertado apenas na modalidade EaD com algumas aulas presenciais. Ele é 

voltado para foretalecer a discussão acerca das diversidades dos Atendimento Educacional 

Específico no âmbito escolar. 

Vale ressaltar que tal curso de formação contínua, bem como outros, já vêm sendo 

ofertados a décadas, porém, somente, a partir de 2018 com a criação do catálogo conforme 

exposto, observamos o registro de tais formações em diferentes áreas do conhecimento, 

principalmente, na área de Biologia do EM. O contra-ponto dessa situação ocorre na 

organização educacional dos municípios, onde observou-se   variados registros e documentos 

relacionados à formação contínua de docentes. 

  Uma das tecnologias bem presente na atualidade docente é a Webquest, esta já foi 

referenciada em capítulo anterior. Santos e Barros (2014) entenderam que houve um excelente 

trabalho utilizando a webquest como uma atividade didática, estruturada, de forma que os 

alunos se envolvam no desenvolvimento de uma tarefa de investigação, usando 

principalmente o recurso da internet. 

                                                     

 

 

1 Disponível em: www.educação.am.gov.br 
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  Em pesquisa realizada por Viana (2017), ela fala sobre um trabalho com uma turma 

do segundo ano do ensino médio de uma escola pública estadual, localizada no município de 

Nova Xavantina, Mato Grosso, com a maioria dos alunos pertencentes a famílias de classe 

média/baixa.  A autora nos mostra que a escola dispõe de uma sala de informática com 12 

computadores com sistema operacional Windows XP, ligados em rede. Ela disserta sobre a 

importância desta sala equipada para se trabalhar com a Webquest. 

  Outra pesquisa envolvendo docentes na linha da Biologia considera-se do trabalho de 

Heerdt, Brandt (2008), eles apontam que a metodologia Webquest funcionou como mediadora 

entre o sujeito e objeto de conhecimento. Para estes autores, sem dúvida, esta metodologia 

mostrou-se eficaz, visto que promoveu interações múltiplas, ou seja, entre professores, alunos 

e as TDIC. 

  Luz e Sousa (2017) observaram que são poucos os estudos que apresentam resultados 

sobre o uso das DTIC feito pelos professores de Biologia na prática docente após eles 

participarem de um programa de formação contínua. 

  Os cursos ofertados eram gratuitos e tinham carga horária de 30 horas, distribuídas 

em 16 semanas. Foram ofertados cinco cursos, denominados Botânica, Diversidade dos seres 

vivos, Educação em sexualidade, Ferramentas colaborativas para o ensino de Biologia, e 

Microbiologia. Estes cursos, foram construídos de forma planejada e em seguida 

disponibilizados aos participantes por meio da plataforma educacional Moodle (Modular 

Object-Oriented Dynamic Learning Environment). 

  Outra metodologia eficiente para ser trabalhada com alunos tendo o professor como 

mediador da aprendizagem é a Web 2.0, sobre isso, Rolando, Luz e Salvador mostram em 

pesquisa que as redes sociais, blogs e fórum de discussão configuraram-se as ferramentas mais 

utilizadas na prática docente de professores de Biologia.  

  Experiências e vivências de sala de aula, deste investigador, bem como estudos 

empreendidos na área de formação de docentes, mas precisamente na área da Biologia, 

mostram que uma promissora proposta de trabalho que encolva as TDIC é também o trabalho 

com Feiras de Ciências. Assim, os professores de Biologia e a Coordenação da escola que são 

os responsáveis pelo evento, com a ajuda dos discentes devem fazer a relação entre Ciência e 

Tecnologia, onde os docentes devem orientar os alunos para o desenvolvimento de projetos 

inovadores a partir de conteúdos já estudados em sala de aula. 
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2ª PARTE – ASPETOS METODOLÓGICOS 
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CAPÍTULO V - Metodologia da Investigação 
 

  Segundo Ghedin e Franco (2008, p. 107), a metodologia “é um processo que organiza 

cientificamente todo o movimento reflexivo, do sujeito ao empírico e deste ao concreto, até a 

organização de novos conhecimentos”. 

  Nasce de um problema observado ou sentido com a finalidade de atingir objetivos, 

garantir transparência e fundamentação. Justificamos, os elementos da investigação e as 

categorias de análise que desenvolvemos a partir das questões formuladas com suas 

características e rigores. 
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_______________________________________________________________Capítulo 5 – Metodologia da Investigação 

5.1 Contexto e Enquadramento da Metodologia 

  

  Este capítulo se dedica a contextualizar o objeto da investigação em dois momentos 

e apresenta a metodologia empregada.  

 

  Primeiro momento: 

 

 Secretaria de Estado de Educação do Amazonas. (5.1.1).  

 Centro de Mídias “Ensino Médio Presencial com Mediação Tecnológica” (5.1.2).   

 Um breve histórico do Centro de Formação e Treinamento de Professores e as escolas 

públicas do ensino médio, investigadas na capital e interior (5.1.3).  

 

  Segundo momento: 

 

  São apresentadas as bases metodológicas da investigação, seguida da descrição da 

metodologia e aplicação dos instrumentos de recolha de dados.  

 Na sequência são abordados os procedimentos do tratamento dos dados e as questões 

éticas do estudo. 

   A investigação decorreu nas escolas estaduais do ensino médio. Foram selecionadas 

em Manaus (07) sete escolas, Manacapuru (03) três, Iranduba (03) três e Manaquiri (01) uma 

totalizando (14) quatorze escolas. O objetivo foi: Investigar a integração das TDIC, em sala 

de aula, a partir da formação dos professores de Biologia, Ensino Médio, bem como analisar 

e acompanhar a dinâmica das formações realizadas pelo CFTP na perspetiva de qualificá-los 

na área do conhecimento.  

Trata-se de um estudo de caso múltiplo (Yin, 2005), com recurso a uma metodologia 

mista (quantitativa e qualitativa de recolha e análise de dados e levantamento documental, 

questionário e a entrevista, tratamento estatístico e análise de conteúdo de dados). Aborda-se, 

portanto, de um estudo descritivo e interpretativo, que teve duas fases: 

  Na primeira fase documentos comprobatórios e autorização para a validação da 

pesquisa nos seguintes órgãos: Secretaria de Estado de Educação do Amazonas 

(SEDUC/AM); Centro de Formação e Treinamento de Professores e nas quatorze escolas 

públicas do EM investigadas na capital e interior do Amazonas.  
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  No segundo momento, são apresentadas as bases metodológicas da investigação, 

seguida da descrição da metodologia e aplicação dos instrumentos de recolha de dados: 

inquérito por questionário e entrevista.  Assim, foi aplicado um questionário com dezesseis 

questões fechadas direcionadas a responderem aos objetivos específicos desta investigação. 

A aplicabilidade do questionário foi equivalente a 78,3% do total de 60 docentes que 

receberam os questionários, isto é, a investigação contou com 47 respondentes, aqueles que 

deram o feedback, ou seja, reponderam ao questionário. Tal instrumento de recolha de dados 

respalda-se em Gil (2010) que dentre vários conceitos define questionário como um conjunto 

de questões elaboradas que visam produzir dados necessários para que os objetivos propostos 

da pesquisa sejam atingidos. 

Quanto à entrevista, foram entrevistados 6 professores de Biologia, esses docentes são 

da rede estadual de ensino conforme os municípios investigados, este número foi escolhido 

devido a quantidade de professores de Biologia nas escolas pesquisadas, já que estes 

professores trabalham nos três turnos, geralmente a escola conta somente com um professor 

dessa disciplina ou unidade curricular. Dos 62 municípios do Estado do Amazonas foram 

escolhidos 4: sendo 1 a capital (Manaus) e 03 microrregiões adjacentes: (Manacapuru, 

Iranduba e Manaquiri), municípios estes que foram escolhidos por se tratarem de ser próximos 

à morada do investigador, que é Manaus. Os três  últimos municípios foram selecionados por 

algumas razões específicas: o investigador ter lecionado em anos anteriores nos referidos 

municípios e assim observado e vivenciado carências diversas, como insuficientes recursos 

tecnológicos e por vezes até mesmo a falta deles, outra razão se deu devido ao trajeto para 

chegar aos três municípios, uma vez que para se chegar a eles, basta pegar um transporte 

terrestre ou fluvial, e no máximo em 1 ou 4 horas se chega ao destino, ao passo que para outros 

municípios o acesso é mais demorado. 

  Foram investigadas 14 escolas públicas, elas foram escolhidas de forma aleatória e 

os critérios utilizados para aplicação dos questionários deu-se devido aos professores de 

Biologia EM lecionarem nos três turnos: matutino, vespertino e noturno o que, sem dúvida, 

trouxe ricas contribuições de dados tendo em vista a abrangência de turnos, e, 

consequentemente de público trabalhado pelos professores de Biologia, alunos com diferentes 

perfis de idades e outros.  

  Tendo em vista, os objetivos específicos da investigação, foi necessário, o uso de três 

instrumentos de recolha de dados: documento, questionário e entrevista. A interligação dos 

dados do questionário e das evidências observadas a partir dos outros instrumentos de 
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levantamento de dados, têm por finalidade: complementar, confirmar ou negar evidências e 

premissas da investigação, visto que os objetivos específicos, abaixo elencados fazem parte 

da investigação como um todo, não havendo especificidade de instrumento para cada objetivo. 

Isto permitiu um aprofundamento pela multiplicidade de oportunidades que este investigador 

obteve para elaborar um estudo de caso múltiplo, nas abordagens qualitativa e quantitativa.  

Dessa forma, tem-se como objetivo principal do estudo: investigar as Tecnologias 

Digitais de Informação e Comunicação que os professores de Biologia integram na prática 

docente. Tendo em vista alcançar o objetivo principal desta investigação construíram-se cinco 

objetivos específicos: 

- Analisar quais as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação que os 

professores de Biologia integram na prática docente. 

- Fazer uma revisão de literatura pertinente aos documentos legais tendo em vista dar 

seguimento a investigação quanto à formação contínua de docentes em TDIC; 

- Compreender a forma como os professores de Biologia adquirem a formação contínua 

proposta pela coordenação do CFTP;  

- Avaliar possíveis avanços ou atrasos na formação contínua dos profissionais da 

educação e;  

- Desenvolver um aplicativo (App) Biologia na Era Digital de acordo com os conteúdos 

programáticos do Componente Curricular Biologia, EM.     

 

Os instrumentos de recolha de dados permitiram identificar as categorias de análise. 

Vale ressaltar que não há um instrumento específico de recolha de dados para cada objetivo 

nessa investigação, nem categorização por instrumento, de modo que as categorias foram 

selecionadas a partir da construção do questionário aplicado aos entrevistados, que foram os 

instrumentos de recolha de dados, já que o foco deste capítulo é cruzar as informações obtidas 

nos instrumentos para uma eficiente análise de dados.  

Assim, as categorias de análise se consolidaram de acordo com as questões utilizadas 

na aplicação dos questionários, que foram subdividadas em: Categoria A- Caracterização dos 

entrevistados (subdividida em três subcategorias de análise), Categoria B - Formação contínua 

do professor de Biologia e as TDIC (subdividida em 4 subcategorias de análise) e Categoria 

C - Principais TDIC integradas ao ensino da Biologia no EM (subdividida em 10 

subcategorias). 
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Categoria A – Caracterização dos entrevistados 

A1. Perfil social 

A2. Formação acadêmica 

A3. Tempo de serviço utilizando as TDIC 

 

Categoria B – Formação contínua do professor de Biologia e as TDIC 

B1. Dificuldade no uso das tecnologias 

B2. Aplicação das TDIC dentro e fora em sala de aula 

B3. Formação Contínua 

B4. Seleção de cursos ofertados aos docentes, CFTP 

 

Categoria C – Principais TDIC integradas ao ensino da Biologia no EM 

C1. Internet 

C2. Notebook 

C3. Redes sociais 

C4. Smartphones 

C5. Data Show (Projetor de vídeo) 

C6. Tablet 

C7. Computador de mesa 

C8. Impressora 

C9. Lousa digital 

C10. Jogos interativos 

 

Para a análise dos dados obtidos por meio da entrevista, buscou-se a análise de conteúdo, 

pois a utilização da estratégia de análise de conteúdo permite entender como os participantes 

articulam suas experiências e vivências Bardin (2018). Articulação, argumentação e diálogo, 

elementos presenciados na entrevista são fatores importantes entre os sujeitos da pesquisa, uma 

vez que isso promove diferentes discursos, os quais devem ser entendidos como construções 

de sentidos que ocorrem em um dado momento e num contexto sociocultural específico. 
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5.1.1 Secretaria de Estado de Educação do Amazonas 

 

A criação da SEDUC/AM ocorreu no ano de 1946, através da Lei 1.596, de 

05/01/1946, com denominação de Diretoria Geral do Departamento de Educação e Cultura. A 

partir de 1953 recebeu o nome de Secretaria de Educação, Cultura e Saúde e, posteriormente, 

recebeu a denominação de Secretaria de Educação, Saúde e Assistência Social. Após dois 

anos, sob a Lei 108, de 23/12/1955, recebeu o nome de Secretaria de Educação e Cultura.  

Nova alteração só ocorreu 46 anos mais tarde, com a Lei 2.032, de 02/05/1991, quando 

recebe o nome de Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Desporto. A denominação atual 

(Lei 2.600, de 04/02/2000) de Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino. A 

SEDUC, órgão integrante da Administração Direta do poder executivo, tem por como 

finalidades: 

I – A formulação, a supervisão, a coordenação, a execução e a avaliação da Política 

Estadual de Educação; 

II – A execução da Educação Básica: ensino fundamental e médio e modalidades de 

ensino; 

III – A assistência, orientação e acompanhamento das atividades dos estabelecimentos 

de ensino. 

 

 

 

 

Figura 2 – Sede-SEDUC/AM 

Fonte: https://www.google.com.br/0ahUKEwjlw83BuJ_eAhWEDJ 

 

A figura 3, apresenta a Sede da Secretaria de Estado de Educação do Amazonas, a 

denominação atual, de Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (SEDUC), 

veio com a Lei 2600, de 04/02/2000.  
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5.1.2 Centro de Mídias de Educação do Amazonas 

 
O Centro é equipado com estúdios de TV de onde uma equipe de professores 

(especialistas, mestres e doutores) ministra as aulas que são transmitidas via satélite e 

acompanhadas pelas comunidades rurais amazonenses.  

O projeto é pioneiro no País. Implantado em julho de 2007, o “Ensino Médio Presencial 

com Mediação Tecnológica” foi ampliado para atender a demanda daquele ano e vem sendo 

alargado anualmente.   

M]ais de 40 mil estudantes de mais de 3 mil comunidades do Estado estão tendo acesso 

ao Ensino Médio e Ensino Fundamental e da Educação de Adultos. 

O conteúdo das dez disciplinas é ministrado em módulos e a carga horária é a mesma 

do Ensino padrão, com 800 horas/aula anuais, conforme prevê a Lei 9394/96, de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB). Para levar a educação básica para um número cada vez 

maior de comunidades rurais do Amazonas, o Governo ampliou a estrutura do Centro de 

Mídias de Educação para 2015.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Centro de Mídias de Educação do Amazonas 

Fonte: https://www.centrodemidias.am.gov.br/aulas?filter%5Bcourse_id%5D=20001&filter%5Blevel 

    

A figura 4, apresenta no mapa acima em cor verde a Região Norte do Brasil, onde está 

situado o Centro de Mídias de Educação do Amazonas, localizado no bairro do Japiim (zona 

centro-sul de Manaus) em prédio anexo à Secretaria de Educação (SEDUC). 

 

5.1.3 Centro de Formação e Treinamento de Professores (CFTP) 

  

É um departamento vinculado à Secretaria de Estado de Educação do Amazonas que 

desenvolve atividades de formação inicial e contínua. Uma história de formação que 

ultrapassa mais de quatro décadas de trabalho, centrado na formação de profissionais de 
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educação (gestores, professores e pedagogos). O Centro de Formação e Treinamento de 

Professores, criado pelo Decreto nº 3.633, de 03 de novembro de 1976, localiza-se a Av. 

Valdomiro Lustosa, 250, Japiim II, ao lado da sede da Secretaria de Estado de Educação do 

Amazonas. 

No período de 1976 a 1990, o CFTP desenvolveu cursos de formação e treinamento 

de professores e servidores públicos, primando pelo planejamento e execução de metodologias 

não convencionais, mas elaboradas de acordo com a legislação vigente e aprovadas pelo 

Conselho Estadual de Educação (CEE/AM), capacitando professores dos municípios do 

Estado do Amazona a exercerem o ensino básico. 

A partir de outubro de 2017, o CFTP recebeu nova estrutura organizacional e 

funcional. Com isso, o CFTP continua atendendo a formação e capacitação dos profissionais 

da educação, conforme prevê o parágrafo 1º do Art. 62 da lei de Diretrizes e Bases (LDB), 

Lei 9394/96, em que “[...] a União, o Distrito Federal, os estados e os Municípios, em regime 

de colaboração, deverão” “[...] promover a formação inicial, a contínua a capacitação dos 

profissionais de magistério” (Lei nº. 12056, de 2009), a fim de atender às demandas 

apresentadas pela rede pública de ensino. 

Essa proposta política-pedagógica está fundamentada na dimensão da formação 

humanística, científica e tecnológica, consubstanciada pelo fazer pedagógico plural, pautado 

na ética e responsabilidade política para o enfrentamento da complexidade do tempo vigente. 

Entendendo a educação como um “[...] ato de produzir direta e intencionalmente em cada 

indivíduo singular a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos 

homens” (Saviani, 2005, p.13).  

 

O Centro de Formação e Treinamento de Professores, de acordo com o Regimento 

Interno da SEDUC, tem por finalidades a formação em serviço de profissionais da educação 

com o intuito de: 

I – Articular com os departamentos da SEDUC e demais instituições públicas e 

privadas, o objetivo de melhorar a qualidade da formação; 

II – Promover a formação inicial e contínua dos profissionais da educação, docentes e 

não docentes as demandas dos departamentos e coordenadorias (capital e interior) da rede 

pública de ensino do estado do Amazonas na perspetiva de qualificá-las nas diferentes áreas 

do conhecimento; 
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III – Avaliar o processo de formação inicial e contínua dos profissionais da educação 

de rede pública de ensino, do Estado do Amazonas; 

IV – Promover um ambiente virtual de aprendizagem para divulgar as formações e 

projetos do Centro de Formação e Treinamento de Professores.  

 

5.1.3.1 Principais Metas – CFTP (2016 – 2019) 
 

Incube ao Centro de Formação e Treinamento de Professores planejar, coordenar, 

executar e avaliar o processo de implementação das políticas de formação inicial e contínua 

dos profissionais da educação em articulação com outros departamentos da SEDUC/AM, por 

meio da oferta de cursos nas modalidades presencial e a distância (EAD). 

 

Algumas das principais metas propostas: realizar diagnóstico anual das necessidades 

de formação para profissionais da educação e instituições das redes públicas de ensino; 

oportunizar formação contínua aos professores-formadores do CFTP, anualmente e utilizar o 

ambiente virtual de aprendizagem (AVA),  para que os profissionais da educação possam se 

especializar constantemente em cursos a distância; firmar parcerias com os municípios, 

Instituto de Ensino Superior (IES) públicas e privadas. 

  

Realização de cursos presenciais ou/e a distância, em calendários diferenciados que 

facilitem aos docentes em exercício a formação contínua nas diversas áreas de ensino e em 

especial, aos professores de Biologia; estabelecer parceria com entes federados visando à 

realização de formação inicial e contínua para profissionais da educação em nível médio, 

superior e de pós-graduação (Lato e Stricto Sensu); revitalizar o espaço físico da biblioteca e 

o fluxo de atendimento do computador no laboratório de informática. 
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5.2 Localização geográfica dos municípios investigados 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 4 – Mapa do Estado do Amazonas, mostra os quatro municípios investigados 

Fonte: Adaptado de https://www.dannybia.com/danny/ut_publ/know/cities/manaus.html 

 

O estado o Amazonas está situado na Região Norte, sua capital é Manaus. A 

população amazonense estimada, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica 

(IBGE) em 2018 era 4.080.611 pessoas distribuídas em 62 municípios. 

A localização dos municípios, entre os rios Negros e Solimões, admite a existência de 

dois ecossistemas múltiplos. Na orla do Rio Negro “consideram paisagens, praias, cachoeiras 

e florestas abudantes; ao extenso do rio Solimões notar-se largas áreas de várzea com 

atividades agrícolas, pesqueiras e de contemplação. Conforme apresenta a figura 5. 

                                                                                     

 

                               

 

                                         Figura 5 - Mapa Manaus, município AM 

Fonte: https://www.google.com.br/mapasblog.blogspot.com 

   

O município de Manaus, localizado no centro da maior floresta tropical do mundo. 

Situa-se na confluência dos rios Solimões e Negro, sendo uma das cidades brasileiras mais 

https://www.infoescola.com/geografia/regiao-norte/
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conhecidas mundialmente, principalmente pelo seu potencial turístico e pelo ecoturismo, o 

que faz de Manaus o décimo maior destino de turistas no Brasil. Conforme, a figura 6.  

A população de Manaus é de 2 145 444 habitantes, conforme as estimativas do Instituto 

(IBGE, 2018), o que a coloca na posição de sétima cidade mais populosa brasileira.  

 

 

                                                Figura 6 - Mapa Manacapuru, município AM 

             Fonte: https://www.google.com.br/maps:0xf73b6f1974=X&ved=2ahU 

 

O município de Manacapuru, localizado na Região Metropolitana de Manaus, distando 

cerca de 84 quilômetros da sede metropolitana no Estado do Amazonas.  Ocupa uma área de 

7 329 234 km² e sua população, considerada as estimadas pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) em 2018, era de 96 236 habitantes, assim o quarto município 

mais populoso do Estado do Amazonas. Conforme, mostra a figura 7 

 

 

Figura 7 – Mapa Iranduba, município AM 

Fonte: www.google.com.br/mapa+de+irandubal=psyh3jSZmrDyhs 

 

 

A representação da figura 8, expõe o município de Iranduba que fica distante 25 

quilômetros da capital do Amazonas, se estende por 2 214,3 Km2 e contava com 47 571 
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habitantes, conforme as estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

em 2018, é o maior produtor de hortifrutigranjeiros do Amazonas. A densidade demográfica 

é de 18,42 habitantes por Km2. Localiza-se entre os rios Solimões e Negro. 

 

                           

 

 
                                                             Figura 8 – Mapa Manaquiri, município AM 

                                                 Fonte: www.google.com.br/mapa+de+Manaquiri=psy.HceSP3m 

 

De acordo com a figura 9, o município de Manaquiri faz parte da Região Metropolitana 

de Manaus e está a uma distância de 128 Km da cidade. Situa-se ao sul, distando destes cerca 

de 60, 25 quilômetros via de acesso fluvial. De acordo com estimativa do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) em 2018, sua população era de   31147 habitantes.  

 

5.3 Descrição metodológica do estudo de caso múltiplo 
 

Optou-se por um estudo de caso múltiplo (Yin, 2005), o qual caracterizou-se pela 

elaboração do projeto de tese seguido de sua aprovação. Na segunda quinzena de julho de 

2016 pelo Conselho Científico da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), 

Vila Real/Portugal, com a finalidade de: Investigar, acompanhar, fazer anotações e analisar as 

formações de professores de Biologia do Ensino Médio com o uso das Tecnologias Digitais 

de Informação e Comunicação junto a coordenação do Centro de Formação e Treinamento de 

Professores.  

O passo seguinte, ocorreu em dois momentos:  

- Primeiro, foi solicitado em 21 de março de 2017, autorização da Secretaria de Estado 

de Educação do Amazonas (SEDUC), para realizar a investigação acadêmica, porém o 
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deferimento do pleito aconteceu em 21 de agosto de 2017, através do processo de número 

011.0007718.2017/SEDUC/AM, (Anexo 1).  

            - Segundo, realizou-se no período de setembro de 2017 a maio de 2018 visita às escolas 

selecionadas e/ou contempladas no projeto. A ideia inicial era identificar, através da aplicação 

de questionários, quais os professores de Biologia haviam recebido formação contínua no uso 

das TDIC em sala de aula. 

A ciência tem como objetivo verificar a exatidão dos factos. Para isso, é preciso utilizar 

o método científico, o qual estabelece as diretrizes no sentido de desenvolver o trabalho de 

investigação, as técnicas empregadas e a sequência adequada a cada atividade.  

Assim, a metodologia da investigação é importante para a qualidade e confiabilidade 

do trabalho científico. A investigação científica é a “realização concreta de uma investigação 

planejada, desenvolvida e redigida de acordo com as normas da metodologia consagradas pela 

ciência. É o método de abordagem de um problema em estudo que caracteriza o aspeto 

científico de uma investigação” (Ruiz, 2002, p. 48). 

 

5.3.1 Questões de Investigação e Objetivos 

 

As questões de investigação que nortearam o presente estudo foram: Qual o contributo 

da formação contínua dos professores de Biologia ao nível da integração das Tecnologias 

Digitais de Informação e Comunicação em escola pública do EM? Como otimizar A App 

(Biologia na Era Digital) de acordo com os conteúdos na Unidade Curricular de ensino, no 

EM? 

Definiu-se como objetivo principal do estudo - Investigar a integração das TDIC, em 

sala de aula, a partir da formação dos professores de Biologia no Ensino Médio. 

Os objetivos específicos elencados foram cinco: - Analisar quais as Tecnologias Digitais 

de Informação e Comunicação pelo os quais os professores de Biologia integram na prática 

docente, em sala de aula; - Fazer uma revisão de literatura pertinente aos documentos legais 

tendo em vista dar seguimento a investigação quanto à formação contínua de docentes em 

TDIC; - Compreender a forma como os professores de Biologia adquirem a formação contínua 

proposta pela coordenação do CFTP; - Avaliar possíveis avanços ou atrasos na formação 

contínua dos profissionais da educação e; - Desenvolver um aplicativo  (Biologia na Era 

Digital) de acordo com os conteúdos programáticos do Componente Curricular Biologia, EM.    
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Neste sentido, os objetivos da investigação se apoiaram em: investigar, analisar, fazer, 

compreender, avaliar e desenvolver o processo das mudanças inovadoras atuais, para o uso 

pedagógico das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação pelo Centro de Formação 

e Treinamento de Professores no sentido de atualizar esses profissionais da educação, a 

contribuir para seu desenvolvimento pessoal e profissional. Para melhor apreciação, abaixo 

apresentamos um quadro a relacionar os objetivos com os instrumentos de coleta de dados. 

 

Quadro 1 - Relação entre os objetivos e os instrumentos de recolha de dados 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS DE 

LEVANTAMENTO DE DADOS 

JUSTIFICATIVA DA 

ESCOLHA 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

Levantamento exploratório e análise 

com base em documento  

 

A análise documental será circunscrita 

com o propósito de atingir o “máximo 

de informação” (aspeto quantitativo) 

com o “máximo de pertinência” 

(aspeto qualitativo). 

Visa evidenciar a 

legalidade de informações 

pertinentes às Leis, 

Decretos, Planos 

Institucionais e Centro de 

Formação e Treinamento 

de Professores no qual, 

buscamos a entender de 

que forma ocorre a 

formação contínua em 

TDIC para os docentes de 

Biologia.  

-Fazer uma revisão aos 

documentos legais tendo em 

vista dar seguimento a 

investigação quanto á 

formação contínua de 

docentes em Tecnologias 

Digitais de Informação e 

Comunicação. 

 

 

Levantamento exploratório e análise 

com base em questionário 

 

A construção do questionário e a 

formulação das questões constituem, 

portanto, uma fase crucial do 

desenvolvimento de um inquérito. 

 

Observação: Não há apenas um 

instrumento específico de coleta de 

dados para cada objetivo específico 

nesta pesquisa, uma vez que foco é 

cruzar as informações obtidas nos 

instrumentos utilizados. 

 

O questionário   tem por 

finalidade descrever as 

características de uma 

pessoa ou de um grupo, o 

que explica a escolha dessa 

técnica. 

Foram organizados os 

questionários tendo 

possibilitado a descrição 

do Perfil “sócio-

profissionais” dos 

Professores de Biologia no 

EM; E a Caracterização – 

CFTP, Biologia e as TDIC. 

-Analisar quais as 

Tecnologias Digitais de 

Informação e Comunicação 

pelo os quais os professores 

de Biologia integram na 

prática docente, em sala de 

aula;  

-Compreender a forma 

como os professores de 

Biologia adquirem a 

formação contínua proposta 

pela coordenação do CFTP. 

 

 

Levantamento exploratório e análise 

com base em entrevista 

 

A entrevista, trata-se de uma técnica 

em que o investigador por meio de 

A entrevista propicia um 

diálogo mais aberto e 

acessível junto aos 

respondentes da pesquisa, 

em um ambiente em que as 

-Investigar a integração das 

TDIC, em sala de aula, a 

partir da formação dos 

professores de Biologia no 

Ensino Médio. 
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Fonte: Elaboração própria, 2019 

 

5.4 Natureza da Investigação 
  

Trata-se de um estudo de caso múltiplo (Yin, 2005), com recurso a uma metodologia 

mista (quantitativa e qualitativa de recolha e análise de dados, com recurso a recolha 

documental, questionário e a entrevista, tratamento estatítico e análise de conteúdo de dados).  

A investigação realizada pode ser, na nossa perspetiva entendida como sendo um 

estudo exploratório, descritivo e Interpretativo, que teve três fases: 

a) exploratória, porque se trata de um estudo onde existe pouco conhecimento 

acumulado ou sistematizado. Köche (2011, p. 126), afirma que “na investigação 

exploratória não se trabalha com a relação entre variáveis, mas com o levantamento 

da presença das variáveis e da sua caracterização quantitativa ou qualitativa”. 

b) descritiva, pois descreve opiniões relacionadas às tecnologias digitais de informação 

e comunicação. Estabelece correlações entre variáveis de determinados fenómenos estudados.  

Nas investigações descritivas, o investigador procura conhecer e interpretar a realidade, 

sem nela interferir para poder modificá-la. Segundo Marconi e Lakatos (2011, p. 77), os 

estudos descritivos têm como objetivo conhecer a natureza do fenómeno, a forma como ele se 

constitui, as características e processos que dele fazem parte. 

perguntas, se apresenta frente ao 

investigado, com o objetivo de obter 

dados que interessam à investigação. 

 

Observação: Não há apenas um 

instrumento específico de coleta de 

dados para cada objetivo específico 

neste estudo, uma vez que foco é 

cruzar as informações obtidas nos 

instrumentos utilizados. 

 

intervenções individuais 

trazem significativas 

contribuições à 

investigação. 

Docentes de Biologia a 

desempenharem suas 

funções de forma eficiente 

para avaliarmos possíveis 

avanços ou atrasos. 

Investigador desenvolveu 

aplicativo (Biologia na Era 

Digital) o qual já está 

sendo empregado por 

alguns professores das 

escolas investigadas.  

 

-Avaliar possíveis avanços 

ou atrasos na formação dos 

professores de Biologia.   

 

-Desenvolver um aplicativo 

(Biologia na Era Digital) de 

acordo com os conteúdos 

programáticos do 

Componente Curricular 

Biologia no Ensino Médio.    
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c) interpretativa, porque tem como objetivo buscar e esclarecer os fatores que 

contribuem para a ocorrência de determinados fenómenos. Para Vergara (2007, p. 47):  

 

“A investigação interpretativa tem como principal objetivo tornar algo inteligível 

justificar-lhe os motivos. Visa, portanto, esclarecer quais fatores contribuem, de 

alguma forma, para a ocorrência de determinado fenómeno”. 

 

Conforme exposto anteriormente utilizámos como técnicas de recolha dos dados o 

questionário, a entrevista e a pesquisa documental.   

 

A pesquisa documental delimita-se como uma operação ou um conjunto de operações a 

representar o conteúdo de um documento sob um desenho diferente do original a fim de 

facilitar, no estado anterior, a sua consulta e referenciação, ou seja, é realizada em documentos 

conservados em bibliotecas privadas e públicas de qualquer natureza, ou com pessoas: CDs, 

websites, fotografias memorandos, registos anais, ofícios, entre outros. 

 

5.4.1 Estudo de caso múltiplo  

 

A metodologia de estudo de caso múltiplo é uma excelente maneira de trazer uma 

abordagem plena e interativa para o processo de ensino e de aprendizagem. Sua principal 

vantagem é adotar um enfoque para perguntas e não baseada em soluções.  

Realizamos nesse estudo revisão bibliográfica a respeito da pesquisa qualitativa e sua 

integração na área educacional, embasado nos seguintes autores: Minayo (2012), André 

(2005), Yin (2005), Bogdan e Biklen (2010), Chizzotti, (2006), entre outros. Nesse sentido, 

“[...] a pesquisa está condicionada à sociedade, precisa estar vinculada a ações a fim de criar 

teorias que forneçam respostas científicas acerca da realidade, é um conjunto de proposições 

[...] (Minayo, 2012, p. 7). 

O estudo de caso múltiplo, investiga um fenómeno considerando seu contexto, ou seja, 

realiza uma análise sob a conjuntura real (Yin, 2015, p. 1). Segundo Hartley (2004, p. 323), o 

estudo de caso múltiplo objetiva “fornecer uma análise do contexto e processos que iluminam 

as questões teóricas que estão sendo estudadas” e, desse modo, trata-se de uma atividade 

heterogênea. 

O estudo de caso múltiplo é um estudo empírico que investiga um fenómeno atual dentro 

do seu contexto de realidade. Vem sendo utilizado pelos investigadores com diferentes 

propósitos, tais como:  
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a) explicar as variáveis causais de determinado fenômeno em situações muito complexas 

que não possibilitam a utilização de levantamentos e experimentos; 

b) explorar situações da vida real cujos limites não estão claramente definidos; descrever 

a situação do contexto em que está sendo feita determinada investigação;  

c) estudo de caso múltiplo pode ser utilizado, tanto em pesquisas exploratórias, quanto 

descritivas e explicativas. Meirinhos e Osório (2010) esclarecem: 

 

Os estudos exploratórios têm como finalidade definir as questões ou hipóteses para 

uma investigação posterior. Isto é, são o prelúdio para uma investigação 

subsequente, mas não necessariamente um estudo de caso múltiplo [...] os estudos 

descritivos representam a descrição completa de um fenómeno inserido no seu 

contexto. [...] os estudos explanatórios procuram informação que possibilite o 

estabelecimento de relações de causa e feito, ou seja, procuram a causa que melhor 

explica o fenómeno estudado e todas as suas causais. (p. 57). 

 

5.4.1.1 Características do Estudo de caso múltiplo 
 

As características do estudo de caso múltiplo, conduz as etapas de recolha de dados, 

análise e interpretação da informação dos métodos qualitativos.   

 

O propósito da investigação é o estudo intensivo de um ou poucos casos. Para este 

trabalho, escolheu-se o estudo de caso múltiplo (Yin, 2005), uma das principais razões é 

subjetiva, visto que o investigador desta investigação já tinha certo conhecimento dos 

municípios ora escolhidos, uma vez que trabalhou lecionando em anos anteriores nestes 

municípios, e assim, pode observar e vivenciar carências diversas, como insuficientes recursos 

tecnológicos e por vezes até mesmo a falta deles.  

 

Outra razão se deu devido à mobilidade para chegar aos municípios, uma vez que “as 

estradas” se configuram, na sua maioria das vezes, em rios, enquanto para os municípios 

escolhidos o transporte dar-se tanto por via fluvial quanto por via terrestre. Outro motivo foi 

comparar as escolas adjacentes da Capital e das microrregiões por se tratar de um estudo, 

realizado em quatro municípios do Estado do Amazonas, na Região Norte do Brasil. Embora 

o Estado seja composto por sessenta e dois municípios, optou-se por ter como objeto de 

investigação esses quatro:  Manaus, Manacapuru, Iranduba e Manaquiri o que se configura 

como estudo de caso múltiplo, conforme Yin (2005).  
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5.4.2. Instrumento da Investigação Quantitativa 

 

Segundo Marconi e Lakatos (2000, p.107), as técnicas de coleta de dados “são um 

conjunto de códigos ou processos de que se serve uma ciência; são, também, as habilidades 

para usar esses códigos ou normas, na obtenção de seus propósitos”. Correspondem, portanto, 

à parte prática do conteúdo recolhido e observado. O procedimento técnico utilizado na 

recolha dos dados da fase quantitativa da investigação consistiu na aplicação do inquérito por 

questionário, administrando na segunda quinzena do mês de setembro de 2017, o qual foi 

elaborado de forma a responder aos objetivos traçados em questões fechadas, com alternativas 

para a escolha das respostas.  

 Quadro 2 – Codificação dos investigados: escolas e professores de cada município 

Municípios  

Investigados 

Escolas  

investigadas 

PB2 
(R+NR) 

R3 NR4 

 

 

MAO5 

 

 

EEGM 4 - 4 

EEMAS 4 - 4 

CEBM 3 1 4 

EEMA 4 - 4 

EEIS 3 2 5 

EEET 4 - 4 

EEPCB 3 2 5 

 

MPU6 

 

EEJS 3 2 5 

EEEG 4 - 4 

EENSN 3 1 4 

IRA7 

 

EEIV 4 1 5 

EECCO 3 1 4 

CETIMJ 3 2 5 

MAQ8 

 
EEAJ 2 1 3 

 

Total 

 

14 47 13 60 

                                                          Fonte: Elaboração própria, 2018 

                                                     

 

 

2 PB=Professor de Biologia 
3 R=Respondente 
4 NR=Não Respondente 
5 MAO=Manaus 
6 MPU=Manacapuru 
7 IRA=Iranduba 
8 MAQ=Manaquiri 
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 O investigador agendou e realizou visitas na quantidade planejada (cuatorze escolas), 

contudo, após várias tentativas, todas apresentaram-se como acolhedora a proposta, as Escolas 

do Ensino Médio dos quatro municípios do Estado do Amazonas, que designaremos no estudo 

por Escolas “X”, para manter o anonimato, conforme compromisso ético que fizemos com os 

responsáveis (gestores e docentes da escola).  

 

5.4.2.1 Detalhamento do número de escolas 
 

As etapas do estudo procederam-se com a variação de estudo de caso múltiplos que de 

acordo com Yin (2005) apresenta condições ao investigador de trabalhar em mais de um 

contexto, mas com o mesmo objetivo de estudo. A investigação foi realizada em quatro 

municípios do Estado do Amazonas. 

Primeiro: município de Manaus, constituiu-se em sete (07) escolas públicas do EM.  

1EEGM), 2EEMAS, 3CEBM, 4EEMAS, 5EEIS, 6EEET e 7EEPCB. A aplicação dos inquéritos por 

questionários, foram presencial e on-line. A amostra revela que vinte e cinco professores de 

Biologia responderam aos questionários, a totalizar nessa investigação uma estatística de 

(53,19%), sujeitos.  

Segundo: município de Manacapuru, os questionários foram aplicados 

presencialmente e on-line em (03) três escolas estaduais do EM. 1EEJS, 2EEEG e 3EENSN. 

Constata-se que nessa investigação dez docentes de Biologia responderam aos questionários, 

(21,27%), tendo parte ativa. 

Terceiro: município de Iranduba, os questionários foram aplicados presencialmente e 

on-line em três escolas estaduais do EM. 1EEIV, 2EECCO e 3CETIMJ. Observa-se que os 

dados estatísticos nessa investigação dez educadores de Biologia responderam aos 

questionários, (21,27%), professores que deram feedback. 

Quatro: município de Manaquiri, os questionários foram aplicados presencialmente 

em apenas uma escola estadual do EM. 1EEAJ.  A análise dos dados da categorização da 

amostra apontou-se que dois professores de Biologia responderam os inquéritos por 

questionários, (4,27%). 

Assim, essa amostra aponta cuatorze Escolas da rede públicas no Ensino Médio e 

quarenta e sete professores de Biologia. A investigação inquérito por questionário teve o 

objetivo “adquirir informações sobre a formação dos professores, realizada pelo CFTP, a 

integração das TDIC nas aulas de Biologia, EM”, bem como conhecer, através destes dados, 

as falhas e dificuldades e adotar formas de supri-las e transpô-las adequadamente. 
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5.4.2.2 Inquérito por Questionário 
      

Para este estudo foi feito a análise da frequência das respostas do questionário, com 

recurso à representação destas respostas em gráficos os quais são apresentados na análise dos 

dados. Assim, para análise estatística dos dados contou-se com o Programa R que possibilitou 

a tabulação dos dados, gerou planilhas e 13 (treze) gráficos que sintetizam e destacam as 

informações fornecidas para análise. Na estapa seguinte os dados recolhidos no inquérito por 

questionário foram agrupados, organizados e classificados de acordo como os objetivos da 

investigação. 

A técnica de inquérito por questionário tem como principal finalidade reunir 

informações que ajudam a descrever as características de uma pessoa ou de um grupo, o 

que explica a escolha dessa técnica para esta investigação que conta com um grupo de 

inqueridos: professores de Biologia, cuatorze escolas e quarto municípios. Ressalta-se 

também que ao utilzar esta técnica tem-se uma visão mais prática, clara e objetiva para os 

dados. O questionário deve ser claro na sua aplicação e objetivo, de modo a evitar a 

explicação das questões por parte do investigador. Ghiglione e Matalon (1992) afirmam: 

 

O questionário deve ser concebido de tal forma que não haja necessidade de outras 

explicações para além daqueles que estão explicitamente previstas. A construção do 

questionário e a formulação das questões constituem, portanto, uma fase crucial do 

desenvolvimento de um inquérito. Não podemos deixar certos pontos imprecisos, 

dizendo que mais tarde, perante as respostas, os tornaremos mais precisos. Qualquer 

erro, qualquer inépcia, qualquer ambiguidade, repercutir-se-á na totalidade das 

operações ulteriores, até às conclusões finais (p. 119). 

 

Os dados obtidos através dos questionários foram organizados, tendo possibilitado a 

descrição do Perfil “sócio-profissionais” dos Professores de Biologia, EM; Caracterização – 

CFTP, Biologia e as TDIC.  E outros dados, a respeito das questões por meio das entrevistas 

semiestruturadas. 

 

5.4.3 A Investigação Qualitativa 

 
 Desempenha um papel fundamental no processo de obtenção de dados quanto à 

disseminação dos resultados. Segundo Bogdan e Biklen (2010):   
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   A abordagem da investigação qualitativa exige que o mundo seja examinado com a 

ideia de que nada é trivial, que tudo tem potencial para construir uma pista que nos 

permite estabelecer uma compreensão mais esclarecedora do nosso objeto de estudo 

(p. 49). 

           

  A investigação qualitativa requer análise, conhecimentos e atributos de qualidade dos 

fenómenos estudados, mais do que a obtenção de resultados de medida. “Os dados são 

enquadrados e interpretados em contextos holísticos de situações, acontecimentos de vida ou 

experiências vividas, particularmente significativos para as pessoas implicadas” (Fidalgo, 

2003, p. 178). 

 

5.4.3.1 Instrumentos da Investigação Qualitativa 

 
Na nossa investigação e no que diz respeito à sua fase qualitativa utilizamos como 

instrumentos de recolha de dados a pesquisa documental e a entrevista. 

Na pesquisa documental buscou-se o Plano Institucional (PI), disponibilizado pelo 

Centro de Formação e Treinamento de Professores. O qual, foi a base para dar seguimento a 

investigação nos quatro municípios já exposto anteriormente.  

A entrevista é uma técnica de investigação social que oportuniza ao pesquisador 

extrair uma gama de dados e informações que vão além das questões estruturadas, 

preestabelecidas conforme o foco do objeto de estudo, o que permite ao investigador novas 

leituras e interpretações que convergem para os resultados da pesquisa. Assim, assevera 

Ribeiro (2008) como: 

A técnica mais pertinente quando o pesquisador quer obter informações a respeito 

do seu objeto, que permitam conhecer sobre atitudes, sentimentos e valores 

subjacentes ao comportamento, o que significa que se pode ir além das descrições 

das ações, incorporando novas fontes para a interpretação dos resultados pelos 

próprios entrevistadores (p. 141). 

Assim, para fins de investigação científica são considerados documentos (livros, 

jornais, papéis oficiais, registros estatísticos, fotos, discos, filmes e vídeos), não apenas os 

escritos utilizados para esclarecer determinada coisa, mas qualquer objeto que possa contribuir 

para a investigação de determinado facto ou fenómenos.  

Bardin (2015, p. 47), a construção de uma fonte documental “é uma fase preliminar da 

constituição de um serviço de documentação ou de um banco de dados”. A análise documental 

será circunscrita com o propósito de atingir o “máximo de informação” (aspeto quantitativo) 

com o “máximo de pertinência” (aspeto qualitativo). 
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Na segunda fase, realizaram-se entrevistas:  seguindo um roteiro verbal (formulário) 

para os seis sujeitos da investigação a fim de obter dados da prática docente com a integração 

das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação.  A escolha dos professores de 

Biologia deu-se a partir dos quarenta e sete deram o feedback ao questionário. A escolha dos 

seis entrevistados abonou-se conforme a disponibilidade de tempo pessoal de cada um 

docente.  

         A entrevista, trata-se de uma técnica em que o investigador por meio de perguntas, se 

apresenta frente ao investigado, com o objetivo de obter dados que interessam à investigação. 

Aborda-se de um processo aprofundado e detalhado, que transmite “a certeza de obter dados 

comparáveis entre os vários sujeitos” (Bogdan & Biklen, 1994, p. 135).  

A entrevista aplicada nesta investigação foi a semiestruturada, que, segundo Minayo 

(2009, p. 64) “combina perguntas fechadas e abertas e o entrevistado tem a possibilidade de 

discorrer sobre o tema em questão sem se prender à indagação formulada”.  

Elaborou-se um guião de entrevista, a empregar uma linguagem acessível e 

formulando questões claras e objetivas. A primeira versão foi enviada para dois especialistas 

para validação. Aversão final da entrevista (Apêndice B) incorporou as sugestões dos 

especialistas.              

5.4.4 Procedimentos de Análise dos Dados 

 

Para a análise do inquérito de questionário bem como para a análise das entrevistas 

foram utilizados, em síntese, dois procedimentos: análise de frequência para as respostas das 

questões fechadas (inquérito de questionário, análise quantitativa) e análise de conteúdo para 

as respostas das questões fechadas (entrevistas, análise qualitativa). 

Desta forma, para a análise das entrevistas procedeu-se a análise de conteúdo, 

aportando-se nos dados recolhidos por meio de documentos das instituições investigadas e das 

entrevistas com professores de Biologia. 

O conceito de análise, significa estudar algo, entendido como o “processo de 

conhecimento de determinada realidade [...] o exame sistemático dos elementos” (Marconi & 

Lakatos, 2009, p. 23). 

Da mesma maneira, não se pretende a descrição histórica do método da análise de 

conteúdo, sendo abordado em vários estudos por diferentes autores. Mas, após essa 

explanação histórica, ressalta, as palavras de Bardin (2006, p. 158), que “a análise de conteúdo 
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é um método que pode ser aplicado na pesquisa quantitativa como na investigação qualitativa, 

mas com aplicação diferente”. 

 

5.4.4.1 Técnica de Análise de Conteúdo 
 

     A técnica de análise em si cerca múltiplas etapas para alcançar aos dados coletados 

(Alves-Mazzotti & Gewandsznajder, 1998; Creswell, 2007; Flick, 2009; Minayo, 2010), o 

que não é diferente na análise de conteúdo. No que se refere às diferentes etapas inerentes à 

análise de conteúdo, autores utilizam diferentes terminologias, as quais são bastante 

semelhantes (Triviños, 1987).  

Em presença dessa diversificação terminológica, a proposta deu-se por elencar as 

etapas da técnica segundo Bardin (2006), o qual obedece a três fases: 1) pré-análise, 2) 

exploração do material e 3) tratamento dos resultados, inferência e interpretação. 

Tal técnica tornou possível avaliar a formação contínua de docentes que trabalham 

a disciplina Biologia, no universo dos municípios de: Manaus, Manacapuru, Iranduba e 

Manaquiri. Ressalta-se que, tornou-se necessário realizar a interligação ou coligação das 

evidências que partiram, também das estatísticas levantadas no inquérito do questionário. Essa 

interligação potencializou verificar de que forma ocorre a formação contínua, bem como 

outros aspetos relevantes concernentes aos objetivos específicos desta pesquisa, promovendo 

a categorização e subcategorizações do objeto desta de investigação. 

As categorias de análises se consolidaram em três:  

 

                                          Figura 9: Imagem - categorias de análises  

      Fonte: Elaboração própria, 2019 

 

Na Categoria A, analisou-se os dados essenciais dos 6 entrevistados: pessoais e 

profissionais (perfil sócio profissional) acerca dos sujeitos investigados, docentes que 

ministram a disciplina de Biologia e que trabalham nas escolas dos municípios da capital e 

Categoria 
C

Categoria 
B

Categoria 
A
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interior do Amazonas. Na Categoria B, considerou-se a Formação Contínua dos professores 

de Biologia no universo das TDIC no EM. E por último, na Categoria C, avaliou-se as 

principais TDIC utilizadas pelos professores de Biologia integradas às suas práxis 

pedagógicas, conforme quadros abaixo: 

      

   Quadro 3. Categorização A: perfil sócio profissional  

Tipo de Participantes 
Municípios 

investigados 

Quantidade dos 

participantes 

N=6 

% 

1. Professor de Biologia EM 

Manaus 2 33,3% 

Manacapuru 2 33,3% 

Iranduba 1 16,7% 

Manaquiri 1 16,7% 

1.1. Género 
Feminino 4 60% 

Masculino 2 40% 

1.2.Formação académica 

Graduação 4 66,6% 

Especialização 1 16,7% 

Mestrado 1 16,7% 

Doutorado 0 0% 

1.3. Tempo de serviço na escola 

que trabalha 

Menos de 1 ano 0 0% 

1 a 4 anos 1 16,7% 

5 a 9 anos 3 50% 

10 a 14 anos 1 16,7% 

Mais de 15 anos 1 16,6% 

1.4. Experiência no exercício da 

profissão docência 

1 a 3 anos 1 16,6% 

4 a 7anos 1 16,7% 

8 a 12 anos 2 33,3% 

13 a 17 anos 1 16,7% 

Mais de 18 anos 1 16,7% 

Fonte: Elaboração própria, 2019 

 

O quadro 3, permitiu observar a predominância do gênero feminino na profissão 

docente, dados quantitativos analisados a partir do inquérito de questionário. Outro aspeto 

relevante, é quanto à formação acadêmica, neste item observa-se que, dentro do universo desta 

investigação, observou-se que a maioria dos professores possuem apenas a graduação, tal 

facto ocorre devido vários fatores, como por exemplo: alguns desses profissionais não se 
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sentem motivados a darem continuidade aos seus estudos e assim, ficam estagnados na 

graduação, uma vez que já se sentem seguros, tendo em vista já serem concursados. 

 

 

Quadro 4. Categorização B: formação dos professores de Biologia em TDIC 

Alguns cursos 

ofertados pelo 

CFTP/SEDUC-AM 

Modalidade 

Presencial e EAD 

Carga 

Horária 
Breve descrição 

1. Robótica como recurso 

educacional 
Presencial EAD 30 

Destina-se a apresentar a 

robótica como um recurso 

voltado para a educação. 

2. Google na sala de aula Presencial _ 20 

Faz-se necessário orientar 

os docentes para o uso da 

ferramenta digital. 

4.Educação Inclusiva na 

perspetiva interdisciplinar 

 

Presencial 
EAD 

80 

Propõe-se o fortalecimento 

e a discussão acerca das 

diversidades do 

atendimento educacional 

específico. 

5.Letramento Científico em 

Ciências da Natureza 

 

Presencial 
EAD 

20 

Destina-se a estimular a 

importância do letramento 

científico nas aulas de 

Ciências Naturais 

6.O patrimônio histórico 

cultural de Manaus no contexto 

da educação escolar – Uma 

experiência interdisciplinar 

Presencial 
_ 80 

Aponta-se a consolidar os 

conhecimentos acerca da 

conservação e preservação 

do patrimônio 

históricocultural de Manaus 

Fonte: Elaboração própria, 2019 

 

 O supra quadro evidência apenas os cursos ofertados de 2016 até aproximadamente o 

primeiro semestre de 2019. Ressalta-se que a escassez de documentos acerca da aquisição de 

dados como: número de municípios participantes, números de docentes/cursistas, dentre 

outros dados relevantes dos cursos ofertados, trouxeram lacunas à esta investigação, visto que 

foram disponibilizados apenas dados estatísticos, concretos, referentes ao ano de 2017, 

conforme Quadro 4.1 abaixo. No entanto, ressalta-se também que embora não haja dados 

estatísticos concretos sobre os números de participantes de cursos ofertados nos anos de 2016 

e 2018, tem-se apenas: os nomes, a carga horária, o público alvo e as modalidades destes 
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cursos, como apresentados no Quadro 4, os quais foram obtidos a partir de “Cátalogo de 

Formação” disponibilizado pela GEFOR/CFTP/SEDUC-AM o que tornou possível acesso 

apenas aos cursos ofertados.   

 

Quadro 4.1 Programação mensal do Centro de Formação e Treinamento de Professores 

 

Fonte: Secretaria de Estado de Educação do Amazonas/SEDUC, 2017 

 

 Quadro 5. Categorização C: principais TDIC integradas ao ensino da Biologia 

Fonte: Elaboração própria, 2019 

 

O quadro 5 evidencia que parte significativa dos docentes de Biologia integra, 

relugarmente, às suas práticas pedagógicas, a internet e o notebook. Acredita-se que tais dados 

Ferramentas 

midiáticas 

Frequência  

n=47 
% Recursos 

Tecnológicos 

Frequência 

n=47 
% 

Notebook 15 32% Internet 19 40,4% 

Data show 10 21% Redes Sociais 14 29,7% 

Tablet 9 19% Smartphone 11 23,4% 

Computador 

de mesa 
6 13% Jogos 

interativos 
3 6,5% 

Impressora 4 9% _ _ _ 

Lousa digital 3 6% _ _ _ 
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se apresentam devido às condições precárias dos equipamentos que, por vezes, estão na 

maioria obsoletos e não atendem mais as demandas do trabalho docente de hoje.  Outros dados 

que chamam à atenção para o pouco caso do governo para com o sistema educacional 

apresentam-se na precária manutenção dos equipamentos nos laboratórios de informática. 

Sobre isso, vê-se a insuficiente uso de lousas digitais, impressoras e outros equipamentos que 

a escola disponibililza, mas não funciona regularmente devido problemas técnicos. Estes e os 

demais dados são discutidos na análise deste estudo no capítulo 6. 

 

5.4.4.2. Tratamentos Estatístico dos Dados 
 

Para análise estatística dos dados com o auxílio da Internet o Programa R e também do 

Google Docs (Programa de criação e Compartilhamento de Documentos na Web: gráficos, 

ficheiros, desenhos, entre outros). No Programa R, os dados foram transformados em gráficos 

e números que sintetizam e destacam as informações fornecidas para análise, tendo em vista, 

que o Programa R é um ambiente de software livre para estas análises.  Além disso, o 

tratamento dos dados aplicação foi direcionado as análises das informações recolhidas nos 

questionários. 

Quanto aos questionários, sua preparação no Programa R, consistiu em tabular os dados, 

gerar planilhas e elaborar  treze gráficos que sintetizam e destacam as informações fornecidas 

para análise. Bem como, a Formação de Professores no campo da biologia digital realizada 

pelo Centro de Formação e Treinamento de Professores em Tecnologia Digital de Informação 

e Comunicação, Componente Curricular Biologia, EM que foram comparados com as 

estatísticas dos quatro municípios investigados nesta etapa.  

Neste sentido, os dados recolhidos no inquérito por questionário foram agrupados, 

organizados e classificados de acordo como os objetivos da pesquisa. 

 

5.4.5 Procedimentos Éticos 

 

A investigação seguiu os critérios e normas da resolução nº 196/ 96. Ela fundamenta-

se na ótica da Biologia, formação de professores na era digital: estudo de caso múltiplo nas 

escolas públicas do Estado do Amazonas visa assegurar os direitos e deveres no que tange a 

comunidade científica. 
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Nessa resolução CNS 196/96 (Brasil, 1996), no item referente aos Aspetos Éticos da 

Investigação envolvendo seres humanos, lê-se: 

 

A eticidade da pesquisa implica em: Revista Teias v. 16 • n. 42 • 96-105• (jul. /set. 

- 2015): ética e pesquisas com imagem 120 (i) prever procedimentos que assegurem 

a confidencialidade e a privacidade, a proteção da imagem e a não estigmatização, 

garantindo a não utilização das informações em prejuízo das pessoas e/ou das 

comunidades, inclusive em termos de autoestima, de prestígio e/ou econômico – 

financeiro (Brasil, 1996, Inciso III).  

 

Esse mesmo item na Resolução CNS 466 (Brasil, 2012), que traz uma versão 

atualizada da Resolução CNS 196/96, recebeu algumas modificações, e foram inseridas as 

expressões ‘participantes da pesquisa’ e ‘aspetos econômico-financeiros’, o que deu mais 

clareza ao texto, complementando, assim, o sentido no artigo de 1996. No novo formato do 

documento, lê-se: 

 
(i) prever procedimentos que assegurem a confidencialidade e a privacidade, a 

proteção da imagem e a não estigmatização dos participantes da pesquisa, 

garantindo a não utilização das informações em prejuízo das pessoas e/ou das 

comunidades, inclusive em termos de autoestima, de prestígio e/ou de aspetos 

econômico-financeiros. (Brasil, 2012, Inciso III).  

 

 
  Em síntese, este capítulo apresentou os procedimentos metodológicos da investigação, nas 

abordagens quantitativa e qualitativa, aplicados para o alcance dos objetivos propostos nesse estudo. 

Cada etapa da investigação foi elaborada para revelar o seu caráter científico, de forma que possa ser 

pensada por outros investigadores. A postura do investigador diante do seu objeto de estudo levou a 

estratégias  de investigação diferentes, mas não significa que um, ou outro, atribua maior valor ao 

contexto sociocultural da investigação.  
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            CAPÍTULO VI - Análise e Discussão dos Resultados 

 
 

Neste capítulo são apresentados, analisados e discutidos os resultados obtidos no 

transcorrer da investigação. A recolha de dados foi feita através de questionários e entrevistas 

com os Professores de Biologia nas escolas públicas, EM nos municípios de Manaus, 

Manacapuru, Iranduba e Manaquiri, no Estado do Amazonas, Brasil.  
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________________________________________________Capítulo 6 – Análise e Discussão dos Resultados 

6.1 Resultados – Inquérito por questionário 

 

Observemos os resultados alcançados nesta pesquisa, por meio de questionários 

aplicados aos (quarenta e sete) Professores de Biologia do Ensino Médio. As decorrências têm 

como base os dados recolhidos, essas informações são relevantes para responder às questões 

inicialmente definidas pelo investigador que são demonstrados, em (treze gráficos) que 

abarcam em dois momentos: Perfil “Sócio-profissionais e Caracterização: Biologia, CFTP e 

às TDIC. 

 

6.1.1 Perfis socioprofissionais 

 

Gráfico 1 – Idade. (n=47) 

Fonte: Elaboração própria, 2018 

 

De acordo com a leitura do gráfico 1, quatorze (14) professores de Biologia 

maioritariamente são jovens, equivale a 29,8% com faixa etária entre 21 a 30 anos, doze (12) 

constitui 25,5%, com idades entre 31 a 40 anos, onze (11) correspondem a 23,4%, entre 41 a 

50 anos e mais 21,3%, representam dez (10) inquiridos acima de 51anos.  

 

 Segundo Prieto (1994, p.35), os resultados de pesquisas envolvendo faixa etária são 

especialmente importantes, por causa do aumento da idade média nesse campo.  
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                                                        Gráfico 2 – Género. (n=47) 

                                                     Fonte: Elaboração própria, 2018 

 

 

    Segundo o gráfico 2, o género feminino é constituído por vinte e nove (29) 

professoras de Biologia 61,7%, enquanto, dezoito (18) professores representam o género 

masculino 38,3%.  Assim, as diferenças observadas entre os dados masculino e feminino, o 

género feminino ganha destaque, tem-se aí uma leitura já conhecida, aquela confirmação de 

que na profissão docente o género feminino ainda predomina. 

 

 

 

Gráfico 3 - Formação académica. (n=47)  

Fonte: Elaboração própria, 2018 

 

Conforme apresenta a leitura do gráfico 3, quanto à formação académica, quarenta 

e um (41) professores são graduados 87,2%, quatro (4) possui especialização (Lato Sensu) 

8,5%, dois (2) com mestrado 4,3% e nenhum doutorado.  
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          Gráfico 4 - Tempo de serviço na escola que trabalha. (n=47) 

Fonte: Elaboração própria, 2018 

 

De acordo com a leitura do gráfico 4, seis (6) respondentes menos de 1 ano 

exerce atividade letiva na escola que trabalha, num percentual de 12,8%; treze (13) 

docentes de 1 a 4 anos, 27,7%); vinte (20) educadores de 5 a 9 anos somam 42,5%, 

cinco (5) de 10 a 14 anos, 10,6% e três (3) inquiridos mais de 15 anos, 6,4%. 

 

 

Gráfico 5 - Experiência no exercício da profissão. (n=47) 

Fonte: Elaboração própria, 2018 
 

 

De acordo com o gráfico 5, quinze (15) professores de Biologia tem experiência de 1 

a 3 anos no exercício da profissão, equivalente a (32%), onze (11) 4 a 7anos (23,4%), nove 

(9) 8 a 12 anos (19,2%), sete (7) de 13 a 17 anos (14,8%) e (5) cinco docentes mais de 18 

anos (10,6%). 
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Gráfico 6 - Turno de trabalho na escola. (n=47) 

                                                                 Fonte: Elaboração própria, 2018 

 

Como se pode observar no gráfico 6, doze (12) professores de Biologia trabalham no 

turno matutino (25,5%); vinte e cinco (25), no turno vespertino (53,2%) e dez (10) 

respondentes no turno noturno (21,3%). 

Podemos analisar que diferentemente, do que ocorre nas grandes cidades onde a 

procura pelo EM é mais acirrada no noturno, o gráfico 6 mostra que nas pequenas cidades, ou 

seja, nos munícipios em que a pesquisa foi efetivada, a demanda é mais evidenciada no 

vespertino. 

 

 

 

Figura 7 – Trabalha em outra escola. (n=47) 

Fonte: Elaboração própria, 2018 

 

  De acordo com a análise feita por meio do gráfico 7, a maioria dos educadores trinta 

e um (31)  responderam que sim (65,9%) e dezesseis (16) disseram que não (35,1%). Tem-

se aí uma comprovação de que um número significativo de docentes necessita trabalhar em 

diferentes escolas e turnos para suprir suas necessidades básicas. Acredita-se que estes dados 

repercutam, também na questão de formação contínua destes profissionais. 
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Gráfico 8 - Forma de acesso ao cargo - Professor de Biologia. (n=47) 

Fonte: Elaboração própria, 2018 

 

 

 Conforme a leitura do gráfico 8, trinta e sete (37) docentes de Biologia são 

concursados (78,7%); oito (8) são temporários (17,0%) e dois (2) integrados sem concurso 

(4,3%). 

  Ressalta-se a obrigatoriedade de ser licenciado em Ciências Biológicas para exercer 

a função de professor em sala de aula, sobre isso Krasilchik (2005) destaca a forma de acesso 

ao cargo de professor de Biologia por meio de concurso público e contratos o cargo que tem 

como função, ou seja, que requer a atuação docente deve ser designado como professor 

(a) de Biologia, o que ocorre via concurso público e/ou processo seletivo, este deve exigir 

a licenciatura em Biologia. 

 

6.1.2 Caracterização – CFTP, Biologia e as TDIC 

 

 

 

Gráfico 9 – Formação contínua realizada na própria escola que trabalha? (n=47) 

Fonte: Elaboração própria, 2018 
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    Conforme a leitura do gráfico 9, vinte e um (21) respondentes, concordaram 

plenamente com a realização das formações na própria escola (44,7%); quinze (15) docentes, 

discordaram (31,9%) e onze (11) educadores concordaram parcialmente (23,4%) com essa 

prática. Os dados mostram que a maioria dos professores investigados, preferem que as 

formações contínuas sejam realizadas na própria escola e, embora os dados não mostrem, 

porém em conversa informal, obteve-se informações que os professores que preferem que as 

formações ocorram na própria escola, também gostariam que tais formações ocorrem em 

horário flexível, contraturno, por exemplo. 

    Enfatiza-se que a formação contínua é definida como um acontecimento planejado, 

ou seja, um conjunto de eventos ou um programa amplo de aprendizagens acreditadas e não 

acreditadas de modo a distingui-lá de atividades menos formais de desenvolvimento 

profissional dentro da escola de redes de parcerias dentro e fora da escola “... o professor não 

pode ficar entregue a si mesmo e isolado”. Segundo Montero (2005 citado em Barroso & 

Leite, 2010, p.319). 

 

                                                   
                                                Gráfico 10 – Uso das TDIC em sala de aula? (n=47) 

                                                                Fonte: Elaboração própria, 2018                              

              

                                       

     O gráfico 10 evidencia que, maioritariamente quarenta e quatro (44) respondentes, 

(94%), disseram sim, quanto à integração das TDIC em sala de aula e três (3) inquiridos, (6%), 

responderam que não usam essas tecnologias. Esses dados mostram o interesse dos docentes 

quanto às inovações em suas práticas pedagógicas o que diverge dos discursos que afirmam 

que grande parte dos docentes têm resistências às tecnologias em sala de aula. Correlacionado 

a estes discursos enfatizamos a fala de (Behrens, 2007) que assevera que a tecnologia deve ser 

contemplada na prática pedagógica do professor de modo a incentivá-lo a agir e interagir no 

mundo com critério, com ética e visão transformadora. 
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Gráfico 11 – Professores participantes da formação pedagógica em TDIC? (n=47) 

          Fonte: Elaboração própria, 2018 

  

 

    Segundo o gráfico 11, trinta e um (31) respondentes (65,96%), asseguraram que sim, 

participam da formação pedagógica em TDIC e dezesseis (16) educadores, disseram que não 

participam (34,04%). Quando se analisa o percentual de 34,04% docentes que dizem não 

participar das formações em TDIC, em princípio, vê-se uma contradição nas respostas, tendo 

em vista os dados do gráfico 10 onde a maioria afirma que a integração das TDIC é importante 

no processo de ensino e de aprendizagem. Em análise mais profunda observa-se que tal 

contradição não existe, visto que os docentes são a favor e integram as TDIC em suas aulas, 

mas devido à questão dos horários e local onde os cursos são ofertados pela CFTP, a maioria 

por trabalhar em outras escolas acaba não fazendo os cursos.  

     Vale ressaltar que embora 34,04% dos docentes afirmem não participar dos cursos 

de TDIC, eles as integram em suas aulas, respaldados por outros conhecimentos adquiridos 

em seu cotidiano. Por meio da tecnologia digital, o professor com algum conhecimento de 

informática pode, com criatividade, utilizar alguns softwares não específicos para área 

educacional, comumente instalados em microcomputadores. Com as ferramentas oferecidas 

por estes softwares o estudante pode produzir textos e ilustrá-los, construir gráficos, criar 

cartazes, resolver problemas, preparar relatório (o qual é comum na aula de biologia), entre 

outros. 
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                Gráfico 12 – Equipamentos usados pelos professores de Biologia? (n=47) 

                                                   Fonte: Elaboração própria, 2018 

  

                   

              Admite-se com a leitura do gráfico 12, seis (6) professores de Biologia disseram que 

usam computadores de mesa, (13%), quatro (4) utilizam impressoras, (9%), dez (10) 

empregam suas atividades algumas vezes por datashow (21%), quinze (15) docentes disseram 

que dominam o notebook (32%), três (3) inquiridos, lousa digital (6%) e nove (9) docentes, 

usam tabletes (19%).  

   

Quanto as principais TDIC integradas ao ensino da Biologia no EM, analisou-se que a 

maioria dos professores de Biologia utiliza a internet e notebook, mesmo que nas escolas a 

conexão não seja tão eficaz. Nota-se que em plena era digital, ainda há certa inflexibilidade 

por parte de alguns docentes quanto ao uso de mídias que eles não conhecem ou têm pouco 

domínio. Sobre isso, observa-se os resultados expostos nos gráficos 12 e 13 em que há 

percentual baixo quanto à utilização de jogos interativos e lousa digital em sala de aula. 

 

   

 

Gráfico 13 – Recursos tecnológicos considerados mais eficazes no processo de ensino? (n=47) 

Fonte: Elaboração própria, 2018 
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De acordo com a leitura do gráfico 13, os recursos tecnológicos considerados mais 

eficazes no processo de ensino de Biologia, dezenove (19) respondentes utilizam a internet 

(40,4%), quatorze (14) redes sociais (29,7%) onze (11) consideram os smartphones (23,4%) 

e três (3) avaliam os jogos interativos (6,5%). 

Os dados do gráfico 13 acima nos levam a entender certas preferências dos docentes 

por determinadas TDIC. Assim, analisou-se que a maioria dos docentes utiliza a internet, 

mesmo que na maior parte das escolas a conexão não seja tão eficaz. Vê-se que, mesmo em 

plena era digital, ainda há certa apreensão e falta de flexibilidade por parte de alguns 

docentes quanto ao uso de mídias que eles não conhecem ou têm pouco domínio. Sobre 

isso, aponta-se no gráfico 13 um percentual baixo quanto à utilização de jogos interativos 

em sala de aula. 

 

6.2 Resultados - Inquérito por entrevista 

  
 

Para a análise dos dados obtidos por meio da entrevista, buscou-se a análise de conteúdo, 

pois a utilização da estratégia de análise de conteúdo permite entender como os participantes 

articulam suas experiências e vivências Bardin (2011). Com base nas respostas dadas pelos 

professores com relação a Biologia, formação de professores em TDIC. As perguntas 

aconteceram por meio de sorteio distribuídas por quatorze questões formuladas do 

Componente Curricular de Biologia, para os seis sujeitos investigados, isto é, a pesquisa 

contemplou um total de quarenta e sete participantes. Nota-se, com fundamento nos dados, 

que os professores de Biologia apresentaram um perfil uniforme, todos pertencente a rede 

pública, EM na capital e interior do Estado do Amazonas.  

     Percebe-se que há uma carência com relação a formação contínua dos professores de 

Biologia por parte do Centro de Formação e Treinamento de Professores, pois as formações 

não atendem as demandas e as expetativas dos educadores com a integração das TDIC. Nesse 

sentido, a sondagem sobre o uso destas tecnologias no dia a dia dos professores é importante 

para a constatação da investigação. 

  O estudo realizado pautado na abordagem qualitativa, uma vez que “na produção de 

conhecimento sobre os fenômenos humanos e sociais, nos interessa mais compreender e 

interpretar seus conteúdos do que descrevê-los, explicá-los” (Tozoni-Reis, 2007, p.15). 

Devido à própria natureza dos objetos de estudo, optamos também pela pesquisa documental, 
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uma vez que “os documentos representam uma versão específica de realidades construídas 

para objetivos específicos, [...] devem ser vistos como uma fonte de contextualização da 

informação” (Flick, 2009, p. 234).  

A fim de compreender a formação de professores de Biologia em TDIC, a partir das 

formações realizadas conforme calendário anual do plano institucional do Centro de Formação 

e Treinamento de Professores buscou-se diferentes municípios tendo em vista investigar se as 

formações ofertadas atendem às demandas de todos os municípios ou pelo menos dos 

municípios investigados. A entrevista com os 06 (seis) docentes de Biologia, das escolas 

públicas investigadas, do Estado do Amazonas, promoveu a complementação, a confirmação 

ou negação de evidências obtidas em inquérito por questionário aplicado anteriormente, o que 

possibilitou uma visão múltipla, compreensiva e diferenciada de cada aspeto estudado.   

6.2.1 Análise por meio das entrevistas  

 

     Este tópico traz algumas transcrições, mais precisamente, aquelas que buscam 

responder aos objetivos da pesquisa e que complementam as informações recolhidas através 

do inquérito de questionário. Assim, apresentam-se algumas relevantes transcrições com 

passagens de discursos.  

    Para a apresentação dos discursos dos sujeitos investigados buscou-se uma forma que 

facilitasse a compreensão do leitor. Para isso, este estudo identificou os participantes da 

investigação da seguinte forma: “PB1” a “PB6” para nomear/identificar os sujeitos 

diretamente ligados à pesquisa, ou seja, Professores de Biologia (PB). Ficando assim 

distribuídos: PB1 e PB2 docentes das escolas de Manaus; PB3 e PB4 docentes das escolas de 

Manacapuru; PB5 docente da escola de Iranduba e PB6 docente da escola de Manaquiri. 

    No questionamento que aborda as dificuldades no uso das TDIC, analisou-se 

conforme o entrevistado PB5, há escassez quanto à formação contínua em TDIC no município 

de Iranduba, como podemos analisar segundo a fala do próprio entrevistado: 

 

“...a falta de formação contínua dos professores em TDIC é um dos motivos que os 

colegas professores vêm enfrentando, tornando assim também, dificuldade por falta 

de manutenção e atualização dos equipamentos tecnológicos nas escolas”. (PB5) 

 

     O que se pode analisar diante dessa fala é que ainda ocorre o velho discurso dentro 

da área educacional, onde a sociedade e o sistema como um todo exigem docentes mais 

qualificados, no entanto, como visto no município de Iranduba, o próprio sistema não 
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disponibiliza formação suficiente a todos os municípios. Vê-se com isso que escolas de 

determinados municípios contam apenas, ou quase isso, com a boa vontade e interesse pessoal 

do profissional que busca, muitas das vezes, se qualificar por conta própria.  

    No decorrer da pesquisa analisou-se também, via inquérito por questionário, que 

alguns docentes, integram as TDIC às suas práticas pedagógicas, tendo em vista outras formas 

de conhecimentos adquiridos em seu cotidiano e isso é válido para todos os municípios 

investigados. 

    Outro aspeto negativo evidenciado quanto às dificuldades no uso das TDIC pelo 

docente de Biologia, foi quanto à falta de manutenção nos equipamentos, sobre isso temos as 

seguintes falas de PB3 e PB4: 

 

 “... temos alguns equipamentos sim, mas quase nenhum funciona...” (PB3) 

 “Os técnicos quase nunca aparecem para fazer as devidas manutenções.” (PB4) 

“Às vezes vamos ao laboratório de informática com a turma, para tentar alguma 

atividade diferente, mas os computadores e outros equipamentos estão muito 

ultrapassados [...] na maioria das vezes a conexão com a internet também não 

colabora. É muito complicado, só sabe mesmo nós que estamos aqui.”  (PB4)  

Vê-se com isso que os problemas das escolas são os mesmos entre alguns municípios 

e, mais uma vez, constatamos que o sistema educacional necessita de maior atenção por parte 

dos governantes. Tem-se aí uma discrepância da realidade, uma vez que o estado do AM é 

considerado pioneiro no Brasil, com destaque para o projeto “Ensino Médio Presencial com 

Mediação Tecnológica” implantado em julho de 2007. 

Quanto ao nível de conhecimento e domínio das TDIC dos (seis) entrevistados: (quatro) 

dizem possuir curso básico de informática e (dois) possuem curso intermediário. Embora 

nenhum tenha curso avançado na área das TDIC analisou-se que mesmo os que têm apenas o 

curso básico, demonstram ter conhecimento suficiente e sabem utilizar, na escola (quando 

disponibilizados os equipamentos adequados), ou nas suas residências aplicativos e 

equipamentos como: google play, data show, lousa digital, jogos interativos e outros. Sobre 

isso vejamos a fala de PB5: 

“Eu tenho apenas o curso de básico de informática, mas sei usar o excel, word, sei 

criar meus slides, uso em casa o movie maker [...] Tenho consciência que preciso me 

qualificar mais, porém o tempo é muito curto, a gente, professor normalmente 

trabalha 3 horários. Daí a necessidade de a secretaria de educação proporcionar 

mais cursos aqui mesmo na nossa escola”. (PB5) 
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Quanto à integração das TDIC nas aulas de Biologia, foi feita a seguinte pergunta: 

Você está de acordo com a integração das TDIC nas aulas de Biologia?  A resposta foi 

unâmime, todos estão de acordo e enfatizam a necessidade de efetivação de mais cursos em 

horários e locais mais próximos da sua escola. Sobre isso, destacamos algumas falas: 

“Sem dúvida nós temos que nos qualificar cada vez mais, principalmente quando se 

fala das novas tecnologias. Então, muita gente pensa e fala que todo professor tem 

resistências as tecnoligias, eu não tenho e conheço muitos colegas que também gostam 

de trabalham com as tecnológicas em sala de aula, o problema é que a escola nos 

oferece poucos cursos.” (PB6) 

 

“Fica até meio complicado nós não utilizarmos alguma TIC em nossas aulas, os 

próprios alunos vêm para a escola com celulares de ponta e tablets.” (PB2) 

 

“Nos dias de hoje quase todo professor usa alguma tecnologia digital em sua aula, 

porém às vezes, nossos laboratórios, não atendem nossa demanda. Outro ponto 

negativo é quanto às qualificações específicas para nós da Biologia e nos oferecem 

cursos em local nada perto de nossa escola.” (PB1) 

 

Quanto à importância que os professores atribuem à formação contínua na área da 

Biologia, destaca-se a seguinte fala:  

 

 “A formação é imprescindível, a secretaria de educação tem um papel muito 

importante nesse processo, mas o que a gente vê é que as formações são poucas aqui 

neste município, elas acontecem mais na capital.” (PB6) 

 

A Biologia e as TDIC, se fazem presentes em todos os setores da vida humana e 

atualmente estão causando profundas transformações econômicas, sociais e culturais. Aos 

poucos, a sociedade cada vez mais se encontra conectada à rede digital o que implicará, com 

certeza, consequências profundas tanto no ato de ensinar quanto no de aprender.  

Atualmente, ao assistir a um telejornal, um filme ou a um documentário, é possível 

perceber que os conhecimentos científicos e tecnológicos estão sendo contemplados com 

muito mais frequência do que tempos atrás, pois, muitas coisas que se imaginavam apenas 

como ficção-científica, tornaram-se realidade.  

Assim, a manipulação genética, a clonagem, os transgênicos, as pesquisas com células-

tronco, entre outros acontecimentos têm causado grande impacto, tanto na vida das pessoas, 

quanto na convivência no meio científico. 

O entrevistado PB2, quando questionado sobre a concordância ou não com os itens 

especificados respondeu afirmativamente.  
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“Com a formação em relação à introdução em mudanças e inovação na era digital”. 

“A sala de aula pode ser enriquecida com práticas de observação, interpretação e 

apreciação crítica de documentos digitalizados”. (PB2) 

 

A metodologia de busca na Webquest, a criação de Mapas Conceituais e o uso do 

Google Docs e outras ferramentas da Web 2.0 são alguns exemplos de recursos com potencial 

de aproveitamento pedagógico. 

Relativo à questão sobre a utilização de algum aplicativo educacional em sala de aula, 

ficou evidente que a maioria dos respondentes não usa, como podemos ver nos discursos 

abaixo:  

“Eu realmente não uso, por vários motivos, principalmente pela péssima conexão da 

internet. Mas, sei que os aplicativos podem ser encontrados atualmente em 

repositórios móveis”. (PB4) 

 

“Bem, estou pensando em usar em breve, quero dizer, logo que nos disponibilizem 

uma boa Wi-fi aqui na escola. Mas, claro que sei da existência deles, sei que podem 

ser encontrados em aparelhos móveis lá na Play store” (PB6) 

 

O uso dos computadores impõe a necessidade de aquisição de conhecimento 

conhecido popularmente como Stores ou lojas, como é o exemplo do projeto F-Droid (FOSS 

Apps for Android).  O F-Droid foi criado por um grupo de desenvolvedores ingleses da 

comunidade FOSS (Free and Open Source Software) com o intuito de reunir e oferecer 

alternativas livres que garantam e respeitem a privacidade dos dois usuários de tecnologias 

móveis.  

No que diz respeito à questão referente a importância na integração das TDIC ao 

ensino de Biologia nas escolas e o uso do Aplicativo (Biologia na Era Digital) tem-se o 

discurso em destaque: 

“A integração das TDIC para uma aprendizagem eficaz no que se refere ao ensino de 

Biologia nas escolas, leva em consideração as diversas possibilidades de aplicação 

dos conteúdos com a proposta do App”. Por exemplos: vídeo aula sobre Aquecimento 

global, em relação às enchentes e secas, queimadas mudanças de climas entre 

outros.” (PB2) 

A integração das TDIC, sem dúvida, tem como objetivo proporcionar uma 

aprendizagem colaborativa, significativa no âmbito escolar. Acredita-se que a integração 

amplifica as possibilidades e potencializa as diferentes aprendizagens e colabora para as 
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relações interpessoais entre professores e alunos, e esses entre si. As TDIC promovem aos 

atores desse cenário: alunos e professores que eles pesquisem, discutam, se relacionem e 

construam suas trajetórias individuais e coletivas com o conhecimento. 

Relativamente à questão que aborda a maneira como os professores da escola poderiam 

contribuir para o uso das TDIC no ensino da Biologia na sala de aula, têm-se evidenciadas a 

seguinte fala: 

“Para promover o uso eficaz das TDIC em sala de aula, os docentes precisam 

desenvolver habilidades para essa prática e, a realidade é que a maioria das escolas, 

não disponibiliza boa conexão de internet para que possamos praticar aquilo que às 

vezes aprendemos nas capacitações, isso acontece nas escolas desse município aqui, 

entende.” (PB4)  

“Acredito que muitos colegas sabem usar as tecnologias, nós aprendemos nos cursos 

oferecidos pela Secretaria de Educação e também alguns professores de Biologia como 

eu, além dos cursos de capacitação temos outros conhecimentos adquiridos por conta 

própria, a nossa escola tem equipamento suficiente no laboratório de informática, mas 

os equipamentos não são bem cuidados por falta de manutenção apropriada e com isso, 

causa também a falta de conexão com a internet, tudo isso atrapalha a contribuição 

que poderíamos dar aos alunos.” (PB5)  

Entende-se que parte significativa dos docentes investigados, têm conhecimentos sobre 

as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação e boa vontade quando o assunto é 

contribuir com o uso dessas tecnologias para o ensino da disciplina de Biologia, mas ter 

conhecimentos e boa vontade não é tudo. Professores, principalmente aqueles que não 

trabalham na capital, (Manaus), se deparam com certas barreiras que fazem com que o uso das 

TDIC seja prejudicado, a principal barreira refere-se à manutenção dos equipamentos causando 

as vezes uma insuficiente conexão da internet, conforme discursos ora apresentados.   

Nesse sentido, vale ressaltar que os investimentos em formação treinamento/capacitação 

de professores de Biologia em TDIC são importantes, quanto os investimentos na infraestrutura 

tecnológica. Capacitação e infraestrutura devem estar no mesmo patamar de relevância, pois 

uma atrelada a outra, contribui não somente para a incorporação das ferramentas disponíveis 

nas atividades, mas também para o desenvolvimento de práticas transformadoras de ensino e 

de aprendizagem.   
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6.3 A App - Biologia na Era Digital e suas possibilidades 

 

As Apps como os softwares disponibilizados por meio de notebooks, smartphones e 

tablets são de fácil acesso entre os alunos. Em virtude deste novo ambiente, Capobianco 

(2010) “para potencializar os processos na área de educação abrindo novas possibilidades para 

complementar o ensino formal”.  

Seguem três possibilidades da App: 

1. proporcionar aos docentes manuseio e conhecimento da App e sua usabilidade;  

2. capacitar os alunos quanto à vida pessoal autónoma, proporcionando mudança de 

percepção em seus saberes, enquanto cidadão crítico e como partícipe do mundo do trabalho; 

3. oportunizar aos alunos a inclusão digital, tornando-o agente transformador de sua 

história.  

De forma tradicional essas informações são na maioria das vezes levantadas na 

possibilidade de uma fonte de informação de maneira prática e instantânea que se torna 

interessante, não só ao aprendizado em sala de aula, como também na atuação profissional 

deste aluno. 

6.3.1 Contributo - A App em sala de aula 

  
  Hoje em dia é quase impossível viver sem estar conectado a alguma rede de informação 

ou comunicação veiculada pelas tecnologias, seja para estudar, trabalhar ou como forma de 

entretenimento. Os alunos de hoje, antes mesmo de serem alfabetizados, já estão expostos ao 

uso de um certo tipo de tecnologia digital. Eles crescem lidando fluentemente com as 

máquinas e estão familiarizadas com comandos digitais para fazer o que quiserem. São seres 

motivados pelas tecnologias, aprendem quase tudo e qualquer coisa por meio delas, em 

destaque por meio da Internet.  

 Estes dispositivos tecnológicos digitais como o notebook, o smartphone, o tablet e as 

Apps que disponibilizam podem promover uma aprendizagem mais centrada no aluno. O 

mundo em que se vive atualmente é praticamente digital, portanto, faz-se necessário uma 

escola condizente com este contexto tecnológico. As Apps devem ser vistos como parte do 

processo de ensino e de aprendizagem, potenciando a construção do conhecimento, de forma 

colaborativa, autónoma e atualizada.  
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 Vive-se em um mundo em que a conectividade e a colaboração fazem parte da vida 

desde cedo. O uso de Apps em sala de aula é uma técnica eficaz para despertar o interesse do 

aluno na aprendizagem, captando a sua atenção e promovendo o engajamento deles.  

Os alunos de hoje já são da geração dos chamados “nativos digitais” (Prensky, 2001), 

nasceram em um mundo digitalizado e com um ou dois anos de idade, já interagem com o 

iphone, o smartphone ou o tablet. Mesmo aqueles que já estão em idade de cursar 

universidades, têm no uso pedagógico de Apps uma prática natural e diária, algo quase inato 

às suas personalidades, sendo o digital um ambiente onde se sentem muito à vontade. 

 Assim, entende-se algumas vantagens e meios de fazer uso de apps em sala de aula de 

forma eficaz. Uso de apps em sala de aula, podemos citar quatro modelos práticos a fim de 

adotar alguma ferramenta on-line para a educação é sem dúvida um diferencial para as 

instituições de ensino. As apps permitem não só complementar conteúdo do currículo escolar, 

mas muitas vezes possibilitam acompanhar o desempenho dos alunos e turmas de onde estiver 

e em tempo real, por exemplos: 

 Primeiro - Sala de aula invertida - É uma metodologia que inova o processo de 

aprendizagem tradicional, invertendo a forma como o aluno é apresentado ao conteúdo 

escolar. Nessa prática, em vez de chegar com total desconhecimento sobre a matéria a ser 

discutida em classe, os alunos são estimulados a pesquisar sobre o conteúdo a ser explorado 

pelo docente antes da aula. Estudos apontam que a sala de aula investida aumenta em média 

40% da participação dos alunos em classe e 20% da presença. Se o professor puder contar 

com o uso de Apps na sala de aula, essa prática será ainda mais facilitada e proveitosa. O 

educador pode, por exemplo, criar um guia de conteúdo a ser pesquisado on-line que ajudará 

os alunos a se informar sobre o tema antes da aula. Em sala, o docente de biologia pode utilizar 

uma apresentação de slides que tenha apenas tópicos e, de forma colaborativa junto com os 

alunos.  

 Segundo - Apps gratuitos como o Google Sala de Aula podem ser usados nesse tipo de 

atividade. Em um mundo em que os estudantes de todas as idades estão cada vez mais 

conectados e interagindo virtualmente, é preciso dar uma atenção especial à novas gerações, 

que estão repletas dos chamados nativos digitais. Por isso, o Google Sala de Aula é uma opção, 

seja para escolas, universidades, cursos livres e, é claro, para seus alunos.  

 Terceiro - Nativos digitais são aqueles indivíduos que já nasceram em um mundo onde 

a comunicação digital é sem barreiras era uma realidade. As Geração Z e a Y – Os Millennials 

– são alguns desses grupos, que hoje, inclusive, já estão no mercado de trabalho. Esses 

https://blog.safetec.com.br/cloud-computing/ferramentas-google-para-educacao/
https://blog.safetec.com.br/cloud-computing/sala-de-aula-google/
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estudantes que já nasceram conectados se sentem muito à vontade em ambientes virtuais de 

ensino.  

 Por último - Dados de investigação mostram que com a transformação digital, o uso da 

sala de aula virtual, como complemento das aulas presenciais ou para cursos EAD, tem 

crescido. O número de alunos matriculados em cursos dessa modalidade em universidade 

cresceu impressionantes 354%, de 2005 a 2015, no Brasil.  

 A produção de um App pode gerar diversas perspetivas de aprendizagem individual, 

colaborativa, presencial ou virtual; é capaz de promover situações de compartilhamento de 

conhecimento e informações. Pode também proporcionar condições para ampliar a interação 

e a comunicação entre os envolvidos (docentes e discentes) via conectividade e mobilidade.  

Assim, acredita-se que o estudante que utiliza essa tecnologia tem um aliado no processo 

educacional, ampliando situações de aprendizagem, ultrapassando barreiras e encontrando 

novas possibilidades para compreender os conteúdos escolares (Sonego & Behar, 2015). 

 De acordo com as Diretrizes para as Políticas de Aprendizagem Móvel (Unesco, 2013), 

a facilidade de acesso aos dispositivos e a crescente disseminação do uso na sociedade faz 

com que cada vez mais pessoas tenham ao menos um dispositivo ao seu dispor e saibam como 

utilizá-lo. Os dispositivos móveis são ferramentas importantes, com capacidade para 

contribuir com a melhoria e a ampliação da aprendizagem, principalmente para estudantes 

com escasso acesso à educação de qualidade em razão de fatores geográficos, econômicos e 

sociais. 

 Embora alguns educadores ainda se sintam despreparados face a esse crescente avanço 

tecnológico, muitos já perceberam seu potencial e sua importância como facilitador no 

processo de ensino e de aprendizagem. Percebe-se que a tecnologia é uma grande aliada da 

educação, uma importante ferramenta que amplia e leva o processo de ensinar a um patamar 

diferenciado do ensino tradicional (Santos & Freitas, 2017). 

 Os autores ressaltam o facto de muitas escolas já incorporarem a tecnologia ao seu 

método de ensino. Essa sintonia entre aluno e tecnologia é fundamental para prepará-los para 

ingressar no mundo digital atual. O uso da tecnologia em sala de aula aproxima o professor 

do universo do aluno, fazendo com que este passe de mero espectador a participante, em uma 

aula mais interativa. A ideia é a de agregar novas possibilidades ao atual cenário do ensino, 

potenciando um aluno que aprende e um professor que o orienta nesse processo. 

Portanto, a App, é um software desenvolvido de acordo com as suas múltiplas aplicações 

operacionais e pode ser instalado em um dispositivo eletrónico móvel. Dentre as muitas 

aplicações, o software pode ser utilizado na área de educação.  

https://www.moodlelivre.com.br/noticias/2904-educacao-a-distancia-e-a-que-mais-cresce-no-brasil-segundo-mec
https://www.heflo.com/pt-br/business-transformation/transformacao-digital/


 

121 

 

Em síntese, fundamentado nos teóricos Miranda (2007), Coutinho (2007), Daniel 

(2003), Tavares e Seligman (1984), Silva (2002), Ball e Mainardes (2011), Sidney (2010), 

Moran (2005), Martinho e Pombo (2010), Rosa (2000), Gadotti (2003), Almeida e Valente 

(2011), Belloni (2006), Assis; Czelusmak; Roehring (2011), Castells (2003), Senra e Batista 

(2011), Schittine (2004), Marcuschi, Xavier (2004), Rodrigues e Elia (2015), Silva e Marques 

(2008), Shuller (2009), Saboia et al (2013), Sonego e Behar (2015), Unesco (2013), Santos e 

Freitas (2017) mostram que os avanços tecnológicos apresentam vantagens inestimáveis em 

todos os campos do conhecimento, desde a simples integração com o mundo que a Internet 

proporciona, até às descobertas científicas, as quais ganharam novas dimensões, facilitando a 

vida das pessoas. 

 As TDIC são tecnologias que têm o computador (notebook, smartphone, tablet) e a 

Internet como instrumentos principais com a App (Biologia na Era Digital). A tecnologia 

enriquece as possibilidades de aprender em relação ao que existia, expande, aprofunda e 

facilita novas descobertas. É preciso que as escolas utilizem essa tecnologia de forma eficaz 

para favorecer a aprendizagem dos alunos, já que estes são usuários dessas ferramentas. 

 Um grande desafio para trabalhar com esse tipo de ensino é a limitação de escolas 

conectadas à internet. A internet é hoje uma realidade necessária e a incorporação das 

tecnologias na educação não tem que ser criada, pois a tecnologia é inerente ao saber. 

  A TDIC encontra-se disseminada em praticamente todos os setores da sociedade atual 

e o acelerado crescimento desta permite afirmar que estamos vivendo no século do 

conhecimento e da informação. 

 Objetivando assim, demonstrar a importância da integração das TDIC no ambiente 

escolar, ressaltando a utilização eficaz, provocando mudanças na abordagem pedagógica 

vigente, favorecendo a aprendizagem na Biologia. 

 Fazer pesquisas na Web, bem como as ferramentas como livros digitais, atividades que 

ultrapassam a sala de aula, mas que são úteis na vida social dos alunos. Independente da renda, 

a tecnologia está chegando às pessoas; mesmo que de formas diferentes, hoje é impossível 

imaginar o mundo sem a internet. 

 As TDIC estimulam a auto expressão e a interação entre os alunos e destes com os 

educadores, além de permitirem uma educação flexível, adaptável às diferentes naturezas 

cognitivas dos alunos, e de fácil acompanhamento pelo professor. 

 Ao considerar a inserção das TDIC no ambiente escolar, estamos propondo além de 

computadores a disponibilização de recursos tecnológicos, a formação de professores para 

lidar com a tecnologia digital, pois de nada adianta ter os recursos, mas não saber utilizá-los. 
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 Para que as TDIC façam parte efetivamente da escola, é necessário que os professores 

saibam utilizá-las de forma a extrair delas o melhor que elas têm a oferecer, e isso só será 

possível se eles tiveram informação suficiente para usá-las de maneira adequada. 

  É importante ressaltar que um recurso educacional digital depende de um sistema 

tecnológico para ser executado. Caso o professor não disponha de uma arquitetura de 

hardware (processador, sistema operacional e outros) que seja compatível com determinado 

objeto digital, terá problemas no desempenho e execução do recurso tecnológico.  

 Os sucessivos lançamentos de novas gerações e versões de conteúdos digitais afetam a 

gestão da dependência de hardware. Pois as novas versões recebem alterações e dificultam a 

utilização dos recursos mais antigos.  

 O gerenciamento de redes não é uma tarefa muito fácil, demanda custos. Para tanto, 

alguns devem ser considerados aspetos como: se os computadores estão interligados em rede, 

se a internet está disponível durante todos os horários do dia e qual a velocidade de acesso à 

internet.  

 Diversos recursos tecnológicos trazem consigo uma dependência de Apps que tem 

como condição básica para o seu funcionamento um determinado sistema operacional 

(WindowsXP, Windows7, Linux e outros) e/ou um software específico (Java, flash, Internet 

Explorer). Esse critério, assim com a dependência de rede e de hardware, limitando o uso da 

Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação previamente escolhida, 

independentemente de suas qualidades pedagógicas. É aberta a possibilidade aos docentes de 

utilizarem os aplicativos no processo didático em sala de aula, porém, poucos professores 

tiram vantagem desta oportunidade. Uma possível justificativa é a baixa quantidade de Apps 

para fins educacionais disponíveis ou, ainda, a insegurança, por parte dos docentes, de como 

usar tais Apps para proporcionar aos estudantes uma forma dinâmica de aprendizagem (Duda 

& Silva, 2016).  

 É preciso entender que, diante ao método tradicional de ensino, a integração dos 

aplicativos é uma interessante metodologia alternativa, unindo o aprendizado e a obtenção de 

novas informações à boa recepção, por parte dos estudantes, de aplicativos como smartphones, 

notebooks e tablets, que são ferramentas que aos poucos vêm conquistando seu espaço dentro 

das salas de aula, para fins didáticos (Laurillard, 2012).  

 As tecnologias usadas na educação facilitam de forma substancial a busca e o 

compartilhamento de informações.  
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Da carência à abundância de informações, as ferramentas tecnológicas oportunizam um 

melhor aprendizado, pelo facto de os alunos já estarem habituados com a tecnologia no 

cotidiano (Santos & Resende, 2014).  

 Dentro do contexto da busca de informações pelos alunos e o esforço por parte do 

docente de proporcionar um melhor aprendizado da App que busca reunir diversas 

informações a respeito de diferentes instrumentos, unindo o princípio de funcionamento e 

aplicação prática em fonte de informação de simples acesso.  

  

6.3.2 A App – Biologia na Era Digital 
  

No decorrer do estudo, o investigador desenvolveu um aplicativo (App) que designou 

de “Biologia na Era Digital”, acessível em dispositivos móveis, sendo: o notebook, 

smartphone e tlabet.  

A App foi desenvolvida com o objetivo de auxiliar o docente a integrar as tecnologias 

digitais no processo de ensino e de aprendizagem, nas escolas públicas da capital e interior do 

Estado do Amazonas. Pretende-se ainda que a App se constitua como uma ferramenta de apoio 

ao aluno, nas atividades complementares de Biologia, no Ensino Médio, podendo ser usada 

em contexto de sala de aula ou em trabalho autónomo, num outro contexto. 

A App aborda substancial conteúdo da 1ª, 2ª e 3ª séries, da disciplina de Biologia no 

Ensino Médio, tendo: uma visão geral da Biologia, o fenómeno da vida; Citologia, a água e 

os sais minerais; Reprodução e desenvolvimento embrionário dos animais; Histologia animal, 

bem como os Tecidos: epitelial, conjuntivo, adiposo, cartilaginoso e ósseo entre outros, a 

promover uma interação interdisciplinar e transversal com outras áreas do conhecimento. 

  Como o recurso da Fábrica de Aplicativo (Fab App) admite criar Apps com várias 

funcionalidades, em diversas áreas do conhecimento, a App (Biologia na Era Digital) teve sua 

primeira versão 1.0 publicada em 25 de outubro de 2018, atualizada em 30 de setembro de 

2019 e está disponível na web biologiadigital.net.br, usando o Android Studio. Assim, o site 

está hospedado no HostGator, sob o domínio www.biologiadigital.net.br, criado pelo 

investigador, com o suporte de um técnico de informática (TI).  

Têm-se diversos recursos que podem ser explorados para complementar a didática do 

professor numa abordagem diferente, trabalhando o lúdico e a criatividade dos alunos.  

 Entre esses recursos, temos: gibis, revistas, alguns boardgames e materiais 

audiovisuais, filmes, documentários e músicas; e, nos dias atuais, temos recursos tecnológicos, 
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como os smartphones e tablets. Junto à era dos smarts e tablets, veio a possibilidade de fazer 

praticamente qualquer acesso com um telefone móvel (celular), mais por conta da ampliação 

da sua capacidade operacional e a existência dos mais diversos aplicativos. 

  Os notebooks, smartphones e tablets vêm sendo usados nos diversos campos do 

conhecimento. Esse uso tem se alargado, pois há uma apropriada evolução social em que as 

gerações anteriores têm se adequado cada vez mais dessas tecnologias, e as novas gerações, 

recentemente consideradas “nativos digitais”, já agrupam tais dispositivos como extensão do 

lar ou de seu próprio corpo (Saboia et al., 2013). 

  De acordo com Dalmon e Brandão (2012), as Apps educacionais oferecem diversos 

contributos para o processo de ensino e de aprendizagem, podendo apurar o desempenho de 

alunos nas atividades avaliativas que despertam o interesse e a motivação pela usabilidade de 

um dispositivo como o smartphone para estudo. 

  Sonego e Behar (2015) mostram que existem softwares que permitem que professores 

e alunos construam seus próprios aplicativos educacionais. Algumas dessas ferramentas estão 

disponíveis em versões gratuitas, a possibilitar inovações e desafios no processo de ensino e 

de aprendizagem associados à mobilidade, à conectividade e à flexibilidade que os 

dispositivos móveis podem proporcionar para os processos educativos.  

Portanto, a App, é um software desenvolvido de acordo com as suas múltiplas aplicações 

operacionais e pode ser instalado em um dispositivo eletrónico móvel. Dentre as muitas 

aplicações, o software pode ser utilizado na área de educação.  A App pode ser baixado de 

uma loja on-line, tais como Google Play, App Store ou Windows Phone Store. A figura 2 

abaixo mostra a configuração do menu principal, ícones do App desenvolvido pelo 

investigador. 

A App, vem tornando mudança na forma dos docentes e discentes se relacionarem com 

a informação a produzir conhecimento, oferecendo significativo potencial para transformar a 

maneira de ensinar e de aprender, estima-se que os alunos de biologia possam interagir com 

outros estudantes enriquecendo seus conhecimentos sobre as ciências, a conhecer conceitos 

de trabalhados em sala de aula e novos recursos didáticos.     
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Figura 10: App - Biologia na Era Digital 

                                                                Fonte: Elaboração própria, 2018 
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________________________________________________________________________________Capítulo 7 – Conclusão 

 

7.1 Conclusão 
 

Nesse capítulo é apresentada uma síntese deste estudo empírico seu foco na Formação 

de Professores de Biologia, EM nas escolas do Estado do Amazonas, com a integração das 

TDIC, na oferta de Cursos de Biologia voltados para atualização, aperfeiçoamento e 

capacitação dos profissionais da educação básica pelo CFTP da Secretaria de Estado de 

Educação do Amazonas. 

Constatamos que os professores da SEDUC/AM, capital e interior, participantes das 

formações e público investigado, na qual deixaram evidente que posteriormente às 

capacitações realizadas pelo Centro de Formação e Treinamento de Professores, sentiram-se 

mais conscientes de seu papel como facilitadores tendo em vista aulas interativas e mais 

dinâmicas. No entanto, situações adversas os impedem de praticar tudo aquilo aprendido na 

formação. 

Embora haja oferta de certas formações contínuas direcionadas ao uso das TDIC e 

estejamos em plena era digital, o ensino de Biologia vem sendo desenvolvido, na maioria das 

escolas, por meio de aulas teóricas e expositivas, sem relacionar os conteúdos na maior parte 

das vezes à realidade do aluno.   

Nessa forma, o método tradicional do ensino da Biologia ainda se prioriza uma grande 

quantidade de conteúdos, a ocasionar desinteresse, desânimo pelos alunos de Biologia, EM 

por não conseguirem assimilar a quantidade de terminologias complexas presentes nas aulas. 

Nesse contexto é evidente que as aprendizagens não fazem sentido para os alunos, logo terão 

dificuldades dos conteúdos programáticos da disciplina Biologia uma vez que o ensino 

aparece separado das situações cotidianas deles.     

 

7.1.1 Conclusões do estudo 

 

  Após as leituras e a reflexão do referencial teórico, pode-se concluir que as tecnologias 

digitais de informação e comunicação não apenas estão em evidência, nas escolas, como 

também é indispensável que sejam integradas no contexto pedagógico, por meio de práticas 

educativas de inclusão digital. Para tanto, os professores de Biologia, como principais atores 

da educação, precisam estar capacitados para o uso dessas ferramentas de modo a dinamizar 
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os processos de ensino e de aprendizagem, promovendo novas formas de trabalhar com o 

ensino.  Nossa pesquisa de campo mostra que há um número significativo de docentes que 

têm curso de capacitação, no entanto, vale ressaltar que tal número ainda não é o suficiente 

para que o ensino seja inovador, motivador e traga bons resultados para os alunos e, 

consequentemente, para a sociedade.  

 

Os maiores entraves à integração das TDIC no ensimo da Bilogia são: a falta ou pouca 

conexão da Internet; a deficiente assistência técnica na manutenção dos equipamentos 

midiáticos entre outros. Estes, são os principais pontos negativos os quais impedem a 

utilização das TDIC em sala de aula, em determinadas escolas públicas dos municípios 

investigados, conforme análise dos dados. 

 

O professor de Biologia, como um transformador, deve se preocupar em adquirir além 

dos conteúdos específicos de sua disciplina, uma formação geral consistente.  Atrelado à essa 

formação, vêm os diferentes saberes docentes, os quais devem transcorrer, também, por 

aspetos de inovação e criatividade tendo em vista questões relacionadas ao processo de ensino 

e de aprendizagem.  

 

Todo esse contexto nos leva a acreditar que seja necessário um maior investimento, na 

formação de professores para a integração das TDIC, seja a formação inicial ou contínua. É 

preciso que mais professores de Biologia além de reconhecerem a importância destas 

ferramentas (recursos tecnológicos) para o processo de ensino e de aprendizagem, além de 

serem capazes de integrar pedagogicamente essas tecnologias digitais em suas atividades 

diárias, tenham equipamentos suficientes e atualizados e possam contar com boa conexão da 

internet.  

  

Em relação ao objetivo geral do estudo Investigar a integração das TDIC, em sala de 

aula, a partir da formação dos professores de Biologia, Ensino Médio constatou-se que apesar 

dos professores de Biologia reconhecerem a importância do uso das tecnologias no ensino de 

Biologia, alguns ainda têm resistência em usá-la como instrumento de aprendizagem, mesmo 

com a Secretaria de Educação do Estado ofertando cursos de formação contínua a esses 

professores conforme foi demonstrado nos resultados analisados nos gráficos no capítulo 

anterior. 
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Em relação aos objetivos específicos sistematizam-se os seguintes aspetos:  

1. Analisar quais as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação que os 

professores de Biologia integram na prática docente, em sala de aula. Assim, conforme 

análise dos dados, as aulas expositivas ainda são predominantes, porém alguns professores, 

usam os aplicativos específicos para pesquisar e dinamizar suas aulas, utilizam o Google nas 

pesquisas mais específicas, alguns utlizam celulares (professor e alunos, usando sua própria 

conexão da internet), com grupos de  WhatsApp para se comunicarem de forma mais dinâmica 

o que significa  dizer que, mesmo parecendo poucas iniciativas, esses professores estão 

tentando inovar e tornar suas aulas mais atraentes e mais dinâmicas para os seus alunos.  Vale 

ressaltar que tais ações foram observadas em municípios como Iranduba, Manacapuru e 

Manaquiri (municípios menos comtemplados com sinal de rede de internet).  O oposto ocorre 

na capital onde os docentes têm maior acesso à internet e equipamentos atualizados assim 

desenvolvem atividades mais inovadoras quanto á integração das TDIC. 

2. Fazer uma revisão de literatura pertinente aos documentos legais tendo em vista 

dar seguimento à investigação quanto à formação contínua de docentes em TDIC. A 

revisão teórica ajudou na elaboração desta pesquisa tornando-a mais viável e ressaltando 

também a necessidade de formação contínua aos professores, não somente dos Professores de 

Biologia, mas também dos educadores de outras áreas. A TDIC, pode ser uma valiosa 

ferramenta de pesquisa, tanto para o professor como para os estudantes. No entanto, ao 

planejar atividades que envolvam essa ferramenta, é importante que o docente verifique com 

antecedência se os computadores estão em boas condições de uso e se os alunos dominam os 

procedimentos básicos para sua utilização e conhecem os cuidados que devem ter com o 

equipamento. 

          3. Compreender a forma como os professores de Biologia adquirem a formação 

contínua proposta pela coordenação do CFTP.  Enfatiza-se que a formação contínua é 

definida como um acontecimento planejado, ou seja, um conjunto de eventos ou um programa 

amplo de aprendizagens acreditadas e não acreditadas de modo a distingui-lá de atividades 

menos formais de desenvolvimento profissional dentro da escola de redes de parcerias dentro 

e fora da escola. A formação contínua nas diversas áreas de ensino e em especial, aos 

professores de Biologia; estabelecer parceria com entes federados visando à realização de 

formação inicial e contínua para profissionais da educação em nível médio. Por meio da 

tecnologia digital, o professor com algum conhecimento de informática pode, com 
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criatividade, utilizar alguns softwares não específicos para área educacional, comumente 

instalados em microcomputadores. 

4. Avaliar possíveis avanços ou atrasos na formação contínua dos profissionais da 

educação. Programa Mensal das formações dos municípios “Catálogo de Formação do 

CFTP/SEDUC/AM” (2019) destinado à formação de professores da rede pública das escolas 

investigadas, mostra avanços na formação contínua, pois vários cursos são ofertados 

regularmente.  Porém, observa-se, claramente, que há necessidade de cursos específicos para 

a disciplina da Biologia. Percebemos que cursos voltados a disciplina de Biologia poderiam 

estar bem mais acelerados se essas formações fossem mais específicas e constantes tendo 

como suporte uma equipa de professores-formadores capazes de estimular esses docentes de 

Biologia a desempenharem suas funções de forma eficiente.  

 

5. Desenvolver um aplicativo - App (Biologia na Era Digital) de acordo com os 

conteúdos programáticos da disciplina Biologia, EM. Assim como os demais objetivos, 

este também foi alcançado, uma vez que o pesquisador conseguiu pensar, desenvolver, 

experimentar e aplicar a App. É gratificante ver e saber que a App já está sendo integrado às 

aulas, principalmente na capital onde a conexão de internet é mais acessível aos professores e 

alunos das escolas pesquisadas.  

Em síntese, a formação contínua de professores, na disciplina da Biologia, EM, situa-

se num contexto de aprendizagem, enquanto atividade que contribui para o crescimento dos 

indivíduos e das instituições, realizando-se tanto dentro como fora dessas mesmas instituições.  

  As condições de ensino e a falta de recursos tecnológicos atualizados implicam que 

as oportunidades formais de aprendizagem, tanto dentro como fora da escola, são mínimas e 

ocorrem, muitas vezes, no próprio horário de trabalho dos docentes. Mas o mais importante 

de tudo isto é que essas oportunidades sejam significativas e relevantes para as necessidades 

de aprendizagem dos próprios educadores.  

A incorporação das TDIC nas aulas facilita a construção do conhecimento do educador 

ao educando, favorece ainda mais o processo de ensino e aprendizado, pois o professor não é 

mais aquele que professa, que detém o conhecimento e dele os alunos aprendem, ele é o 

facilitador. 

 E para isso é extremamente importante que os professores tenham um conhecimento 

prévio a respeito das TDIC adquirido principalmente durante a formação. Nesse contexto 
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digital no qual as TDIC se modificam rapidamente, os professores se deparam com os alunos 

que convivem diariamente com as tecnologias digitais, aplicativos complexos, acessam as 

redes sociais, compartilham e têm acesso às informações, enfim, estão completamente 

conectados com o mundo digital. 

 As tecnologias digitais mudam profundamente o problema da educação e da 

formação, pois o que pode ser aprendido não pode ser mais planejado e nem precisamente 

definido com antecedência. Os percursos de aprendizagem e o desenvolvimento das 

competências são singulares não cabendo mais o mesmo modelo de programa para todos. É 

preciso construir novos espaços de conhecimentos emergentes abertos, não lineares 

reorganizando-os de acordo com os objetivos e contextos próprios de cada indivíduo.  

  Os recursos tecnológicos são importantes para que o professor esteja preparado para 

utilizá-los com seus alunos. Assim, a presença de uma determinada tecnologia pode induzir 

profundas mudanças na maneira de organizar o ensino. 

  É importante considerar que nem todo aplicativo atende às necessidades educacionais 

desejáveis pelo professor, ou ainda, pode não oferecer condições mínimas de utilização para 

um aprendizado satisfatório. Ao escolher um aplicativo para planejamento de uma aula, é 

preciso observar um conjunto de requisitos e características para que seu funcionamento 

aconteça conforme se deseja.  

 Nesse sentido, é importante avaliar características dos aplicativos tais como: 

aplicabilidade, interface, gratuidade, dependência de hardware (desempenho do computador 

ou placas específicas), uso de redes. Num sentido mais amplo, a qualidade do aplicativo para 

fins educacionais pode contribuir e/ou interferir para uma aprendizagem significativa. 

 Os seguintes critérios de qualidade e aplicabilidade de um objeto digital de 

aprendizagem:  

 

 Usabilidade: Além do professor saber como utilizar o recurso tecnológico é importante 

observar a viabilidade de utilização apresentada pelo recurso. Muitas vezes o recurso 

é de difícil utilização, dificultando o melhor aproveitamento de suas potencialidades, 

tanto pelo professor como pelos alunos.  

 Reusabilidade: Busca-se por recursos tecnológicos que possibilitam a reusabilidade. 

A utilização por várias vezes é uma característica da maioria dos objetos de 

aprendizagem, que além de diminui custos, propicia maiores interações.  
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 Portabilidade: É importante observar os quesitos relacionados à portabilidade de um 

recurso tecnológico escolhido para ser utilizado no processo de ensino e 

aprendizagem, pois existem diferentes arquiteturas de softwares e de hardwares, cada 

uma com suas especificidades, que muitas vezes apresentam incompatibilidade com o 

recurso tecnológico desejado.  

 Interface: A interface propicia a comunicação direta do usuário com a máquina. Desse 

modo, é importante que sejam observados aspetos como: comunicabilidade e 

aplicabilidade.  

 Nesta Perspetiva, a interface é um dos fatores que podem influenciar o rendimento 

dos usuários das tecnologias. Aspetos como navegabilidade, usabilidade e personalização 

devem fazer parte da cultura dos usuários. No caso de um recurso educacional digital é 

importante relacionar estes aspetos com os aspetos pedagógicos ligados a aprendizagem.  

 

7.2 Orientações para investigação futura 
 

 

Mediante a situação atual dos professores, pretendemos aprofundar o estudo entre 

alguns pensadores da Biologia, formação contínua de professores e políticas destinadas ao uso 

das TDIC, descobrir alternativas que representem as ações formativas e seus impactos nas 

mudanças dos paradigmas educacionais. 

A proposta é incentivar os professores de Biologia ou de área adjacentes a acompanhar 

as inovações tecnológicas dos órgãos administrativos da Educação. Vale ressaltar, ainda, que 

os professores de Biologia precisam aprender e compreender o Linux Educacional, pois ele é 

o sistema indicado e posto na maioria das escolas públicas do Brasil, construído com 

finalidades pedagógicas, que, embora poucos desconheçam, pode auxiliar os professores e 

alunos no contexto do ensino e da aprendizagem. 
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Apêndice A 
 

Guião – Inquérito por Questionário 
 

BIOLOGIA, FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA ERA DIGITAL: ESTUDO DE CASO 

NAS ESCOLAS PÚBLICAS DO ESTADO DO AMAZONAS 

 

 

Definiu-se como objetivo principal do presente estudo: Investigar a integração das TDIC, em sala de 

aula, a partir da formação dos Professores de Biologia, Ensino Médio. 

 

Al_63193 Antônio Izomar Madeiro Rodrigues (izomarmadeiro@hotmaill.com), Doutoramento em 

Ciências da Educação na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real – Portugal.   

Orientadores: Professora Doutora Ana Maria de Matos Ferreira Bastos, Professor Doutor Armando 

Paulo Ferreira Loureiro e Professor Doutor Raimundo Sousa Lima Júnior. 

Suas respostas são anônimas e confidenciais. 

Obrigado pela sua colaboração! 

 

Assinale com um X a opção que se sobrepõe à sua situação. 

 
1. Perfil “Sócio-profissionais”   

 

*1.1 Idades. 

(  ) 21 a 30 anos (  ) 31 a 40 anos  

(  ) 41 a 50 anos  

(  ) Acima de 51 anos 

  

*1.2 Género.  

(  ) Masculino (  ) Feminino 

  

*1.3 Formação Académica.  

(  )  Graduação  (  )  Especialização  (  ) Mestrado  (  ) Doutorado 

 

*1.4 Tempo de serviço na escola que trabalha.   

(  )  Menos de 1 ano  (  ) De 1 a 4 anos  (  ) De 5 a 9 anos   (  ) De 10 a 14 anos  (  ) Mais de 15 anos 

 

*1.5 Experiência no exercício da profissão.  

(  )  De 1 a 3 anos  (  ) De 4 a 7 anos  (  ) De 8 a 12 anos  (  ) De 13 a 17 anos  (  ) Mais de 18 anos 

 

*1.6 Turno de trabalho na escola.  

(  ) Matutino (  ) Vespertino (  ) Noturno   

  

*1.7 Trabalha em outra escola. 

(  )  Sim                   (  ) Não 

 

*1.8 Forma de acesso ao cargo - Professor de Biologia.  

(  ) Concurso  público (  ) Contrato temporário (  )Integrado sem concurso 

mailto:izomarmadeiro@hotmaill.com
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2. Caracterização – Biologia, CFTP e às TDIC 

 
*2.1 Formação contínua realizada na própria escola que trabalha? 

 (  ) Concordam plenamente (   ) Discordam  (  ) Concordam parcialmente 

 

*2.2 Uso das TDIC em sala de aula?        

 (  ) Sim                  (  ) Não 

 

 *2.3 Professores participantes da formação pedagógica em TDIC? 

 (  ) Sim                  (  ) Não 

 

*2.4 Equipamentos usados pelos professores de Biologia? 

 (  ) Computador de mesa   (  ) Impressora   (  ) Datashow     (  ) Notebook 

 (  ) Lousa digital    (  ) Tablet  

  

*2.5 Recursos tecnológicos considerados mais eficazes no processo de ensino? 

 (  ) Internet   (  ) Redes Sociais    (  ) Smartphones (Apps)   (  ) Jogos interativos 

 

 

Termo de Consentimento livre e esclarecido 

Concordo em participar voluntariamente da pesquisa como sujeito. Fui devidamente informado (a) e esclarecido 

(a) sobre a investigação, os procedimentos nela envolvidos (as), assim como sobre os possíveis riscos e 

benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer 

momento, sem que isso leve a qualquer penalidade. 

 

Obrigado pela sua participação!
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Apêndice B 

Guião - Entrevistas aos Professores de Biologia 

Definiu-se como objetivo principal do presente estudo: Investigar a integração das TDIC, em sala de 

aula, a partir da formação dos Professores de Biologia, Ensino Médio. 

 

Al_63193 Antônio Izomar Madeiro Rodrigues (izomarmadeiro@hotmaill.com), Doutoramento em 

Ciências da Educação na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real – Portugal.  

Orientadores: Professora Doutora Ana Maria de Matos Ferreira Bastos, Professor Doutor Armando 

Paulo Ferreira Loureiro e Professor Doutor Raimundo Sousa Lima Júnior. 

Suas respostas são anônimas e confidenciais. 

Obrigado pela sua colaboração! 

 

1 - Qual a dificuldade no uso das TDIC?         

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

2 – Você aplica as TDIC na sala de aula? 

_________________________________________________________________________________    

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

3 - Qual seu nível de conhecimento no domínio das TDIC? 

_________________________________________________________________________________    

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

4 - Você está de acordo com a integração das TDIC nas aulas de Biologia? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

5 - Você concorda com o acesso das TDIC na educação? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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6 - Qual a importância do uso das TDIC nas aulas de Biologia? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

7 - Diante do crescente consumo tecnológico qual sua participação na área das TDIC e 

Biologia?      

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

8 - Qual a importância que os professores atribuem a formação na área das TDIC e Biologia?    

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

9 - Concorda com os itens especificados?   

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

10 - Você utiliza algum aplicativo educacional em sala de aula?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

11 - Qual a importância na integração das TDIC ao ensino de biologia nas escolas? E o uso do 

Aplicativo. 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

12 - De que maneira o Professor de Biologia poderia contribuir para o uso das TDIC na sala de 

aula? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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13- Você se comunica com algum aluno pelas redes sociais?        

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

14- Hoje você pode interagir com as redes sociais e se comunicar o que você pensa como se auto 

avalia nesta capacidade?    

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Termo de Consentimento livre e esclarecido 

Concordo em participar voluntariamente da pesquisa como sujeito. Fui devidamente informado e esclarecido 

sobre a investigação, os procedimentos nela envolvidos, assim como sobre os possíveis riscos e benefícios 

decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, 

sem que isso leve a qualquer penalidade. 

Obrigado pela sua participação! 



 

148 

 

ANEXOS 
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Anexo - 1 
 

 

Solicitação para fazer pesquisa nas escolas publlicas 
(SEDUC/AM)  
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Anexo – 1.1 

 
Autorização da Secretaria de Estado de Educação 

(SEDUC/AM)  
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Anexo – 2 

 

Centro de Formação e Treinamento de Professores 

(CFTP) 
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Anexo – 3 

 

Catálogo de formação 
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Anexo – 3.1 

 

Catálogo de formação 
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Anexo – 3.2 

 

Catálogo de formação 
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Anexo – 3.3 

 

Catálogo de formação 
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Anexo – 4 
 

Ficha Técnica 
 

 Relatório de Formação no CFTP/SEDUC/AM 
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Anexo – 5 

 

Formulário de Autoavaliação Institucional pelo 
CFTP/SEDUC/AM  

 
 

GERÊRENCIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E 
AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA FORMAÇÃO/GEAQ/CFTP/SEDUC/AM 

 
Este formulário tem por finalidade propiciar uma avaliação das ações desenvolvidas pelo 

CFTP no decorrer de 1 (um) ano letivo. Sua resposta deve expressar a realidade, para 
favorecer as adequações e ajustes necessários ás próximas formações. 
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Anexo – 6 
 

Aplicativo (App) Biologia na Era Digital 

 

Objetivo 

Desenvolver um App (Biologia na Era Digital), que permita aos alunos ter acesso aos 

conteúdos programáticos do Componente Curricular Biologia, Ensino Médio.    

 

Materiais e métodos 

App Biologia na Era Digital foi criado para acessibilidade e usabilidade dos 

Professores e posteriormente, dos alunos 1º, 2º e 3º anos das escolas públicas, EM na capital 

e interior do Estado do Amazonas.  

App foi desenvolvido por meio da plataforma Fab App, que permite a criação gratuita 

de Apps sem necessidade de saber linguagem de programação. As imagens 1, 2 e 3 abaixo 

mostram o ambiente da plataforma. 

 

 

 

Imagem 1: Ambiente de criação de apps na plataforma Fab App 

Fonte: Fab App. 
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Imagem 2: Ambiente de criação de apps na plataforma Fab App 

Fonte: Fab App. 

 

 

 

 

Imagem 3: Ambiente de criação de apps na plataforma Fab App 

Fonte: Fab App.  

 


