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Resumo 

Numa sociedade da informação, é indispensável pensar em novas ferramentas 

pedagógicas que permitam responder às necessidades de actualização 

constante do conhecimento e uma maior eficiência na forma de comunicar. O 

dinamismo próprio à ciência da demografia pode ser valorizado e facilmente 

transmitido com o recurso às Tecnologias de Informação e Comunicação.  
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Résumé: 

Dans une société de l’information, il est nécessaire de penser à de nouveaux 

outils pédagogiques qui permettent de répondre aux besoins d’actualisation 

constants des connaissances e une meilleure efficacité dans la manière de 

communiquer. Le dynamisme propre à la science démographique peut être 

valorisé e facilement  transmit grâce aux technologies d’information et de 

communication.  

 

Mots clefs: technologie, information, communication, enseignement 

 

Abstract: 

In a society of information, it is necessary to think about new teaching tools, 

which provide for the needs of actualization of knowledge and improve the way of 

communicating.  The dynamism peculiar to demographic science can be easily 

developed and transmitted by technologies of information and communication. 
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Introdução 
Podemos definir “Novas Tecnologias” como sendo a reunião dos meios 

audiovisuais, informáticos e comunicacionais que permitem criar, armazenar, 

recuperar e transmitir informação a grande velocidade e em grandes 

quantidades. A utilização destas tecnologias torna-se cada vez mais 

indispensável na organização curricular da aprendizagem. As novas tecnologias 

devem ser utilizadas em função das exigências actuais da aprendizagem. Torna-

se, assim, importante criar contextos, interacções e ambientes de aprendizagem 

baseados nas Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). 

A sociedade da informação resulta do desenvolvimento destas novas 

tecnologias. Portugal acompanha, ao seu ritmo, os outros países nesta 

revolucionária forma de pensar o conhecimento. Os estabelecimentos de ensino 

devem adaptar, o mais cedo possível, as suas formas de formar jovens adultos e 

profissionais às novas exigências e oportunidades desta sociedade. No âmbito 

de uma cadeira de Demografia leccionada na Universidade do Minho, foram 

pensadas certas formas de comunicar com o recurso a novas tecnologias. 

 
A sociedade da informação 
Caminhamos para uma sociedade da informação e do conhecimento. Esta 

sociedade caracteriza-se, fundamentalmente, pela substituição da mão-de-obra 

e da energia pela informação, que funciona como força motora do 

desenvolvimento da economia e de todos os sectores de actividade. Resulta do 

desenvolvimento das auto-estradas da informação e tem um enorme impacto 

nos indivíduos e nas organizações. É responsável por mudanças significativas 

na economia, nos padrões do comportamento social e é marcada pelo domínio 

da informação decorrente das Tecnologias de Informação e Comunicação. 

Deriva da convergência entre a informática, as telecomunicações, o audiovisual, 
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a telemática e a multimédia. Diversos teóricos utilizaram várias metáforas para 

descrever o alcance das novas tecnologias nas sociedades da informação e do 

conhecimento; “aldeia global1”, “sociedades pós-industrial2”, “sociedade da 

informação3” ou “teia global4”. 

A forte miniaturização dos equipamentos informáticos e os preços acessíveis 

levaram rapidamente à explosão das TIC, com um ritmo de crescimento 

acelerado.  

 

O Instituto Nacional de Estatística (INE) realizou em 2001 o primeiro inquérito 

sobre a utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação pelas famílias.  

 
Quadro 1: Posse de computador e ligação à Internet das famílias portuguesas (%) 

Anos Posse de computador Ligação à Internet 

1995 11 X 

1997 14 X 

1999 21 5 

2000 22 9 

2001 24 13 

X – Dados não disponíveis 

Fontes: 1995, 1997 – INE/Indicadores de Conforto   /  1999 – INE/Inquérito à Ocupação do Tempo   

/   2000 – INE/Inquérito aos Orçamentos Familiares  /  2001 – INE/Inquérito à Utilização das 

Tecnologias de Informação e Comunicação pelas Famílias 

 

 No terceiro trimestre de 20015, perto de um quarto das famílias tinha 

computador em casa e metade destas possuía ligação à Internet. É de salientar 

que metade das famílias que têm computador, ou que prevêem adquirir um e 

que ainda não possuem ligação à Internet, planeiam ligar-se à Internet. A 

explosão da Internet é de facto um dos elementos mais marcantes da sociedade 

da informação.  

                                                 
1  Marshall McLuhan (1964) 
2 Daniel Bell (1977) 
3 Alvin Toffler (1984) 
4 Robert B. Reich (1993) 
5 Data de realização do inquérito sobre a utilização das tecnologias de informação e 
comunicação pelas famílias. 
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A Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) divulgou que, para o 

mesmo período, existiam, em Portugal, 5 165 083 clientes ligados à Internet. É 

de referir que aparecem grandes diferenças entre o que revelou o inquérito do 

INE e os dados da ANACOM. De facto, verifica-se alguma sobrestimação do 

número de clientes de acesso dial up, por parte da ANACOM, na medida em que 

é de prever que existam situações em que um utilizador recorra a mais de um 

ISP6.  

 

O conhecimento é mais do que informação, este implica uma gestão criativa 

dessa informação e subentende a percepção, as formas de aceder, seleccionar, 

ordenar, articular e organizar as informações, a apreensão e concepção de 

contextos globais, na compreensão do seu carácter multidimensional e 

complexo e das relações entre o todo e cada uma das suas partes (Jonassen, 

1993). Os indivíduos devem adquirir uma “fluência tecnológica” 7. 

Segundo Roberto Carneiro (2001), dois tipos de consequências educativas 

podem ser tiradas destas novas tecnologias: 

1. A necessidade de educar para a sociedade da informação, na dupla 

vertente de literacia inicial de jovens e da actualização e reciclagem de 

adultos. 

2. A urgência de repensar o modelo pedagógico em aplicação nos 

estabelecimentos de ensino à luz dos novos e diferentes modos de pensar. 

 

As Tecnologias de Informação e Comunicação no ensino 

Um instrumento didáctico deve contribuir para promover a aquisição de 

conhecimentos e de técnicas que facilitem o processo de formação e 

informação, ou seja, o próprio acto de ensinar. 

Na opinião de António Figueiredo (2000), as novas tecnologias devem ser 

utilizadas em função das exigências actuais da aprendizagem e não em função 

                                                 
6 Internet Service Provider (Serviços de acesso à Internet). 
7 Adaptado do “FITness”-Fluency with Information Technology, programa do Conselho Nacional 
de Pesquisas dos EUA de 1999. Entende-se como sendo a capacidade de reformular 
conhecimentos, expressar criativa e apropriadamente, bem como produzir e gerar informação. 
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dos paradigmas do passado. Segundo ele, importa considerar a necessidade de 

criar contextos de aprendizagem, interacções e ambientes sociais culturalmente 

ricos, proporcionados pela utilização da tecnologia e dos ambientes de 

aprendizagem baseados na Internet. 

 

Uma sociedade em constante mudança coloca um permanente desafio ao 

sistema educativo. As TIC estão, cada vez mais, presentes na actividade 

profissional dos docentes. A nova e principal função destes deve residir no 

facilitar o acesso ao conhecimento. As novas tecnologias permitem realizar esta 

função. Podemos falar de um novo paradigma educacional (Riço, 2002). 

 

A utilização das TIC permite responder às necessidades de actualização 

constante da informação apresentada e uma maior facilidade de acesso e 

contacto para os alunos. 

O computador com suportes como o CD-ROM, o DVD, programas diversos 

como o Microsoft Power Point ou equipamentos como o projector multimédia 

fornecem recursos muito mais atractivos e de fácil manuseamento. A utilização 

da Internet no contexto educativo permite formas de comunicar como o e-mail8, 

IRC9 ou os mais recentes blogues. 

 

O caso da Demografia 
O facto de ter leccionado numa cadeira de Demografia na Universidade do 

Minho levou à criação de material de apoio alternativo àquele usado 

habitualmente.  

Tentou-se aproveitar o potencial didáctico da Internet e a importância dos seus 

diversos recursos: armazenamento da informação, pesquisa de informação e 

meio de comunicação interactiva. 

Em primeiro lugar incentivou-se fortemente a comunicação por correio 

electrónico. É um importante complemento do acompanhamento presencial 

                                                 
8 Correio electrónico. 
9 Internet Relay Chat (forma interactiva de comunicar por escrito). 
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efectuado na universidade. Os alunos podem, assim, ser orientados nas suas 

pesquisas, entregar resoluções de exercícios ou esclarecer dúvidas sobre a 

parte da matéria mal percebida de forma mais prática e mais rápida. 

Criou-se um site na Internet relacionado com análise demográfica onde os 

alunos podem não só consultar uma breve apresentação da matéria leccionada 

mas igualmente acompanhar a actualidade demográfica ou consultar 

informações úteis relacionadas com a orientação das aulas. Para estes efeitos, o 

site contém informações relacionadas com os diversos fenómenos demográficos 

apresentados nas aulas (Fecundidade, Mortalidade e Movimentos Migratórios), o 

diagrama de Lexis, os ritmos de crescimento e a análise da estrutura da 

população. Os alunos podem consultar uma lista de endereços electrónicos úteis 

para as suas pesquisas, enunciados de exercícios e a calendarização das aulas 

disponibilizados pelo docente. 

 

Este artigo refere-se à informação recolhida para uma turma de alunos do 

segundo ano de Geografia e Planeamento da Universidade do Minho e para o 

ano lectivo 2003-2004.  

Esta experiência revelou que os alunos não consultavam de maneira regular o 

site disponível. Na figura 1, verifica-se uma maior frequência nas  consultas 

datadas do mês de Janeiro de 2004. Este período corresponde ao mês anterior 

à primeira frequência. Deveríamos esperar um aumento idêntico das consultas 

nos meses de Maio e Junho para a preparação dos segundos momentos de 

avaliação, mas na realidade as variações já não são tão significativas. Duas 

explicações vêm justificar tal observação. Em primeiro lugar perto de metade 

dos alunos inscritos optou por fazer o exame da época de recurso em Setembro 

e desta forma não voltaram a consultar a página. Por outro lado, descobriu-se 

que vários alunos tinham optado por imprimir toda a informação contida no site e 

distribuir cópias aos colegas.  
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Figura 1: Distribuição das consultas do site demografia.no.sapo.pt  

 
Fonte: Sumário disponibilizados pelo prestador de serviços de transmissão de dados (sapo.pt). 

 

Para completar este instrumento de aprendizagem e permitir aos alunos 

debaterem os assuntos abordados nas aulas, foi igualmente criado um blogue. É 

um diário electrónico interactivo tornado público através da Internet que permite 

a quem o consulta deixar a suas impressões ou comentários. De forma muito 

simples, o docente insere a informação sob a forma de texto ou imagens que 

depois divulga na Internet. No blogue criado para esta cadeira, inseria-se 

regularmente informação diversa sobre a actualidade demográfica. A frequência 

e a forma de consulta deste suporte não puderam ser medidas. 

 

Os alunos privilegiaram a comunicação por e-mail para entrar em contacto com 

o docente. A maior parte dos e-mails serviu para a orientação dos trabalhos de 

investigação que compunham parte da avaliação da cadeira. Os restantes 

correspondiam à entrega de propostas de correcção de exercícios e alguns 

pedidos de esclarecimento sobre as avaliações atribuídas.  

 

A entrega dos relatórios dos trabalhos de investigação era realizada em suporte 

digital ou magnético; CD, DVD, disquete ou enviado por e-mail. Este tipo de 

suporte permitiu reduzir custos e facilitar o seu arquivo. Por outro lado, o 

docente pode entregar uma correcção aos alunos e guardar uma cópia de forma 

mais acessível. 
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As aulas foram igualmente ministradas com o recurso às novas tecnologias. Nas 

aulas teóricas, o uso do computador ligado a um projector multimédia facilitou a 

apresentação e ilustração da matéria. Nas aulas práticas, estas ferramentas 

foram menos utilizadas devido ao facto desta parte corresponder 

essencialmente a análise demográfica. Todavia, no tocante à construção de 

tábuas de mortalidade, por exemplo, tornou-se interessante a utilização de 

folhas de cálculo do Microsoft Excel,  para perceber a forma de articular as 

células aplicando as fórmulas de cálculo. O recurso às tecnologias informáticas 

mostrou-se, igualmente, de grande utilidade na construção de pirâmides etárias 

e outras representações gráficas permitindo analisar de forma mais dinâmica 

certos fenómenos. 

 

Conclusão 
Esta experiência acusou uma certa falta de ”fluência tecnológica” dos alunos 

estudados. O correio electrónico recebido pelo docente relacionava-se 

principalmente com dificuldades em encontrar  e seleccionar a informação. Os 

motores de pesquisa não eram utilizados da forma mais eficiente e os alunos 

limitavam-se, na sua maioria, a pesquisar na língua portuguesa. A informação 

contida no site, criado para apoio às aulas, era rapidamente impressa e 

partilhada em suporte papel, perdendo assim as suas qualidades dinâmicas de 

actualização. Os exercícios disponibilizados antecipadamente na Internet para 

as aulas práticas eram consultados e realizados por uma minoria. A força de um 

determinado habitus estudantil faz com que continue a prevalecer a preferência 

para a informação em suporte papel e uma preocupação cognitiva orientada 

quase exclusivamente para as performances expostas nos momentos de 

avaliação. 

 

É necessário questionar como se aprende, que tipo de conhecimento é útil para 

os alunos e que tipo de conhecimento consideram estes ser relevante para a 

sua formação são aspectos que exigem reflexão, consensos e interesses 

comuns (Riço, 2002). 



 9

 

 

Bibliografia: 

 

RIÇO M. (2002), O ensino profissional português na sociedade do 

conhecimento; o novo paradigma educacional, Dissertação de Mestrados, Porto. 

 

CARNEIRO R. (2001), Fundamentos da educação e da aprendizagem: 21 

ensaios para o século XXI, Vila Nova de Gaia, Fundação Manuel Leão. 

 

FIGUEIREDO A. (2000), Web-Based Learning: Largely beyond content, Porto, 

FEUP Edições. 

 

JONASSEN, D. H. (1993), Manifesto for constructive approach do technology in 

Higher-Education, Amazon. 

 

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA - Missão para a Sociedade de 

Informação (1997), Livro verde para a Sociedade da Informação em Portugal, 

Lisboa, Disponível em URL: http://www.iie.min-edu.pt/rec/livro-verde/ 

 


