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RESUMO 
 
Este estudo objetiva investigar as percepções de professores sobre as transformações 
ocorridas na prática pedagógica, após sua participação no Curso de Formação Continuada 
“Introdução à Educação Digital”, evento promovido pelo Programa Nacional de Formação 
Continuada em Tecnologia Educacional– Proinfo Integrado e desenvolvido pelo Núcleo de 
Tecnologia Educacional - NTE de Itajaí – SC no período de 2008 a 2009. Os sujeitos 
consistiam de um grupo de professores da educação básica atuantes em escolas públicas 
da rede estadual de ensino, vinculadas à Secretaria de Estado do Desenvolvimento 
Regional – Gerência de Educação – GERED/Itajaí. Trata-se de um estudo descritivo, com 
dados quantitativos e qualitativos, coletados por meio da aplicação de dois instrumentos: 
questionários pré-curso e pós-curso, este último aplicado após um ano de encerramento do 
curso. Os dados adquiridos pelo questionário pré-curso foram submetidos à análise de 
conteúdo proposta por Bardin (1977) e interpretados à luz dos referenciais teóricos que 
fundamentam o estudo. Já os dados fechados do instrumento pós-curso passaram por um 
tratamento estatístico simples, com a tabulação de dados e elaboração de gráficos e 
quadros para a demonstração dos resultados. A análise dos dados se deu mediante as 
seguintes categorias: a) expectativas referentes ao curso de formação continuada; b) 
relação do professor com o computador; c) obstáculos para o uso do computador na prática 
pedagógica; d) objetivos a serem alcançados a partir do curso de formação continuada. A 
fundamentação teórica aborda questões sobre o uso das tecnologias de informação e 
comunicação; legislação relativa à formação docente; estudo exploratório sobre a atuação 
do professor; a formação continuada dos professores no contexto das Tecnologias da 
Informação e Comunicação – TICs; informática na educação brasileira; descrição do Proinfo, 
segundo autores como Almeida (2005), Belloni (2003; 2005), Behrens (2005), Brito e 
Purificação (2008), Gatti e Barreto (2009), Moran (2008), Kenski (2003; 2010),Tardif (2002), 
Valente 2005) e outros. Os resultados da pesquisa demonstram que as expectativas 
prioritárias dos professores participantes do curso de formação continuada estiveram 
voltadas para o domínio técnico do computador, embora alguns já fizessem uso dos 
recursos mais básicos deste equipamento na prática pedagógica. Também foi apontado que 
após a participação no curso, ocorreram transformações na prática pedagógica, com 
incrementos no uso técnico-pedagógico do computador para introdução de diversos 
recursos mais avançados. No entanto, a pesquisa também revela  que a quantidade de 
professores que utilizam o computador como ferramenta de ensino ainda é pequena e 
restringe-se ao laboratório de Informática da escola. Os professores apontam também 
alguns obstáculos que limitam o uso dos novos recursos tecnológicos na prática 
pedagógica, tais como: pouco domínio tecnológico; insuficiência de computadores para o 
trabalho com os alunos; dificuldades para conciliar o horário das aulas com o horário 
disponível do laboratório de informática; necessidade de formação tecnológica como parte 
de um processo contínuo e falta de um orientador em informática. 
 
Palavras–chave: Educação; Formação Continuada; Prática Pedagógica; Tecnologias de 
Informação e Comunicação; Professor.  
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ABSTRACT 
 
This study investigates teachers' views of the transformations that have taken place in the 
pedagogical practice, following their participation in the Continuing Education Course 
“Introduction to Digital Education”, an event promoted by the National Program for 
Continuing Education in Educational Technology – Proinfo Integrado, and developed by the 
Núcleo de Tecnologia Educacional (Center for Educational Technology) – NTE, of Itajaí, 
Santa Catarina, in the period from 2008 to 2009. The subjects were a group of basic 
education teachers working in public schools of the state education network, linked to the 
Secretary of State for Regional Development – Education Management – GERED/Itajaí. It is 
a descriptive study, with quantitative and qualitative data, collected by means of the 
application of two instruments: pre-course and post-course questionnaires, the last one 
applied one year after the end of the course. The data acquired from the pre-course 
questionnaire were submitted to Bardin‟s content analysis (1977) and interpreted in light of 
the theoretical references that form the basis of this study. The closed data from the post-
course instrument were statistically analyzed, with tabulation of the data and the preparation 
of graphs and charts to demonstrate the results. The data were analyzed according to the 
following categories: a) expectations of the continuing education course; b) the teacher's 
relationship with the computer; c) obstacles to using the computer in pedagogical practice; 
and d) objectives of the continuing education course. The theoretical background addresses 
issues relating to the use of information and communication technologies; legislation relating 
to the pedagogical training; an exploratory study of the teacher's performance; the teachers' 
continuing training in the context of  Information and Communication Technologies – ICTs; 
information technology in Brazilian education; and a description of Proinfo, according to 
authors like Almeida (2005), Belloni (2003; 2005), Behrens (2005), Brito and Purificação 
(2008), Gatti and Barreto (2009), Moran (2008), Kenski (2003; 2010),Tardif (2002), Valente 
2005)  and others. The results of the research show that the main expectations of the 
teachers who took part in the continuing education course were geared towards technical 
mastery of the computer, although some stated that they already used the most basic 
resources of the computer in their pedagogical practice. It was also pointed out that after the 
teachers‟ participation in the course, there were changes in their pedagogical practice, with 
an increase in the use of the computer for technical and pedagogical purposes, for the 
introduction of various more advanced resources. However, the research also reveals that 
the number of teachers who use the computer as a teaching tool is still small, and is 
restricted to the schools‟ computer laboratories. The teachers pointed out some obstacles 
that limit the use of the new technological resources in pedagogical practice, such as: a lack 
of technological knowledge; insufficient computers for the students‟ to work at; difficulties 
reconciling the class schedule with that of the computer laboratory; a lack of a pedagogical 
guidance in information technology; the need for a technological training as part of a 
continuing process, and a lack of supervisor in the area of information technology.  
 

Keywords: Education; Continuing Education; Pedagogical Practice; Information and 
Communication Technologies; Teacher.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

A utilização crescente das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs)1 

promove profundas mudanças na sociedade atual, com ênfase na construção de 

conhecimentos face à multiplicação das capacidades de acesso às informações 

disponibilizadas no ciberespaço que permitem criações coletivas em rede, 

revolucionando definitivamente os processos de aprendizagem e o funcionamento 

de diversas instituições, entre elas, a escola. 

Da soma tecnologia e conteúdo nasce oportunidades de ensino adequadas 

ao período atual (BIANCHETTI, 2001) uma vez que na “era digital” o espaço 

educativo se transforma e o conhecimento viaja velozmente “na estrada virtual da 

informação” (KENSKI, 2010) permitindo a todos e de qualquer lugar, interações e 

acessos a informações de ponta. Porém nem tudo é tão simples e a grande questão 

recai na transição entre uma educação e formação estritamente institucionalizadas 

para uma situação de trocas de saberes, de reconhecimento auto-gerenciado, móvel 

e contextual das competências (LÉVY, 2000), posto que a sociedade atual nos 

impõem autonomia, competência técnica, capacidade para novas habilidades, 

assimilação de novos conceitos, trabalho em equipe, propor mudanças e  se adaptar 

a elas.  

Desta forma, o sujeito essencial para esta nova sociedade vem a ser aquele 

que sabe se conectar com o novo e acessar as informações no momento oportuno. 

Segundo Belloni (2005) são imensos os desafios destas constatações para o campo 

da educação, tanto do ponto de vista da intervenção quanto da construção do 

conhecimento. 

As escolas, como outras organizações sociais, buscam mudanças, pois 

recaem sobre os sistemas de ensino o desafio de garantir a democratização do 

acesso às novas tecnologias, cujo caminho, segundo Umeoka (2006), se faz pela 

educação formal e básica. No entanto, há um consenso que não basta disponibilizar 

computadores nas escolas para que crianças, jovens e adultos possam acessá-los e 

utilizá-los com eficácia. Além da instalação desses equipamentos se faz mister o 

                                                 
1
  TIC é o resultado da fusão de três grandes vertentes técnicas: a informática, as telecomunicações 

e as mídias eletrônicas (BELLONI, 2005). 
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investimentos na formação tecnológica dos profissionais que atuam nas escolas, 

especialmente dos professores da educação básica, para que desenvolvam 

competências que os habilitem incorporar, criativa e criticamente, as novas 

tecnologias voltadas à prática pedagógica. “A criação de conhecimentos e de novas 

tecnologias dependem do nível e da qualidade da formação das pessoas” (WOLFF, 

2007, p 46).  

A importância de assegurar aos educandos apropriações de conhecimentos 

científicos e tecnológicos passa pela reformulação radical dos tempos, dos 

currículos e dos métodos de ensino, com ênfase no desenvolvimento de habilidades 

de aprendizagem e na interdisciplinaridade, (BELLONI, 2005). 

As mudanças nos sistemas educativos deverão adaptar-se às novas 

demandas, tendo a escola, especialmente a pública, a incumbência de incorporar as 

TICs, promover a inclusão dos alunos na sociedade informatizada de forma a 

compensar o acesso desigual a esses recursos tecnológicos, principalmente aos 

computadores ligados em rede, (BELLONI 2005). Para isso os professores são 

desafiados a se qualificar para o uso técnico-pedagógico das TICs e serem 

receptivos às mudanças em prol de sua autonomia profissional (DELORS, 2000), 

pois não há ensino de qualidade, nem reforma educativa, nem inovação pedagógica 

sem uma adequada formação de professores (NÓVOA 1995).  

A análise do conceito de inovação, sob a perspectiva pedagógica 

contemporânea, remete o conceito de formação para o uso das novas tecnologias 

em sala de aula. Porém Gatti (1993), ao referir-se sobre as inovações pedagógicas  

argumenta que quando uma novidade surge, observa-se em alguns professores 

certo deslumbramento e, em outros ceticismo crônico, provocado quer por 

decepções acumuladas com políticas educacionais mal implementadas ou 

descontinuadas, quer pela acomodação natural que temos ou ainda pelo incômodo 

que as inovações podem provocar à medida que estas exigem alterações de 

comportamentos e uso de espaços e de tempos já cristalizados. 

Partindo dessa assertiva, o professor diante dos novos processos de 

aprendizagem é desafiado a atualizar seus conhecimentos iniciais e avaliar, no 

contexto atual, as mudanças necessárias para inovar suas práticas pedagógicas. 

Entre os autores que defendem esta ideia, Almeida (2000) vislumbra como caminho 

a participação em cursos de formação continuada contextualizados. Cursos estes, 

descritos por Libâneo (2004, p. 227), como “o prolongamento da formação inicial, 
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visando o aperfeiçoamento profissional teórico e prático no próprio contexto de 

trabalho e o desenvolvimento de uma cultura geral mais ampla, para além do 

exercício profissional”. Neste sentido, a formação continuada de professores assume 

particular importância, revelando-se inquestionável.  

Inúmeras políticas públicas, no atual contexto histórico, voltam-se para a 

implantação de diferentes programas e projetos que visam o ingresso das 

tecnologias digitais nas escolas.  No Brasil destaca-se o Programa Nacional de 

Tecnologia Educacional – Proinfo, que desde a sua criação postula a instalação de 

ambientes tecnológicos nas escolas públicas, a disponibilização de conteúdos e 

recursos educacionais multimídias, além da promoção de cursos de formação 

continuada direcionados a professores e demais agentes educacionais. 

O Proinfo, criado no ano de 1997 pelo Ministério da Educação e Cultura 

(MEC) é monitorado pela Secretaria de Educação a Distância (SEED) que, em 2007, 

no contexto do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), elaborou uma 

revisão desse Programa. Com a nova versão surge o Programa de Formação 

Continuada em Tecnologia Educacional – Proinfo Integrado, que congrega um 

conjunto de processos formativos, entre eles o Curso de Formação Continuada 

“Introdução à Educação Digital” (BRASIL/PRONIFO/MANUAL DO FORMADOR, 

2008).   

O presente estudo, diante das inovações introduzidas pelo Proinfo Integrado 

busca investigar as percepções de um grupo de professores da educação básica da 

rede estadual de ensino sobre possíveis transformações ocorridas em suas práticas 

pedagógicas mediante a participação no curso de formação continuada “Introdução 

à Educação Digital”, promovido pelo Proinfo Integrado e desenvolvido pelo Núcleo 

de Tecnologia Educacional – NTE de Itajaí durante os anos de 2008 e 2009. 

O Proinfo organiza-se por meio dos NTEs que são estruturas 

descentralizadas de apoio ao processo de informatização da rede pública de ensino, 

que auxilia nos processos de planejamento e implantação das TICs nas escolas, no 

suporte técnico e pedagógico, na sensibilização e capacitação de professores e 

equipes administrativas, como também no acompanhamento e avaliação de 

desempenho no uso dessas tecnologias” (BRASIL/PROINFO/DIRETRIZES,1997). 

Registre-se que somente o repasse de recursos tecnológicos computadorizados às 

escolas não garante a incorporação dessas tecnologias no cotidiano da sala de aula, 

nem o acesso do educando a elas, pois há diversas variáveis envolvidas no 
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processo. Em estudo recente, Cantini (2008) adverte que as origens dos problemas 

advêm de fatores como: (I) o preparo adequado do professor para utilizar 

operacionalmente e pedagogicamente estes recursos; (II) a existência e 

disponibilidade de aplicativos nos computadores das escolas para utilização dos 

professores e alunos; (III) a manutenção técnica dos equipamentos; (IV) o apoio 

técnico durante as aulas; (V) o assessoramento pedagógico nas atividades com uso 

do computador. Esses fatores, de forma individual ou conjunta, podem ser decisivos 

no momento do professor optar por integrar, ou não, os novos recursos tecnológicos 

à sua prática pedagógica. 

Diante desse cenário, formar cidadãos preparados para o mundo 

contemporâneo é um grande desafio para quem dimensiona e promove a educação, 

uma vez que inclusão digital2 e sociedade de informação3 são termos cada vez mais 

freqüentes, e o “ensino, de modo geral, não poderá esquivar-se dos avanços 

tecnológicos que se impõem ao cotidiano” (PEREIRA, 2007, p. 13).  

Portanto, a existência de programas que visam a universalização do uso de 

tecnologias digitais nos sistemas de ensino é justificada pela crescente e irreversível 

presença do computador nos mais corriqueiros atos da vida social 

(BRASIL/PROINFO/DIRETRIZES, 1997), uma decorrência da obrigação do poder 

público de diminuir as desigualdades sociais geradas entre as pessoas que têm, ou 

não, acesso a essas tecnologias, vislumbrando a igualdade de oportunidades 

(Ibidem).  

Partindo desse enfoque, entende-se que a importância da introdução das 

TICs nas escolas vem acompanhada do impacto que essas tecnologias representam 

na sociedade atual, que altera o modo de trabalhar e de aprender, além de gerar 

novas necessidades e desafios relacionados ao seu uso (BRASIL/ PROINFO/ 

MANUAL DO FORMADOR, 2008, p. 8).  

Esta afirmação, compartilhada por diversos estudiosos, torna a formação 

inicial e continuada de professores para a inserção das TICs às práticas 

pedagógicas uma questão fundamental, conforme Almeida (2000), parte do 

pressuposto da formação para a mudança e inovação de modo a oportunizar uma 

                                                 
2
  Inclusão digital é o nome que se dá, à ampliação do leque de possibilidades de contato com a 

escrita em ambiente digital (Coscarelli e Ribeiro, 2007) 
 
3
  Segundo a Wikipédia a sociedade da Informação é um termo – também chamado de Sociedade do 

Conhecimento ou Nova Economia – que surgiu no fim do século XX, com origem no termo 
globalização. Este tipo de sociedade encontra-se em processo de formação e expansão. 
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participação reflexiva, o desenvolvimento de um estilo próprio de atuar com as 

tecnologias visando uma aprendizagem que se traduza em transformações 

pessoais, profissionais e que contribua para a implantação de mudanças na escola. 

Trata-se de um processo em que prática e teoria integram-se em um currículo 

orientado para a atuação.  

Conforme Almeida (2000, p. 109),  

 

O professor é um investigador reflexivo da própria prática, cuja formação 
ocorre na práxis, favorecendo mudanças pessoais, profissionais e, por 
conseguinte, na prática pedagógica. A formação é contextualizada nas 
experiências, conhecimentos e práticas do professor, que tem a 
oportunidade de rever e relembrar sua prática, colocando-a como foco da 
própria formação. 

 

Assim, quando nos referimos à formação de professores estamos nos 

remetendo à formação que se confronta com a possibilidade de mudança em 

diferentes níveis de conhecimentos, formas de pensar e de agir. Para Garcia (1995), 

o conceito de formação inclui uma dimensão pessoal de desenvolvimento humano 

global, e não meramente técnico. 

Conforme Imbernón (1998), esse tipo de formação evidencia a necessidade 

da criação de um ambiente que não se restringe a eventos agendados, como a 

participação em conferências e reuniões fora da realidade da escola e da sala de 

aula. Faz-se necessário, segundo este autor, a instauração de cursos que 

considerem as situações-problema existentes na prática pedagógica, à luz das 

soluções e modificações da realidade.  

Contudo, a formação continuada de professores da rede pública de ensino 

voltada para a inserção das TICs traz inquietações, no entanto essas colaboram 

para o surgimento de pesquisas científicas que envolvem as Políticas e Programas 

Nacionais de Formação Continuada de Professores (MORAES, 2002; FARIAS 2006; 

PRATA, 2005).   

Outros estudos apontam que o acesso aos computadores pelas escolas 

públicas através do Proinfo esbarra com as deficiências dos laboratórios de 

informática, quantidade insuficiente de máquinas além do mau estado de 

conservação e manutenção dos equipamentos e dos softwares (OLIVEIRA, 2001; 

CYSNEIROS, 2000; SOUZA, 2003; CAMPOS, 2004; ROSANI, 2005; SILVA, 2007).  
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Como em outras épocas, há uma forte expectativa que as TICs poderão 

promover soluções rápidas para a melhoria da qualidade na Educação. Porém, 

como afirma Brito e Purificação (2008, p. 26) “se estas dependessem somente de 

tecnologia, já teríamos encontrado as soluções há tempo”.  Ainda com relação à 

inserção das TICs no ensino, as referidas autoras dizem que a escola precisa estar 

inserida num projeto de reflexão-ação, onde se fazem presentes questões relativas à 

formação inicial e continuada do professor. Analogamente, diversos pesquisadores 

têm apontado outras questões prioritárias, como o conhecimento das implicações 

sociais e éticas das tecnologias, a condição de uso e avaliação do computador e do 

software educativo além da capacidade de uso das tecnologias da informação e 

comunicação em situação de ensino/aprendizagem. 

Contudo, Behrens (2005, p. 75) alerta para o fato da “educação, em todos os 

níveis de ensino e de modalidades, ainda está fortemente impregnada do 

pensamento conservador newtoniano-cartesiano, demorando a absorver as 

mudanças geradas pela revolução tecnológica”. Esta linha de pensamento também 

é defendida por Moran (2008, p. 11-12), ao dizer que muitas formas de ensinar hoje 

não se justificam, 

 

[...] muitas aulas convencionais estão ultrapassadas. [...] Uma das áreas 
prioritárias no campo da Educação que precisa de investimento é com 
relação a implantação de tecnologias  telemáticas

4
 de alta velocidade, 

para conectar alunos, professores e a administração.[...] a tecnologia nos 
possibilita ampliar o conceito de aula de espaço e tempo, de 
comunicação audiovisual e estabelecer pontes novas entre o presencial e 
o virtual, entre o estar juntos e o estarmos conectados a distância.  

 

Nesse sentido, Behrens (2005, p. 77) argumenta que para alicerçar uma 

prática pedagógica que atenda às mudanças paradigmáticas ocorridas na ciência é 

preciso construir “uma aliança de abordagens pedagógicas, formando uma 

verdadeira teia de referências teórico-práticas”. Assim uma prática pedagógica 

inovadora que acompanhe os desafios da sociedade contemporânea exige preparo 

                                                 
4
  Telemática é o conjunto de tecnologias de transmissão de dados resultantes da junção entre os 

recursos das telecomunicações e da informática, que possibilitou o processo, a compressão, o 
armazenamento e a comunicação de grandes quantidades de dados (nos formatos textos, 
imagens e som) em curto prazo de tempo, entre usuários localizados em qualquer ponto do 
planeta (Wikipédia, 2009). 
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teórico e o uso de novas tecnologias como instrumento a serviço da escola e da 

aprendizagem significativa5.  

A introdução das novas tecnologias na educação demanda investimentos e 

estudos que perpassam interesses governamentais e iniciativas privadas. Há, por 

exemplo, a iniciativa do Centro de Estudos e Pesquisa da Fundação Victor Civita 

(FVC) que juntamente com o IBOPE e o laboratório de Sistemas Integráveis da 

Universidade de São Paulo (LSI-USP) realizou uma pesquisa sobre o uso de 

computadores e Internet nas escolas públicas de capitais brasileiras que comprovou 

o crescimento na infra-estrutura das escolas, mas também a falta de formação para 

professores e gestores.  Dos entrevistados, 18% admitiram que o laboratório de 

informática da escola nunca é utilizado e 75% dos professores não se consideram 

preparados para utilizar computadores em sala de aula. Esses, admitem que o curso 

de graduação os preparou pouco ou quase nada para o uso das novas tecnologias 

na escola, e apenas 15% afirmam ter recebido formação para o uso de tecnologias 

aplicadas à Educação. Estes resultados pactuam com o pensamento de muitos 

pedagogos com relação à falta de preparo pedagógico para o uso da informática na 

escola e, sobretudo, na sala de aula.   

À luz do que se expôs a presente pesquisa pretende responder a seguinte 

questão de investigação: Como os professores da educação básica da rede estadual 

de ensino de Itajaí percebem possíveis transformações em suas práticas 

pedagógicas a partir da participação em um curso de formação continuada para o 

uso das TICs?  

Elucidada a questão de investigação, apresenta-se a estrutura deste estudo 

que está dividido em seis capítulos. No segundo capítulo atribui-se a importância de 

discorre sobre trabalhos já realizados, cuja abordagem situa estudos desenvolvidos 

por diversos autores sobre a formação continuada de professores para o uso das 

TICs na prática pedagógica, visando situar o problema desta investigação como 

mais um elo na cadeia desses enunciados. Este capítulo discorre sobre doze 

estudos cujo foco mais se aproxima desta investigação. No terceiro capítulo, 

apresenta-se o embasamento teórico, com ênfase à formação docente; o uso das 

tecnologias da informação e comunicação, a formação docente no Brasil e a 

                                                 
5
  Segundo Ausubel a teoria da aprendizagem significativa reforça a participação e as experiências 

do aprendiz. A compreensão, no sentido amplo do conhecimento, dá ao indivíduo a oportunidade 
de usar suas vivências exteriores à escola para dar significado ao que é aprendido. 
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legislação. Apresenta-se também um estudo exploratório sobre o professor atuante 

no ensino básico brasileiro, contextualiza-se a formação continuada dos professores 

à luz das TICs e se faz uma retrospectiva histórica da implantação da informática na 

educação brasileira. Na continuidade, discorre-se sobre o Programa Nacional de 

Informática na Educação – Proinfo. Pontua-se sua implantação no município de 

Itajaí/ SC e a nova versão elaborada no ano de 2007 pela Secretaria de Educação a 

Distância para este Programa. Finaliza-se o capítulo terceiro discorrendo-se sobre o 

Curso de Formação Continuada “Introdução à Educação Digital”. NO quarto capítulo 

descreve-se sobre a metodologia utilizada Nesta parte do texto destaca-se o 

procedimento de coleta de dados, os instrumentos e os sujeitos pesquisados. A 

interpretação e análise dos dados são abordadas no quinto e, no sexto são tecidas 

considerações sobre os achados e apontam-se algumas sugestões para futuros 

estudos. 

Esta dissertação, assim organizada, procura desvelar realidades e ofertar 

oportunidades a reflexões, caso necessário, sejam repensadas e mais 

aprofundadas. Busca também contribuir e avançar com as teorias desenvolvidas na 

área da formação docente para inserção das TICs na prática pedagógica, apontando 

um caminho para que se perceba como, de que forma e onde promover a formação 

inicial e continuada de professores.  

Deseja-se que as ideias apresentadas neste estudo, colaborem para uma 

efetiva integração nas escolas dos recursos tecnológicos permitidos pelo 

computador e Internet, de modo que melhor se possa qualificar a ação didática para 

as exigências contemporâneas.  
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2  NAS TRAMAS DOS  ESTUDOS REALIZADOS 

 

 

Com relação à produção teórica e empírica sobre formação continuada de 

professores, Gatti e Barreto (2009) apontam que há avanços a considerar, mas que 

esses ainda são modestos quando confrontados com as expectativas de elevar o 

nível de desempenho dos alunos dos sistemas educacionais. Segundo as autoras, 

um levantamento realizado no ano de 2008, em teses e dissertações publicadas 

entre os anos de 2000 a 2008, indicou que o interesse pelo tema continua crescendo 

e que é possível fazer um balanço preliminar das tendências que marcam as 

políticas e as ações de formação continuada de professores no país.  

A fim de conhecer as pesquisas já realizadas, cuja abordagem situasse a 

formação continuada de professores para o uso das TICs na prática pedagógica, 

realizou-se um levantamento em diferentes bases de dados. Privilegiando-se para 

esta revisão produções apresentadas a partir do ano de 2001 por diversas 

instituições: Banco de Teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES), Biblioteca Brasileira Digital de Teses e Dissertações 

(BDTD), Bibliotecas Digitais de Universidades Federais Brasileiras, site da 

Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd), 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico (CNPq) e Scientific Eletronic 

Library Online (Scielo). Dos trabalhos analisados, percebe-se a existência de um 

número razoável de estudos que discorrem sobre a formação docente e as TICs.  

Entre esses estudos, atitudes docentes diante das novas tecnologias; 

sentidos e significados atribuídos pelos professores para o uso das tecnologias de 

informação e comunicação na prática pedagógica; análise de programas de 

capacitação de professores para o uso das TICs e práticas na sala informatizada 

foram apresentados por (DOMINGUES, 2009; MAÇANEIRO, 2008; CORREIA, 2007; 

FEITEL, 2006; SILVA, 2006; GARCIA, 2005; LIMA 2001). Abordagens pedagógicas 

de uso de computadores; mediação pedagógica em contextos de aprendizagem 

online; proficiência tecnológica do professor; formação inicial e/ou continuada de 

professores para o uso da informática; qualificação pedagógica para o uso da 

informática; resistência ao uso do computador na prática pedagógica são temas de 

estudo de (PINHO; FRANÇA; LEMOS, 2008; APS; TORNAGHI, 2007; DAGA, 2006;  
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COLZANI, 2003; LIMA; TAVARES, 2001). Utilização da Internet em sala de aula; 

recursos tecnológicos existentes e como são utilizados são referidos por (TREIN, 

2009; MAIA, 2007). O processo educativo relacionado às mediações pedagógicas 

em educação a distância e questões relativas à contribuição do Proinfo para 

informatizar as escolas e capacitar os professores ganham destaque nos estudos de 

(COSTA, 2008; TEIXEIRA, 2006;  PRATA 2005). 

Entre os estudos citados, nos chamou atenção o trabalho de Feitel (2006) no 

que tange especificamente à formação continuada de professores. Feitel (Idem), de 

posse de um estudo realizado por André et al (1999), o qual constituiu um estado da 

arte sobre a formação docente no Brasil, diagnosticou que os autores, após 

analisarem 115 artigos de periódicos nacionalmente reconhecidos entre os anos 90 

a 97, encontraram 30 artigos sobre formação continuada. No GT Formação de 

Professores da ANPEd, no de 1992/1998, acusaram a existência de  15 trabalhos, e 

após análise de 284 dissertações e teses examinadas entre 1990 e 1996 

encontraram  apenas 48 trabalhos, cujo foco estava  voltado para a formação 

continuada de professores. Feitel (2006, p. 16) considera que no seguimento de 

estudos sobre formação de professores, a “formação continuada não recebe lugar 

de destaque e, ao ser estudado, aborda aspectos diversificados”.  

O trabalho de Brzezinski & Garrido (2001) também ganhou destaque no 

estudo de Feitel (2006), que ao fazerem uma análise detalhada no GT nº 08 da 

Anped – Formação de Professores encontraram 66 trabalhos referentes à formação 

docente, e desse total, 17 focavam a formação continuada.  Feitel (2006, p.16) com 

base nas pesquisas realizadas por André et al e Brzezinski e Garrido destaca a 

“ausência de trabalhos sobre as Tecnologias da Informação e Comunicação na 

formação de professores”. 

A leitura dos trabalhos, de modo geral, permitiu que se percebesse o grande 

interesse dos autores em analisar os efeitos e uma possível relação entre a 

formação continuada ofertada e a melhoria, ou não, da prática pedagógica. Alguns 

trabalhos destacam que a prática pedagógica apresenta algumas das mudanças 

almejadas pelos formadores dos cursos de formação continuada. Outros ratificam a 

necessidade da formação de professores ser desenvolvida dentro de uma visão 

mais atual.  

Dentre os trabalhos acessados nas bases de dados e periódicos nacionais, 

detectou-se um número razoável de estudos cujo foco aproximava-se deste estudo, 
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porém, não foram diagnosticados trabalhos cujo objeto de investigação fosse 

idêntico ao desta pesquisa, isto é, a análise das percepções dos professores da 

educação básica da rede estadual de ensino sobre as possíveis transformações 

ocorridas na prática pedagógica, a partir da participação desses no curso de 

Formação Continuada “Introdução à Educação Digital” ou de outros cursos que 

tenham sido promovidos pelo Proinfo Integrado. Diante do fato, passou-se a 

selecionar estudos que, após análise detalhada dos títulos, resumos e introdução, 

apresentassem afinidades com a linha desta investigação, compondo o 

embasamento teórico deste trabalho. Dentre os estudos analisados destaca-se uma 

tese concluída em 2007 e onze dissertações realizadas no período compreendido 

entre os anos de 2001 a 2008.  

 

 

2.1 Tese e dissertações selecionadas 

 

 

A pesquisa intitulada Escola Faz Tecnologia, Tecnologia Faz Escola é uma 

tese realizada na Universidade Federal do Rio de Janeiro, de autoria de Tornaghi 

(2007). Esse estudo objetivou verificar quais impactos ocorrem em escolas de 

educação básica após a participação de seus gestores em curso de formação a 

distância, com suporte de tecnologias de informação e comunicação. Em particular, 

Tornagh investigou e discutiu como um processo de formação de docentes em EAD, 

com utilização das TICs, pode contribuir para incluir na entidade escolar uma rede 

de comunicação, de cooperação e de produção a distância. Com base nos 

resultados dos projetos desenvolvidos pelos gestores de três escolas participantes 

da investigação, Tornaghi conclui que o exercício da autoria tomou forma de criação 

de fatos, e a tecnologia passou a povoar a vida da escola de forma intensa. O 

exercício da autoria permitiu a uma escola estruturar um discurso e produzir 

inscrições que foram capazes de angariar fortes aliados para neutralizar 

discordantes valiosos. 

Silva (2006), no estudo intitulado Professores-instrutores das Escolas da 

Rede Pública Municipal de Campo Grande-MS: a relação entre a capacitação 

recebida e a sua prática pedagógica na sala de informática, explora as relações 

entre o programa de capacitação de professores-instrutores e as suas práticas 
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pedagógicas. A fundamentação teórica desta investigação teve como eixos 

temáticos a formação contínua de professores e as diferentes perspectivas de uso 

do computador no processo de ensino e de aprendizagem. A autora buscou 

compreender o cotidiano de trabalho dos docentes e sua relação com a formação 

recebida. Os resultados apontaram que, embora as diretrizes da capacitação 

indicassem a visão do computador como importante aliado no processo de ensino e 

de aprendizagem, os temas contemplados no curso são essencialmente técnicos e 

não persiste a reflexão acerca deste uso, resultando numa utilização limitada desta 

tecnologia digital na prática pedagógica dos professores-instrutores. 

O estudo de Daga (2006), intitulado Educação Continuada para Professores: 

integração da tecnologia de computadores por meio da aprendizagem colaborativa 

objetivou demonstrar a importância da educação continuada para professores 

mediante a formação de um grupo de estudos, articulando, por meio da 

aprendizagem colaborativa, a integração da tecnologia de computador ao ensino. 

Para alcançar os objetivos propostos, foi adotada a metodologia participativa 

considerada como pesquisa-ação. Para a coleta de dados, a investigadora formou 

um grupo de estudo com 28 professores, e como primeiro instrumento de coleta de 

dados utilizou um questionário destinado a caracterizar o perfil dos participantes da 

pesquisa. O estudo demonstrou que, com o trabalho colaborativo, é possível 

transformar as atividades docentes e discentes em construção coletiva e eficaz, 

estimulando o gosto pelo estudo, pela pesquisa e pela descoberta. 

Para compreender o sentido construído pelos professores da rede municipal 

de Juiz de Fora no curso de Informática na Educação, oferecido pelo Centro de 

Formação do Professor, e suas implicações na formação continuada, Feital (2006) 

organizou uma pesquisa fundamentada na Teoria da Construção Social do 

Conhecimento de Vygotsky e na Teoria Enunciativa da Linguagem de Bakhtin. O 

grupo focal foi a técnica metodológica utilizada. A pesquisa se constituiu como um 

espaço de formação continuada de professores, organizada a partir das seguintes 

etapas: a) projeto piloto; b) trabalho reflexivo nos grupos focais. Como resultado, a 

autora concluiu que os cursos oferecidos pela Secretaria de Educação de Juiz de 

Fora são momentos propícios para aproximar os docentes do computador e da 

Internet. No entanto, identificou lacunas no processo formativo que se tornam um 

dos fatores que dificultam uma utilização efetiva desses mediadores pelos docentes 

no cotidiano escolar. Ressalta também que as condições de trabalho dos 
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professores e a forma de organização do trabalho escolar ainda não se encontram 

propícios para uma integração efetiva das tecnologias digitais na escola, mas 

expressam uma atitude diferente da resistência e insegurança presente entre os 

docentes e alunos que não usam esses mediadores. 

Segundo Feital (2006, p.12) “os cursos de formação continuada oferecidos 

pelas instituições oficiais de educação nem sempre têm despertado o interesse dos 

educadores, e muitos freqüentam tais cursos pelo título e avanço na carreira”. Esta 

observação vem de encontro com o pensamento de autores como Almeida (2000), 

Brito e Purificação (2008) Gatti e Barreto (2009) no que tange a qualidade dos 

cursos de formação continuada para docentes. 

Uma investigação acerca dos usos das mídias interativas utilizadas em um 

Programa de Formação de Professores em Serviço – PEC, foi o alvo da 

investigação de Andrade (2007). Constitui o foco deste trabalho o uso das novas 

Tecnologias de Informação e Comunicação que foram entendidas sob três aspectos: 

uso potencial; uso proposto e uso efetivo. O trabalho também analisou criticamente 

os discursos que defendem o uso das novas tecnologias em Educação como forma 

de inclusão de docentes e alunos na denominada Sociedade da Informação, 

assentada em uma concepção instrumental das mídias interativas. Os resultados 

apontaram para a existência de uma ambigüidade na execução do programa de 

formação de professores, decorrentes, segundo a autora, de um lado, pelas 

contradições internas a que esteve sujeito o programa dada a complexidade da 

proposta que envolveu várias instituições e instâncias de decisão; e, de outro, de 

sua proposta metodológica e, ainda, por transformar suas potencialidades em 

obrigatoriedades, promovendo massificação, padronização e mecanização do 

ensino.  

Outro trabalho que teve como objeto a análise de um programa de 

capacitação de professores foi apresentado por Correia (2007). Na busca por saber 

como os cursos de capacitação de professores são organizados, analisou um 

Programa de Capacitação do Ensino Fundamental do Município do Rio de Janeiro. 

Os resultados indicaram que os participantes do curso consideraram que o 

computador contribuiu para o processo de aprendizagem e inclusão digital dos 

alunos, mas foram identificadas algumas dificuldades, entre as quais se destacaram: 

o uso restrito dos computadores pelos docentes e a infra-estrutura precária dos 

laboratórios de informática das escolas.  
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Garcia (2005), com o trabalho Formação de professores e o uso significativo 

de computadores na prática pedagógica, objetivou recomendações à formação de 

professores para um uso significativo das tecnologias de comunicação e informação. 

O estudo privilegiou a forma como os significados do uso das novas tecnologias 

estavam se constituindo junto aos professores. O autor procurou descobrir qual a 

relação dos professores com as novas tecnologias, o significado do uso do 

laboratório de informática das escolas pesquisadas, a importância atribuída ao 

laboratório na formação dos alunos e os reflexos da formação recebida para o 

emprego das novas tecnologias. A coleta de dados mostrou que, em face dos 

processos de formação vividos pelos docentes e da incorporação individual de cada 

profissional, ocorreu uma construção de significados para o uso da ferramenta de 

modo “plástico”, complementar ao processo pedagógico. Segundo o autor, embora 

superando os limites da resistência ao uso da ferramenta, o processo não 

potencializou a exploração das possibilidades dos recursos tecnológicos de forma 

que se incorporassem às reais situações de aprendizagem.  

Domingues (2009), com a dissertação: Atribuição do sentido e incorporação 

de recursos tecnológicos às práticas docentes, à luz dos conceitos de Hannah 

Arendt, buscou refletir sobre os sentidos que os professores conferem à tecnologia e 

sobre uma possível incorporação crítica dos recursos tecnológicos às suas práticas 

docentes. Para tanto investigou as concepções que os sujeitos da pesquisa 

possuíam a respeito da educação, da tecnologia e suas relações com na 

contemporaneidade. Para a análise dos dados, utilizou como principal referencial 

teórico a obra de Hannah Arendt, com especial atenção para o conceito de sentido e 

para as distinções que esta autora estabelece entre conhecimento, verdade e 

sentido.  Os resultados desse estudo apontaram que as justificativas apresentadas 

para o emprego das TICs não se caracterizam, normalmente, como fruto do 

pensamento crítico, mas de pressões do pragmatismo econômico – valorização do 

fazer processual; tentativa de amoldar os ritmos do processo de 

ensino/aprendizagem à dinâmica mercadológica; propósitos da educação voltados 

quase exclusivamente à capacitação dos alunos para o mercado de trabalho. O 

autor também concluiu que nas falas dos sujeitos da pesquisa não se 

desenvolveram os processos de atribuição de sentidos à luz dos conceitos definidos 

por Arendt, no que se refere especificamente à incorporação dos recursos 

tecnológicos em suas práticas. 
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O estudo de Maçaneiro (2008) intitulado “Clique aqui!” Práticas pedagógicas 

na sala informatizada, apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Educação 

do Centro de Ciências da Educação da Universidade Regional de Blumenau – FURB 

teve como objetivo compreender os aspectos que fundamentam as práticas 

pedagógicas na sala informatizada de um grupo de professores da Rede Municipal 

de Ensino de Blumenau, SC. A análise dos dados mostrou que as atividades 

socializadas foram significativas para os professores participantes da pesquisa. Os 

professores procuraram elaborar atividades diferentes e voltadas para o interesse 

dos alunos, mas acabaram reproduzindo atividades pedidas pelos professores de 

classe, adaptando-as a um formato diferenciado com foco nos conteúdos 

curriculares.  Segundo a autora, os professores desenvolveram atividades pré-

elaboradas por eles e o aluno desempenha um papel ativo na sua execução. 

Aps (2007) desenvolveu uma pesquisa intitulada: O docente frente às novas 

tecnologias de informação e comunicação, cujo desenvolvimento teve sua fase 

embrionária em uma capacitação realizada em junho de 2002, destinada a 

professores coordenadores das escolas que obtiveram classificação acima da média 

geral no sistema de avaliação de resultados do Estado de São Paulo – SARESP.  

O objeto dessa investigação é a postura do professor coordenador diante das 

novas tecnologias de informação e comunicação. Trata-se de uma investigação 

qualitativa e quantitativa que procurou distinguir as principais facilidades e 

dificuldades dos professores coordenadores em relação à implantação do programa 

Ensino Médio em Rede - EMR, questões didáticas e de infra-estrutura. O referido 

trabalho analisou que tipo de participação os professores têm na definição do projeto 

pedagógico de inclusão do computador no espaço escolar com destaque para as 

diretrizes e os programas da política paulista no que diz respeito à formação 

continuada a distância. A análise da opinião dos 42 professores coordenadores de 

escolas do Estado de São Paulo sinalizou elementos que re-contextualizaram a 

prática pedagógica do professor coordenador e suas implicações mediante a 

inserção das tecnologias de informação e comunicação no exercício de sua 

profissão. 

Colzani (2003), na pesquisa intitulada: Novas tecnologias de informação e 

comunicação: entre a infra-estrutura escolar e formação continuada de professores, 

apresentada ao Programa de Mestrado em Educação da Universidade do Vale do 

Itajaí, objetivou caracterizar a integração das Novas Tecnologias de Informação e 
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Comunicação nas escolas públicas e privadas de ensino fundamental e médio do 

município de Itajaí. Os resultados demonstraram que a formação continuada 

provoca mudanças de hábitos e disposição entre os participantes, o que poderia 

estimular políticas continuadas de freqüência e carga horária maiores que as já 

realizadas naquele município. Contudo, os participantes avaliam que teriam sido 

necessárias, na formação, mais oficinas práticas aliadas a conhecimentos teóricos 

sobre os computadores na escola. Colzani (2003, p. 23) divulga que a pesquisa 

revelou: 

 

O computador é uma das tecnologias da qual os professores possuem 
menor domínio no trabalho pedagógico quando comparado com TV e 
Vídeo; o modo de utilização da TV e Vídeo em sala de aula nas escolas 
públicas e particulares se limitam a programas gravados ou filmes, com 
desconsideração a artefatos culturais como telenovelas, propagandas ou 
telejornais. 

 

Teixeira (2006), em sua pesquisa: Formação Continuada na era digital: 

contribuições de EAD para o ofício docente em informática, apresentada à 

Universidade Estácio de Sá, Rio de Janeiro, analisa a importância da formação 

continuada do professor de informática considerando as possibilidades da educação 

online para a atualização docente diante das exigências fundamentais da era digital, 

tanto na dimensão teórica quanto na prática. Os dados abertos foram submetidos à 

análise de conteúdo proposta por Bardin. 

Esse estudo propôs-se a investigar as seguintes questões: (a) Quais as 

características do docente de informática quanto à condição socioeconômica e 

formação profissional? ; (b) Quais as dificuldades encontradas para o exercício do 

ofício docente e para a formação continuada referidas pelos docentes de 

informática; (c) Qual a importância da formação continuada para o desenvolvimento 

de competências em um mundo informatizado e em permanente transformação? ; 

(d) Qual a opinião dos docentes sobre a Educação online; (e) Que vantagens e 

desvantagens esses docentes apontam para a formação continuada em Educação 

online.   As principais conclusões desta investigação foram: (a) A rapidez dos 

avanços tecnológicos implica a urgência da atualização docente de forma contínua 

na área de informática; (b) As competências profissionais necessárias ao ofício de 

professor estão ligadas tanto à dimensão técnica quanto à dimensão pedagógica; (c) 

A infra-estrutura tecnológica para o exercício docente em informática apresenta 
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entraves que têm repercussões na qualidade do ensino; e (d) A educação online 

constitui uma alternativa que pode viabilizar a formação contínua dos professores de 

informática. 

As análises das pesquisas afins no foco de estudo deste trabalho, apontam 

para as mudanças que a sociedade vem passando devido a introdução das TICs 

nos diferentes seguimentos, afetando a educação de forma geral, solicitando novos 

arranjos para o processo de ensino/aprendizagem; que a controvérsia em torno do 

uso das TICs na escola e principalmente na prática pedagógica se instalou em torno 

das possibilidades e limitações trazidas por elas ao espaço educacional, englobando 

a preocupação com a qualidade da formação tecnológica do professor. Os 

resultados assinalaram ainda o caráter autoritário e fechado dos programas públicos 

de formação docente, envolvendo as TICs, refletindo a deficiência dessa formação e 

gerando pessimismo quanto à ocorrência de mudanças na prática pedagógica.  

Em geral os estudos analisados adotam uma abordagem qualitativa, de 

pesquisa, na qual priorizam a utilização de questionários e a realização de 

entrevistas além da análise documental que lhes servem de base. Algumas 

pesquisas se debruçam na análise de grupos focais e dos cursos de formação 

continuada para professores para utilização das TICs. Porém, todos são unânimes 

no foco sobre a formação continuada de professores para o uso das novas 

tecnologias de informação e comunicação na Educação, mais especificamente na 

prática docente, conforme demonstra o Quadro 1. 
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Quadro 1 - Resumo dos Estudos Selecionados 

AUTOR 
TÍTULO, INSTITUIÇÃO,  
ORIENTADOR, ANO 

METODOLOGIA PÚBLICO ALVO 

Alberto José 
da Costa 
Tornaghi 

 

Escola faz tecnologia, tecnologia faz escola 

 
Universidade Federal do Rio de janeiro. 
 
Orientadores: Henrique Luiz Cukierman e Jano 
Moreira de Souza. 
Ano: 2007 

Abordagem: qualitativa. 
Procedimento: 
levantamento 

Coleta de dados: 
entrevista oral. 

Gestores de três 
escolas da rede 

pública estadual de 
São Paulo. 

Adriana 
Rodrigues da 

Silva 

Professores-instrutores das escolas da rede 
pública municipal de Campo Grande-MS: as 
relações entre a capacitação recebida e a sua 
prática pedagógica na sala de informática. 

 
Universidade Católica Dom Bosco - Campo 
Grande. 
 
Orientador: Prof. Dr. Paulo Roberto de Carvalho 
Alcântara. 
Ano: 2006 

Abordagem: qualitativa. 
Procedimento: 

descritivo-explicativa. 
Coleta de dados: 

observação a um curso 
de capacitação, análise 

de documentos e 
entrevista participante. 

5  professores 
instrutores de salas 

informatizadas. 

 
Amália F. 

Bortoli Daga 

Educação continuada para professores: 
integração da tecnologia de computadores 
por meio da aprendizagem colaborativa 

 
Pontifícia Universidade Católica do Paraná. 
 
 Orientador: Prof. Dr. Paulo Roberto de Carvalho 
Alcântara. 
Ano: 2006. 

Abordagem: qualitativa. 
Procedimento: 
pesquisa-ação. 

Coleta de dados: 
questionário e formação 

de grupo de estudo. 

26 professoras 

Andréia Alvim 
Bellotti Feital 

 

Na tecedura da rede mais um nó se faz 
presente: a formação continuada do professor 
para o uso do (a) computador/Internet na 
escola. 
 

Universidade federal de Juiz de Fora. 
 
Orientadora: Profª. Dra. Maria Teresa  
de Assunção Freitas 
Ano: 2006 

Abordagem: 
qualitativa sócio-

histórica. 
Procedimento: grupo 

focal 

14 professores 

Andressa de 
Andrade 

Uso (s) das novas tecnologias em um 
programa de formação de professores: 
possibilidades, controle e apropriações 
 

Instituição: Universidade de São Paulo. 
 
Orientadora: Profª. Dra. Belmira Oliveira Bueno 
Ano: 2007 

Abordagem: qualitativa 
Procedimento: 

etnográfico 
Coleta de dados: 

observação in loco, 
entrevista gravada semi-
estruturada e consulta a 

documentos diversos 

Um grupo de 
professoras 

participantes do 
programa de 
formação em 
serviço- PEC 

 
Cátia caldas 

Correia 

 Um programa de professores em informática 
educativa como espaço para inovação 
tecnológica na prática docente 

  
Universidade Estácio de Sá. 
 
Orientadora: Profª Dra. Lina Cardoso Nunes 
Ano: 2007 

Abordagem: quantitativa 
e qualitativa com análise 

de conteúdo. 
Coleta de dados: 

observação de campo, 
questionário, entrevista 

estruturada 

Professores 
participantes de um 

curso de 
capacitação em 

Informática 
Educativa 

 
Fernando 

Garcia 
 

Formação de professores e o uso significativo 
de computadores na prática pedagógica 
 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 
 
Orientadora: Profª. Dra. Maria Elizabeth 
Bianconcini de Almeida. 
Ano: 2005 

Abordagem: qualitativa 
Procedimento: pesquisa 
de campo com análise 

de conteúdo 
Coleta de dados: 

questionário, entrevista, 
observação. 

14 Professores da 
terceira série do 

ensino 
fundamental, 2 

responsáveis pelos 
laboratórios de 
informática, 2 

gestores escolares 
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AUTOR 
TÍTULO, INSTITUIÇÃO,  
ORIENTADOR, ANO 

METODOLOGIA PÚBLICO ALVO 

Hamilton Piva 
Domingues 

Atribuição de sentidos e incorporação de 
recursos tecnológicos à práticas docentes, à 
luz dos conceitos de Hannah Arendt: as 
fronteiras do novo 
 

Universidade de São Paulo.  
 
Orientadora: Profª. Dra. Stela Conceição 
Bertholo Piconez 
Ano: 2009 

Abordagem: 
qualitativa. 

Procedimento: estudo 
de caso. Coleta de 

dados: levantamento 
teórico, entrevista 

gravada semi-
estruturada. 

Professores  
ministrantes da 

disciplina de física 

Marinez 
Panceri 
Colzani 

Novas tecnologias de informação e 
comunicação: entre a infra-estrutura escolar 
e a formação continuada de professores 
 

Universidade do Vale do Itajaí- UNIVALI 
 
Orientadora: Profª. Dra. Solange Puntel 
Mostafa. 
Ano: 2003 

Abordagem: 
quantitativa-qualitativa. 

Coleta dos dados: 
questionário e  

entrevista 

70 diretores de 
escolas da rede 

pública e 
particular do 
município de 

Itajaí, 06 gestores 
e 02 professores 
formadores do 
programa de 

Formação para o 
uso das 

tecnologias 
educacionais. 

Ricardo 
Fanurio 

Matarangas 
Teixeira 

Formação continuada na era digital: as 
contribuições de EAD para o ofício docente 
em informática 
 

Universidade Estácio de Sá. 
 
Orientadora: Prof.ª Dra. Lina Cardoso Nunes. 
Ano: 2006 

Abordagem: qualitativa 
com dados qualitativos 

e quantitativos. 
Procedimento: 

descritivo 
Coleta de dados: 

questionário aberto 
enviado via online 

40 professores 
universitários 

Fonte: Site Google Acadêmico e CAPES; BDTD; ANPEd; Scielo. (2010) 

 

Chegou-se a algumas conclusões, neste breve estudo exploratório, embora 

ha diversidade de situações examinadas.  Em geral, a formação continuada de 

professores para o uso das TICs constitui-se atualmente um tema de relevado 

interesse em decorrência das transformações sociais contemporâneas. Os estudos 

apontam para a expectativa de a formação continuada representar melhorias de 

desempenho profissional, especialmente na área pedagógica e enfatizam a 

necessidade desta formação do professor acontecer de forma contextualizada, na 

perspectiva das constantes trocas e análises sobre a prática do cotidiano escolar.  

Nesse sentido, observou-se que a formação tecnológica do professor carece de uma 

abordagem nova, não significando necessariamente preparo técnico, embora 

algumas pesquisas indicassem que o professor deve ter um mínimo conhecimento 

sobre a técnica. Não raramente, os trabalhos apontam necessidade de mais 

investimentos em formação para o uso tecnológico e para adequações das políticas 

públicas de forma que estas efetivamente venham a contribuir para o uso 

pedagógico e competente das TICs visando mudanças qualitativas no processo 
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educativo. São apontados como fatores para este fim decisivos a reorganização da 

escola e a compreensão do papel do professor para além da transmissão do 

conhecimento.  

Este cenário apresentado torna instigante e desafiador investigar as 

percepções dos professores da educação básica da rede estadual de ensino de 

Itajaí sobre as transformações ocorridas em suas práticas pedagógicas a partir da 

participação no curso de Formação Continuada “Introdução à Educação Digital”, 

tendo em vista este programa ter promovido, após sua reestruturação, uma 

formação docente contextualizada com a realidade escolar. 

 

 

 



 33 

3 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

 

3.1 Formação docente e o uso das tecnologias de informação e comunicação  

 
 

Pensar na formação do professor para exercitar uma adequada pedagogia 
dos meios, uma pedagogia para a modernidade, é pensar no amanhã, 
numa perspectiva moderna e própria de desenvolvimento, numa educação 
capaz de manejar e de produzir conhecimento [...]. E desta forma seremos 
contemporâneos do futuro, construtores da ciência e participantes da 
reconstrução do mundo (MORAES, 1993). 

 
 

A discussão sobre a incorporação das novas tecnologias de informação e 

comunicação na educação, conseqüentemente, na formação de professores, é tema 

debatido regulamente no meio científico - acadêmico, em palestras e também pelos 

defensores de seus argumentos. Isto porque, a partir de 1960 e 1970 as TICs vêm 

exercendo poderosa influência em nossa cultura, nos levando a passar por 

sucessivas transformações de natureza científica, tecnológica, política, econômica e 

cultural. Obrigam os trabalhadores, em especial, os docentes, a se defrontarem com 

constantes desafios “provocados por essas transformações, incertezas e 

complexidade da ciência, pelas demandas da sociedade do conhecimento e pela 

disseminação do acesso às tecnologias de informação e comunicação” (DAGA, 

2006, p. 30).   

Este fato, anunciado nas primeiras literaturas (Valente 1993; Fagundes, 1988; 

Carreher, 1996; Santarosa, 1995), demonstra que o computador deve ser utilizado 

na educação como catalisador de mudanças do modelo educacional vigente, 

reforçando um paradigma que promova a aprendizagem ao invés do ensino. Isso 

implica o deslocamento do foco da formação dos professores a fim de superar a 

ótica linear e homogênea para aproximá-la de uma formação dinâmica, atual e 

continuada, levando os professores a trabalhar em grupos, buscar e selecionar 

informações em diferentes fontes, através do uso das TICs e, sobretudo, 

desenvolver a autonomia em relação ao próprio processo de formação contínua. 

Segundo Moran (2008), os meios de comunicação desempenham importante papel 

educativo, transformando-se, na prática, numa segunda escola, paralela e 

convencional, por que ensinam de forma atraente e evolutiva.  
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Diante desta realidade, evidencia-se a necessidade de se repensar os 

projetos de formação inicial e continuada dos docentes, assim como, os conceitos 

de conhecimento, aprendizagem e de ensino. Cabe observar que na atualidade a 

noção de conhecimento passou a articular o conceito de construção decorrente das 

interações favorecidas pelas TICs, presentes no cotidiano não apenas em forma de 

suporte, mas também de cultura criando novas formas de distribuir o conhecimento, 

nova maneira de aprender e potencializando as redes de comunicação. O que 

chamamos de Tecnologias da Informação e Comunicação surge, segundo Lemos 

(2008, p.68), “a partir de 1975 com a fusão das telecomunicações analógicas com a 

informática, possibilitando a veiculação, sob um mesmo suporte – o computador, de 

diversas formatações de mensagens”.  

 Neste contexto, Perrenoud (2000, p.139) diz que o papel do professor amplia 

do ensinar para aprender, “concentrando-se na criação, na gestão e na regulação 

das situações de aprendizagem que propiciem a aprendizagem significativa aos 

grupos e a cada aluno. Assim, para Garcia (2005) a aprendizagem se torna 

significativa a medida que o novo conhecimento é incorporado às estruturas de 

conhecimento do sujeito que aprende e atribui significado para ele, a partir da 

relação com seus conhecimentos prévios. Caso contrário ela se torna mecânica ou 

repetitiva. 

Como as tecnologias estão em permanente mudanças, a aprendizagem 

contínua é uma conseqüência natural da sociedade contemporânea. Formar 

cidadãos preparados para enfrentar essa nova realidade é um grande desafio para 

quem dimensiona e promove a educação. Em plena era do conhecimento, na qual 

inclusão digital e sociedade da informação são termos freqüentes, ao ensino 

converge à responsabilidade de formar cidadãos competentes para a vida em 

sociedade, o que inclui a apropriação crítica e criativa de todos os recursos 

tecnológicos à disposição desta sociedade (BELLONI, 2001).  Se as pessoas que 

estão à frente desse processo não compreenderem o que é necessário fazer para 

propiciar aos educandos esta realidade, podem inibir o desenvolvimento das 

instituições de ensino ou mergulhá-las no envelhecimento prematuro (PEREIRA, 

2007). Porém, com relação a inclusão das tecnologias digitais,  Castells (2000) 

alerta para o fato de haver consideráveis segmentos da população que estão 

desconectados do sistema tecnológico, ou seja, existem cruciais desigualdades na 

sociedade quanto a referida apropriação dos recursos disponibilizados à sociedade. 
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Dessa forma, acorda-se para a importância de se rever o papel do aluno e do 

professor diante da “explosão” das tecnologias e da ampliação das novas formas de 

acesso à informação. O desafio que se impõem para as instituições de ensino e para 

os educadores é “refletir sobre as reais necessidades que os alunos irão enfrentar 

em suas profissões e vida” (BEHRENS, 2005, p.76), como também romper com os 

métodos e metodologias lineares do passado que formam pessoas para um modelo 

de sociedade que já não existe. Contudo, sabe-se que os professores, em especial 

os docentes atuantes na educação básica, enfrentam dificuldades para integrar as 

TICs às atividades de ensino/aprendizagem, fato que contribui para que os cursos 

de formação continuada tenham a preocupação com o desenvolvimento de 

habilidades técnicas e pedagógicas relacionadas ao domínio tecnológico.  

Para tanto, longe de assumir um caráter prescritivo, mas oferecendo um 

referencial, os estudos de (Kenski, 2003, 2007; Almeida 2005; Belloni, 2005; Moran, 

2008, Fagundes, 1988, Behrens, 2005) indicam formas com que os professores e a 

escola poderiam utilizar os recursos tecnológicos. Desta forma, Kenski (2003) 

aborda a questão do acesso dos alunos às novas tecnologias, alertando da 

necessidade do professor tomar consciência de que, na maioria das vezes, será na 

escola que o aluno terá a oportunidade de conhecer e utilizar os computadores. 

Belloni (2005, p.10) amplia esta explicação dizendo: 

 

A escola deve integrar as tecnologias de informação e comunicação porque 
elas já estão presentes e influentes em todas as esferas da vida social, 
cabendo à escola, em especial à escola pública, atuar no sentido de 
compensar as terríveis desigualdades sociais e regionais que o acesso 
desigual a estas máquinas está gerando.  

  

Com relação à educação, por mais que ela se transforme com o emprego de 

novas metodologias e tecnologias, é consenso que é o professor, mediante seu 

conhecimento e postura profissional é quem incorpora à utilização dos recursos 

tecnológicos e científicos na sala de aula. Assim, novos papéis terão de ser 

desempenhado por eles, o que torna imperioso pensar em preparar o docente de 

modo a uma apropriação crítica, ativa e criativa para a incorporação das TICs e de 

seu uso na sala de aula. Isto, certamente exige investimentos significativos e 

transformações no modo de formação de professores além de pesquisas voltadas a 

metodologias de ensino.  Este fato é acordado por Prado (1993, p.99), ao enfatizar: 
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O aprendizado de um novo referencial educacional envolve mudanças de 
valores, concepções, ideias e, conseqüentemente, de atitudes [...]. É um 
processo reflexivo, depurativo, de reconstrução, que implica transformação, 
e transformar significa conhecer. 

 

Portanto, para sobreviver na sociedade do século XXI e integrar-se ao 

mercado de trabalho o indivíduo precisa desenvolver novas habilidades, ser flexível 

e adaptar-se aos novos modos de organização desta sociedade. Contudo percebe-

se que um grande número de docentes que hoje atuam na educação básica, 

estando formados a um longo tempo, não teve acesso a metodologias de ensino que 

refletisse sobre o uso do computador e Internet além de outras mídias como recurso 

didático-pedagógico, bem como, levassem em consideração a importância das 

aprendizagens colaborativas. Em contrapartida, o paradigma educacional vigente 

assim como as tecnologias continua em franca evolução, despertando fascínio sobre 

os educandos, pois vem acompanhada da explosão da multimídia, dos programas 

que integram jogos e informação, das enciclopédias virtuais e de outros recursos 

que possibilitam uma nova forma de aprendizagem e construção do conhecimento. 

Para Belloni (2005) estes fatos demandam uma preparação pedagógica que 

habilite o professor a desenvolver uma prática mais atualizada e contextualizada 

com os novos processos sociais, que atenda as necessidades e interesses dos 

educandos e os ajude a interpretar a enorme quantidade de sons, imagens e 

mensagens que recebem diariamente, preparando-os para a compreensão de sua 

época.   

Contudo, é imprescindível que os professores aprendam a aprender com os 

aprendentes, isto é, com as crianças e adolescentes, porque, para eles, “nativos” da 

era da informática e das telecomunicações, “as TICs são tão naturais quanto 

qualquer outro elemento de seu universo de socialização. Estão, portanto, mais 

aptos (que nós adultos) a extrair delas o melhor e o pior para construir sua 

formação” (BELLONI e GOMES, 2008, p.717). Porém, como alerta Sancho (2006), a 

incorporação das TICs em certos contextos, muitas vezes tem implicado usos 

mecânicos, derrubando suas potencialidades mais criativas.  

Com base em um estudo empírico, Ramal (2002, p. 237) diagnosticou, que 

em alguns contextos educativos, as TICs não são incorporadas, que há resistências 

e essas estão associadas a fatores como:  
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Insegurança, medo de danificar equipamentos de custo elevado; a 
dualidade entre as condições da escola e dos alunos e as condições 
socioeconômicas do professor; preconceito contra o uso de computador 
por associá-los à sociedade de consumo e ao caráter excludente da 
globalização; o potencial das tecnologias como geradoras de subversão 
das estruturas escolares rígidas e estáveis; o receio da 
multidisciplinaridade que, literalmente, invade a sala de aula, e a 
acomodação pessoal e profissional. 

 

Percebe-se como fundamental os cursos de formação continuada  promover 

atividades práticas, reflexões e autonomia, possibilitando ao professor o 

gerenciamento de sua formação contínua para assumir uma postura investigadora 

de sua própria prática pedagógica. Visto dessa forma, Tardif (1991) considera que 

os docentes possuem saberes de sua formação profissional, das disciplinas, dos 

currículos e da experiência adquirida com a prática pedagógica que se caracteriza 

não como um lugar de aplicação de teoria, mas de constituição desses saberes. 

Nessa perspectiva, a concepção de saber para Tardif (2002, p.21) significa: 

 

[...] atividade discursiva que consiste em tentar validar, por meio de 
argumentos e de operações discursivas (lógica, retóricas, empíricas, etc.) e 
lingüísticas, uma preposição ou uma ação. A argumentação é, portanto, o 
„lugar‟ do saber. Saber alguma coisa não é somente emitir um juízo 
verdadeiro a respeito de algo (um fato ou ação), mas é também ser capaz 
de determinar por que razões esse juízo é verdadeiro. 

 

Assim, os cursos de formação de professores podem se caracterizar como 

um espaço para aperfeiçoamento profissional, espaço de troca de experiência e 

reelaboração dos saberes iniciais. Acerca desses saberes profissionais, Tardif 

(2002, p. 70) afirma que “são temporais  pois são utilizados e se desenvolvem no 

âmbito de uma carreira, isto é, ao longo de um processo temporal de vida 

profissional”.  

Desse modo, longe de afirmar que a introdução das TICs, em especial do 

computador, na educação seja a passagem para a superação dos problemas vividos 

no contexto atual, é possível admitir, contudo, que esses recursos pode contribuir 

nos processos de ensino-aprendizagem, auxiliando os educadores a enfrentar os 

desafios presentes na prática pedagógica. Por isso é necessário que os processos 

de formação de professores, tanto inicial quanto continuada, sejam condizentes com 

a prática que se desenvolve no interior da escola e sejam vistos não como um fim 

em si mesmo, mas como um meio de se reconstruir, avaliar e criar estratégias para 

que os educadores possam ser agentes efetivos das mudanças provocadas pelas 
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TICs. Que a formação contextualizada seja oportunizada a todos os docentes da 

educação básica, Conforme preconiza a pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB - LEI nº 9.394 de 23 de dezembro de 1996).  

 

 

3.2 Legislação sobre a formação docente no Brasil 

 

 

Quando se discute no Brasil os desafios e dimensões da formação docente, 

inicial e continuada, considera-se, conforme Gatti e Barreto (2009), o fato do 

processo de expansão da escolarização básica ter começado, realmente, em 

meados do século XX quando começa o processo de expansão da escolarização 

básica no país, como também, o fato do crescimento real em termos de rede pública 

de ensino ter acontecido somente no final dos anos de 1970 e início dos anos de 

1980. Desta forma, a formação docente no Brasil ainda sofre os impactos do 

crescimento efetivo e rápido das redes de ensino e de outros fatores que integram a 

composição dos desafios, cuja análise revela a complexidade da questão.  Assim, 

de um lado contribui para este fato a expansão da oferta de educação básica e os 

esforços de inclusão social provocando a demanda por maior contingente de 

professores em todos os níveis de escolarização de outro, as urgentes 

transformações sociais que atingem os diversos âmbitos da atividade humana que 

penetram os muros das escolas pressionando por práticas pedagógicas que propicie 

eficiência no processo de preparo do educando (GATTI e BARRETO, 2009).  

Sendo assim, a formação de professores sobressai como fator relevante 

nesse processo devido os docentes ocuparem posição de destaque na vida dos 

cidadãos.  

Com relação a esses profissionais, Tardif e Lessard (2005) informam que eles 

constituem um dos mais importantes grupos ocupacionais no país e uma das 

principais peças da economia em função do número e da função que 

desempenham. Junto com os profissionais da saúde representam a principal carga 

orçamentária dos Estados nacionais, haja vista que a Relação Anual de Informação 

Social “(Rais) em 2006 registrou 2.803.761 empregos para professores no Brasil em 

todos os níveis de ensino. Nada menos que 77% desses empregos – 2.159.269 –

são  professores da educação básica” (GATTI e BARRETO, 2009, p. 18).  
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Quanto às exigências que emitem o critério de atuação na educação básica, a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB 9.394/96 reza no art.62 que 

“a formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, 

em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos 

superiores de educação”. Tomando como base o legalmente instituído, fica explicito 

que a questão da formação docente inclui formação superior e aperfeiçoamento, 

verificando-se aí a necessidade de um prolongamento da formação inicial. A 

formação continuada de professores difundiu-se nos últimos anos e recebeu atenção 

e destaque na LBD que estipula em seu artigo 67 que os sistemas de ensino 

deverão promover a valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes, 

nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério, aperfeiçoamento 

profissional contínuo. As obrigações do poder nesta questão são também 

sublinhadas no artigo 80, que reza que “o poder público incentivará o 

desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino a distância em todos os 

níveis e modalidades de ensino e de educação continuada”.  

Em geral, a formação continuada oferecida nas últimas décadas teve como 

propósito a atualização e aprofundamento de conhecimentos como requisito natural 

do trabalho em face do avanço tecnológico, os arranjos nos processos produtivos e 

suas repercussões sociais (GATTI e BARRETO, 2009). Vários programas de 

capacitação de professores foram implantados no país por setores do governo e 

outros órgãos envolvidos com questões de ensino. Em 2002 foi instituído as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores para a Educação 

Básica, cuja redação centra no desenvolvimento de competências pessoais, sociais 

e profissionais dos professores. Postulam estas diretrizes que se considere a 

formação de competências necessárias à atuação profissional, a coerência à 

formação oferecida e a prática esperada do professor, a pesquisa, com foco no 

ensino e na aprendizagem para compreensão do processo de construção do 

conhecimento. “As aprendizagens deverão ser orientadas pelo princípio da ação-

reflexão-ação tendo a resolução de situações-problemas como uma das estratégias 

didáticas privilegiadas” (BRASIL/ MEC/CNE, 2010).  

Mais recentemente, em 2005, o Ministério da Educação criou a Rede 

Nacional de Formação Continuada de Professores da Educação Básica, integrando 

centros de pesquisa de várias universidades. A Rede foi criada em função da 

verificação de que a formação continuada vem se integrando cada vez mais às 
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perspectivas dos docentes por atualização pedagógica, da escola em diferentes 

níveis e também das análises referente a formação continuada que mostraram a 

dispersão das diversas iniciativas, de sua superposição e muitas vezes de sua 

superficialidade (GATTI e BARRETO, 2009). 

Considera-se que a formação inicial e continuada de professores é questão 

relevante nas políticas educacionais, de forma que a Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Arte (UNESCO) e a Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) aprovaram em 1966, em uma Conferência 

Internacional convocada pela UNESCO, o documento – Recomendações Relativas à 

Situação do Pessoal Docente. Este texto constitui-se ainda hoje como um dos mais 

completos sobre formação docente, pois trata das diferentes dimensões da função 

do magistério, entre elas a formação inicial e continuada, condições de trabalho para 

o ensino de qualidade, remuneração, organização e política docente, acesso, 

carreira e promoção, avaliação, estabilidade, saúde, direitos, deveres e material 

pedagógico de apoio (GATTI e BARRETO, 2009). Apesar de todo esforço de muitos 

países o fato é que a grande maioria ainda não logrou “atingir os padrões 

necessários para colocar a profissão docente à altura de sua responsabilidade 

pública para com milhões de estudantes” (Ibid, 2009, p.8). Estes e outros fatos têm 

contribuído para o desenvolvimento de pesquisas que visem acompanhar o 

desenvolvimento educacional.   

 

 

3.3 Estudo exploratório sobre o professor atuante no ensino básico brasileiro  

 

 

A implantação do sistema Educacenso, que é o sistema de coleta de dados 

do Censo Escolar6·realizado anualmente, tem como principal objetivo organizar uma 

ampla base de dados sobre alunos, professores e escolas, dando suporte a estudos 

e diagnósticos sobre a realidade do sistema educacional, bem como ajudar na 

definição e implantação de políticas orientadas para a promoção da eqüidade, da 

efetividade e da qualidade do ensino (INEP, 2010), individualizou em 2007 a coleta 

de dados do Censo Escolar da Educação Básica e tornou possível conhecer com 

                                                 
6
  O Censo Escolar tem como unidade básica de coleta de dados a escola.  
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detalhes o universo de professores brasileiros – um universo formado por 1.882.961 

profissionais. Esse universo está detalhado no Estudo exploratório sobre o professor 

brasileiro, produzido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira. 

Segundo esse estudo, ao dividir a educação básica em três etapas (educação 

infantil, ensino fundamental e ensino médio), percebe-se nítida mudança no perfil do 

professor e nas suas condições de trabalho. Por exemplo: na educação infantil 

(creche e pré-escola) mais de 80% dos docentes trabalham em apenas uma escola 

e atendem até duas turmas. No ensino fundamental, aparecem diferenças entre os 

professores de anos iniciais e os dos anos finais. Cerca de 70% dos professores dos 

anos iniciais atuam em apenas uma turma e são multidisciplinares (73%), enquanto 

43% dos professores dos anos finais atuam em mais de cinco turmas, porém com 

uma única disciplina (60%). Já no ensino médio, os professores são especialistas de 

disciplina: 74,4% ministram apenas uma disciplina e 18,7% ministram duas. Em 

relação ao número de turmas, verifica-se uma ampla distribuição: 50,2% atuam em 

uma a quatro turmas. 32,4% atuam em cinco a oito turmas e 17,4% atuam em mais 

de nove turmas.  

Os dados permitem ainda que se trace um perfil único do professor da 

educação básica. Esse perfil chama-se Moda, que é a medida estatística de posição 

que identifica o atributo com maior freqüência na distribuição. Assim o professor da 

educação básica é predominantemente do sexo feminino, nacionalidade brasileira, 

raça/cor não declarada (entre as declaradas, 32,36% declararam-se de cor branca), 

38 anos de idade, com nível superior – sendo graduado em pedagogia ou ciência da 

educação. Leciona aulas de língua/literatura portuguesa, trabalha em apenas uma 

escola, de localização urbana, e é responsável por uma turma com 35 alunos em 

média.  Outra característica dos professores brasileiros coletada pelo Censo Escolar 

2007 é a idade. A distribuição dos professores por idade revela que 68% têm mais 

de 33 anos e que 55% estão na faixa entre 30 a 45 anos. Assim, a média de idade 

dos professores da educação básica é de 38 anos com uma pequena variação de 

apenas 5 anos, quando se tem o conjunto de docentes de cada etapa de ensino 

(INEP, 2009). 

Os resultados do Censo Escolar 2007 ampliam o conhecimento sobre a 

formação do professor com o fornecimento de dados que caracterizam sua 

escolaridade (área de formação de graduação e especialização, de formação 
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continuada, dentre outras) e se constituem em informações importantes para o 

planejamento e o movimento das ações voltadas para a formação inicial e 

continuadas desses profissionais (INEP, 2009). 

No que se refere a escolaridade dos professores da educação básica, os 

dados revelam um total de 1.288.688 docentes com nível superior completo, que 

correspondem um total de 68,4% do total.7 Daqueles  com graduação, 1.160.811 

(90%) possuem licenciatura – formação adequada para atuar na educação básica, 

segundo a legislação  vigente.8 Dentre os professores que possuem escolaridade de 

nível médio, 82,1% cursaram o ensino médio na modalidade Normal ou Magistério, 

formação mínima admitida por lei para o exercício da docência na educação infantil 

e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental. Os docentes que ainda 

necessitam complementar a formação mínima para exercer a docência na educação 

básica são denominados como “professores leigos”, os quais formam um 

contingente de119. 323 docentes (6,3%) distribuídos em todo o país tanto nas zonas 

urbanas quanto nas rurais, atendendo alunos de todas as redes de ensino. Ademais, 

convém lembrar que também são enquadrados como “professores leigos” 103.341 

docentes (5,5%) que têm escolaridade de nível médio sem curso Normal ou 

habilitação para o magistério. 

Com o objetivo de oferecer um resumo das informações encontradas no 

censo Escolar 2007, o quadro dois caracteriza os 1.882.961 professores da 

educação básica, segundo a freqüência (moda) 9. 

 

                                                 
7
  Para calcular essa informação, o professor foi contado apenas uma vez, independentemente do 

número de turmas e de escolas em que leciona. 
 
8
  LDB, Art. 62. 

 
9
  Moda é a medida estatística de posição que identifica o atributo com maior freqüência na 

distribuição. 
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Quadro 2 – Perfil do Professor da Educação Básica – Brasil – 2007 

Aspectos Perfil 

Sexo Feminino 

Nacionalidade Brasileira 

Média de Idade  38 anos 

Escolaridade Nível superior 

Área de formação por graduação  Pedagogia/ciência da educação 

Disciplina que leciona Língua/literatura portuguesa 

Quantidade da escola em que leciona 01 

Localização da escola em que leciona Urbana 

Número de turmas em que leciona 01 

Tamanho médio da turma (pela quantidade de matrícula) 35 

Fonte: Estudo exploratório sobre o professor brasileiro. Com base nos resultados do Censo Escolar 
da Educação Básica 2007. 

 

Com base nos indicativos desse Censo percebe-se que em nosso país ainda 

há um número significativo de professores sem formação específica para a função, o 

que provavelmente apresentam formação insuficiente nas áreas específicas, em que 

por ventura estejam atuando. É de se esperar lacunas, tanto do ponto de vista de 

domínio amplo e consistente do conteúdo da área, quanto com relação à 

possibilidade de uma visão contextualizada e interdisciplinar. Esses e outros fatos 

levantados até aqui convergem à urgência de programas de formação relativos à 

preparação do professor da educação básica para uma atuação docente que 

privilegie a formação continuada em serviço, com base na reflexão na própria prática 

e focada principalmente em um novo paradigma que contemple os novos papéis que 

se impõem a este profissional.  

A representatividade social que a formação continuada apresenta quanto ao 

bom desempenho do professor diante do complexo cenário de atuação profissional 

tem sido um dos pontos nos quais se situa o discurso dos espaços educacionais.  

Nesse pressuposto, a formação continuada pode possibilitar a reflexibilidade e a 

mudança nas práticas docentes ajudando os professores a tomarem consciência de 

suas dificuldades, compreendendo-as e elaborando formas de enfrentá-las.  

 

3.4 A Formação continuada dos professores no contexto das TICs 

 

Historicamente tem sido recorrente nos discursos oficiais e acadêmico-

científicos, o debate sobre a formação inicial e continuada de professores. Isso 
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advém da possibilidade de se manter viva e de se atualizar as aprendizagens 

anteriores, como também, construir e reconstruir conhecimentos no âmbito de uma 

sociedade em constante mudança, pois conforme Marques (1992), os avanços das 

ciências e das tecnologias, no sentido da expansão de suas fronteiras e 

reconstrução de seus referenciais teóricos em todos os meandros da vida humana 

em sociedade, fazem com que a educação assuma caráter de permanente 

recomeço e renovação.  

Por essa e outras razões, a formação continuada do professor tem sido 

colocada como um fator importante que pode contribuir para o acompanhamento 

das modificações ocorridas na sociedade e promover a construção de um novo 

papel para o educador, que acresce a função de transformar criticamente a 

realidade por meio da construção e da disseminação do conhecimento (TORNAGHI, 

2007), mas tal mudança implica também uma nova concepção da ação e da 

estrutura da instituição educacional e dos programas que promovem a formação 

contínua e continuada dos professores. 

Na ênfase sobre a melhoria da educação, a UNESCO (2004) manifesta-se 

sobre os papéis que são atribuídos à escola e ao professor, revelando que a 

necessidade de mudanças é premente, pois a escola que se conhece não 

corresponde aos tempos de hoje. Explanando sobre o revelado, Libâneo (apud 

UNESCO, 2004, p. 28) ressalta que o novo papel implica oferecer aos alunos não só 

“uma formação sólida capaz de ajudá-los a pensar cientificamente os problemas 

humanos” como também contribuir para a construção de “uma nova postura ético-

valorativa”.  Acrescenta adiante que “tudo o que se espera da escola para os alunos, 

se exige do professor também”. Para Tornaghi (2007) este é um papel distante do 

que era até então atribuído ao professor.  

Isso posto, a formação docente que se exige nos dias de hoje vai muito além 

do domínio dos conhecimentos específicos de cada área. Para Nóvoa (1995), ela 

precisa estar sempre articulada, visando o desenvolvimento e à produção do 

professor como pessoa e como profissional, como também objetivando a produção 

da escola como instituição educativa, responsável pelas questões relacionadas com 

a educação. Para Almeida (2005, p. 2) isso implica na necessidade de “desenvolver 

processos formativos que privilegiem a formação em serviço”.  

Muitos autores têm desenvolvido pesquisas, fomentando debates e a 

circulação de análises e propostas para essa modalidade de formação docente. Os 
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resultados das discussões indicam a necessidade de continuidade no processo de 

formação de professores para que possam atualizar as práticas, as aprendizagens 

anteriores e construir e reconstruir o conhecimento no âmbito de uma sociedade que 

se caracteriza pelas constantes mudanças (GATTI e BARRETTO, 2009).  

Diante de estudos realizados sobre a importância que a formação continuada 

adquiriu na sociedade contemporânea, muitos autores se esforçam para encontrar 

um conceito e compreender o seu significado no âmbito da profissão docente.  

Desse modo, Libâneo (2004) ao referir-se sobre a formação continuada refere-se 

também a formação inicial, pois para ele uma é o prolongamento da outra e alerta 

para o fato de a formação fazer parte de toda a trajetória profissional docente e 

encontra seu espaço nas problemáticas que envolvem a qualidade do ensino, visto 

que: 

[...] a formação continuada pode possibilitar a reflexividade e a mudança 
nas práticas docentes, ajudando os professores a tomarem consciência das 
suas dificuldades, compreendendo-as e elaborando formas de enfrentá-las. 
De fato, não basta saber sobre as dificuldades da profissão, é preciso 
refletir sobre elas e buscar soluções, de preferências, mediante ações 
coletivas (LIBÂNEO, 2004, p. 227). 

 

Com base no exposto, torna-se fundamental ampliar o conceito de atuação 

docente para além do exercício rotineiro da sala de aula, possibilitando a 

compreensão da complexidade do mundo atual, do contexto, do grupo e da própria 

identidade profissional. Em relação a este ponto de vista Tardif (2002) aponta a 

formação continuada como um meio de fazer frente às crescentes demandas de 

atuação profissional, já que em suas bases teóricas e práticas os conhecimentos 

são progressivos e evolutivos, necessitando de uma formação contínua e 

continuada. 

Para esse autor considerar o contexto do saber docente é fundamental, pois é 

impossível compreendê-lo fora do âmbito da profissão. Assim, para muitos autores, 

os saberes específicos da docência resultam da estreita articulação entre formação, 

profissão e as condições materiais em que estas se realizam, resultando numa 

cultura profissional, pois o professor, 

 

[...] ao entrar na sala de aula para ensinar uma disciplina, não deixa de ser 
um cidadão, alguém que faz parte de um povo, de uma nação, que se 
encontra em um processo histórico e dialético, que participa da construção 
da vida e da história de seu povo (MASETTO, 1998, p.23). 
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Orientados no pensamento de autores como Certeau (1994), Almeida (2005) 

e Nóvoa (1992), entende-se a formação continuada de professores como a 

legitimação de um ”lugar praticado” de compartilhamento de experiência, 

expectativa, negociação, troca de saber e fazer, realizada de forma individual ou em 

grupo, visando tanto o desenvolvimento pessoal como profissional.  

A idéia de formação continuada como desenvolvimento profissional é à base 

de dois modelos amplamente defendidos na literatura educacional mais recente, 

qual sejam:  reflexão sobre a prática e a formação centrada no fortalecimento 

institucional. Ambos os modelos supõem transformações que ultrapassam as 

questões de envolvimento dos professores e de formação continuada propriamente 

dita, dado que demandam condições institucionais e estruturais (GATTI e 

BARRETO, 2009, p. 203).   

Nesse contexto, a formação continuada encontra o seu espaço nas 

necessidades pedagógicas, visto que, passa a ser também responsabilidade do 

professor, devendo este compreender a escola não somente como um espaço em 

que se ensina, mas também em que se aprende, na qual educando e educador são  

sujeitos ativos na aprendizagem. Nesse aspecto, Bettega (2004) diz que há uma 

nova forma de ver a instituição educativa, novas funções do professor, nova cultura 

profissional e uma mudança nos posicionamentos de todos aqueles que trabalham 

na educação. Conforme Silva (1999) a formação contínua do professor é um 

processo que não pode ter fim numa época da mais alta aceleração das descobertas 

científicas, movimento da humanidade, que produz rápidas mudanças no conjunto 

de valores e na construção de novos conhecimentos.  

A formação pedagógica continuada é sem dúvida um tema emergente na 

atualidade, pois a grande maioria dos professores hoje atuantes, pertence à geração 

pré-ícone/digital (MOURA 2002). Sua formação inicial não contemplou, em termos 

de fundamentos e práticas, o trabalho com computadores. Certos desta realidade 

muitos professores buscam aperfeiçoamento em cursos diversos, pois os 

indicadores revelam o elevado número de docentes que participam de atividades ou 

cursos de aperfeiçoamento profissional.  

Segundo dados do Censo de Profissionais do Magistério da Educação Básica 

de 2003 analisados por Catrib et al (2009), de um total de 1.542.878 docentes, 

701.516 participaram de alguma atividade ou curso, presencial, semipresencial ou a 

distância.  Contudo, Gatti e Barreto (2009) dizem que é preciso considerar nesses 



 47 

indicadores que a formação continuada presencial cobre um universo bastante 

diversificado de atividades, cuja natureza vai desde as formas mais 

institucionalizadas, que outorgam certificados, até iniciativas menos formais que têm 

o propósito de contribuir para o desenvolvimento profissional do professor.  

Análises referentes aos programas de formação continuada apontam para a 

falta de contextualização, denunciando a forma compacta como os cursos se 

desenvolveram. Segundo Gatti e Barreto (2009) os participantes desses cursos não 

vivenciam o uso dos conhecimentos e técnicas adquiridas, embora avanços tenham 

sidos alcançados.   

Para as referidas autoras: 

 

O processo de formação continuada, desenvolvido desde 1980, quer para 
atualização ou complementação de conhecimentos, quer para a 
implantação e uma reforma educativa, não produziu os efeitos esperados. 
Entre as razões invocadas, está a dificuldade de formação em massa, a 
brevidade dos cursos, realizados nos limites dos recursos financeiros 
destinados e a dificuldade de fornecer, pelos motivos citados, ou ainda pelo 
nível de preparação das instituições formadoras, os instrumentos e o apoio 
necessário para a realização das mudanças esperadas (GATTI E 
BARRETO, 2009, p. 201). 

 

Por conseguinte, o entendimento sobre a relevância de se investir na 

formação de docentes, preparando-os para a incorporação das TICs, especialmente 

do computador e Internet na educação deve-se às possíveis contribuições que estes 

recursos oferecem a prática pedagógica, podendo proporcionar ao professor uma 

maior capacidade crítica de sua ação e um leque maior de possibilidades na 

orientação dos alunos diante dos novos conceitos e das novas relações que surgem 

a cada momento no mundo tecnológico.   

Contudo, Valente e José Almeida, (2010) recordam que as experiências de 

implantação da informática na escola têm mostrado que a formação de professores 

é fundamental e exige uma abordagem diferente, envolve muito mais do que prover 

conhecimentos sobre computadores ou metodologias de como usar o computador 

na sua respectiva disciplina. Para esses autores é o contexto da escola, a prática 

dos professores e a presença dos seus alunos que determinam o que deve ser 

trabalhado pelo professor nos cursos de formação pedagógica.   

Quando se fala na presença das TICs na escola volta-se para os programas 

implantados pelo governo brasileiro através do Ministério da Educação – MEC, que    

no papel político estratégico de coordenar a Política Nacional de Educação, tem 
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criado e reformulado mecanismos de apoio ao sistema público de educação, para o 

qual traçou, dentre outras, as seguintes diretrizes: fortalecimento da ação 

pedagógica do professor na sala de aula e da gestão da escola; maior envolvimento 

da sociedade na busca de soluções educacionais e modernização com inovações 

tecnológicas introduzidas no processo ensino-aprendizagem.  Assim, no “Brasil, os 

grandes projetos governamentais em informática na educação iniciam-se na década 

de 1980” (BRITO e PURIFICAÇÂO, 2008, p. 67). Sobre estes programas que o 

capítulo se debruça. 

 

 

3.5 A Informática na educação brasileira 

  

 

Os discursos atuais sobre a educação se voltam para a necessidade de 

modernização das escolas como forma de aproximá-las das inovações tecnológicas 

ocorridas na sociedade, dotando-as de infra-estrutura capaz de responder às 

exigências de sua clientela (BRITO e PURIFICAÇÃO, 2008). Presentes nesse 

discurso também se encontram as preocupações com a formação adequada dos 

docentes para a incorporação desses novos recursos a prática pedagógica. 

Desta forma considera-se necessário conhecer o processo de implantação da 

informática na rede oficial de ensino para se compreender as mudanças e os 

avanços pedagógicos alcançados ao longo do tempo. Assim, se fará um breve 

retorno a história da implantação da informática na educação.   

Foi no início da década de 70 que se inicia o processo de informatização na 

educação com o empreendimento de alguns educadores atuantes nas universidades 

- UFRJ, UFRGS e UNICAMP. Motivados pelo fato de países como os Estados 

Unidos da América e a França já estarem utilizando a informática na universidade, 

passam a desenvolver algumas experiências educativas com o uso do computador. 

Desta forma, no Brasil como em outros países, o uso do computador na educação 

teve início com experiências em universidades. 

Porém, no Brasil os grandes projetos governamentais em informática na 

educação pública iniciaram-se somente na década de 1980 (BRITO e 

PURIFICAÇÃO, 2008), com o primeiro e segundo Seminário Nacional de 

Informática. Esses seminários estabeleceram um programa de atuação que originou 
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o projeto EDUCOM (Educação e Computador), patrocinado pelo MEC, cujo objetivo 

era criar centros de pesquisa sobre informática na educação a fim de formar 

profissionais habilitados a usar o software LOGO10. Segundo Valente e José 

Almeida (2010) todos os centros de pesquisa do projeto EDUCOM atuaram na 

perspectiva de criar ambientes educacionais usando o computador para realizar as 

atividades educativas e, assim, aprender. 

O projeto EDUCOM desencadeou uma série de ações e projetos que foram 

desenvolvidos nos anos subseqüentes, como o FORMAR, que se constituiu da 

realização de cursos de especialização na área da informática na educação (TONO, 

2003, p.21). Participaram deste curso professores vindos de praticamente todos os 

Estados do Brasil. Esses profissionais, em grande parte, se tornaram os maiores 

responsáveis pela disseminação e a formação de novos profissionais na área de 

Informática na Educação (VALENTE e JOSÉ ALMEIDA, 2010). 

Embora os trabalhos realizados nos centros deste projeto tivessem 

possibilitado entender e discutir questões relativas a informática na educação, 

resultando em diversas experiências que contribuíram para a apresentação de 

mudanças pedagógicas positivas, essas  idéias no Brasil não se alastraram e isso 

aconteceu, segundo Valente e José Almeida (2010) principalmente pelo fato do 

projeto ter subestimado as implicações das mudanças pedagógicas propostas no 

sistema educacional como um todo – a mudança da organização da escola e da sala 

de aula, o papel do professor e dos alunos e a relação aluno versus conhecimento. 

Estes fatos deixam claro que não basta somente instalar novos recursos, 

como o computador na escola, para que as mudanças pedagógicas se efetuem. É 

necessário ir além e repensar questões relativas à dimensão do espaço e do tempo 

da escola, o papel do professor e do aluno. Nesse processo de mudança 

pedagógica, a ênfase de educação deixa de ser a memorização da informação 

transmitida pelo professor e passa a ser a construção do conhecimento realizada 

pelo aluno de maneira significativa, sendo o professor o facilitador desse processo 

de construção. 

O governo brasileiro objetivando dar continuidade ao projeto de informática na 

educação cria por meio da Portaria nº 549/89 o Programa Nacional de Informática 

                                                 
10

  Seymour Papert, conhecido como criador da linguagem Logo afirma em (Papert, 1980) que Logo 
não é uma linguagem de programação, mas uma filosofia de educação suportada por uma família 
de linguagens, as diversas versões e derivações do Logo (Micro mundos, Apple - Logo, Krell-Logo, 
PC - Logo, Super-logo, Logo Writs, Beja-Logo etc.). 
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Educativa – PRONINFE, objetivando a criação de uma rede que permitisse a 

socialização das descobertas, gerando assim um conhecimento compartilhado e 

cooperativo (MORAES e LIRA, 2002. p. 89). Concomitante com esse projeto, o 

governo faz um grande investimento em software chamado “educativo” cuja 

proposta era integrar o trabalho nos laboratórios de informática com as disciplinas 

curriculares, proporcionando ao educando a construção de conhecimentos. Contudo, 

muitos softwares foram questionados por educadores por serem tecnicamente 

teóricos e desprovidos de praticidades para fins de aplicação educativa (BRITO e 

PURIFICAÇÃO, 2008). 

Com a experiência acumulada em informática educativa no país e tendo em 

vista a não universalização da alfabetização no século XX e o atendimento das 

demandas do cenário internacional, que passou a exigir alfabetização tecnológica, o 

Ministério da Educação atualiza seus projetos e lança em abril de 1997 o Programa 

Nacional de Informática na Educação – Proinfo. Criado pela Portaria nº. 522/MEC e 

financiado com recursos firmados entre o Ministério da Educação e o Banco 

Mundial, surgindo como proposta para reestruturar o modelo anterior, o PRONINFE. 

A criação do Proinfo segundo Moraes (1997) se justificou pelo diagnóstico da 

situação educacional brasileira e pela necessidade de minimizar os significativos 

índices de analfabetismo. Também a influência do cenário internacional que 

ocorreram no final do século XX, impulsionado pelos avanços da ciência e da 

tecnologia que contribuíram para alterar a cultura nacional e, por conseguinte o fazer 

educacional. 

Neste contexto, o Proinfo surge numa política de governo para ampliação do 

acesso às TICs.  Prevê a distribuição de computadores para as escolas públicas de 

ensino fundamental e a criação de Núcleos de Tecnologias Educacionais – NTEs, os 

quais seriam os responsáveis pela formação tecnológica de professores, bem como 

pelo suporte técnico e pedagógico ás escolas.  

O Proinfo no ano de 2003 ganha novo fôlego com a implantação do programa 

do Governo Eletrônico – Sistema de Atendimento ao cidadão (GESAC) 11, uma 

iniciativa do Ministério das comunicações que contou com o apoio do Ministério da 

                                                 
11

 Governo Eletrônico- Portaria interministerial  Nº 330, de 1º julho de 2003. Disponível em: 
  http://biblioteca.idbrasil.gov.br/publicacoes/decretos-editais-portarias-e-pregoes/portaria-

interministerial-no-330-de-1o-julho-de/at_download/file. Acesso em: 15 de maio 2010. 
 

http://biblioteca.idbrasil.gov.br/publicacoes/decretos-editais-portarias-e-pregoes/portaria-interministerial-no-330-de-1o-julho-de/at_download/file
http://biblioteca.idbrasil.gov.br/publicacoes/decretos-editais-portarias-e-pregoes/portaria-interministerial-no-330-de-1o-julho-de/at_download/file
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Educação. Esse programa dentre suas ações preocupa-se com a alfabetização 

digital12 da população brasileira. 

No capítulo seguinte é feita uma breve descrição do  Proinfo, pois se julga 

importante apreciar suas diretrizes, bem como, conhecer a revisão que a Secretaria 

de Educação a Distância elaborou no ano de 2007 , visto que o foco desta nossa  

pesquisa está direcionada a um curso de formação continuada promovido pelo 

Proinfo Integrado. 

 

 

3.6 Breve descrição do Proinfo 

 

 

Atualmente depara-se com um novo recurso pedagógico inserido na maioria 

das escolas brasileiras – o computador. Saber como utilizar esse instrumento 

tecnológico pode implicar a resolução de problemas do cotidiano, a compreensão do 

mundo e oportunidades de atuar na transformação do contexto social (ALMEIDA, 

2005).  

No Brasil, o processo histórico dos projetos governamentais voltados para a 

aproximação da escola pública aos avanços tecnológicos, inicia-se por volta da 

década de 1970 quando a informática ficou restrita às universidades. Mais tarde, no 

ano de 1996, por meio do Decreto nº 1917 o governo cria a Secretaria de Educação 

a Distância – SEED, órgão integrante do MEC, responsável pela definição e 

implementação da política de educação a distância. Em setembro deste mesmo ano, 

na III Reunião extraordinária do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de 

Educação – CONSED foi apresentada a proposta para implementação do Programa 

Nacional de Informática na Educação – PROINFO que seria monitorado pela SEED. 

Desta forma, o Governo implementou o Proinfo13, cujas diretrizes foram 

elaboradas em  regime de estreita parceria entre o MEC,  o Conselho Nacional de  

Secretários Estaduais de Educação – CONSED,  os Governos Estaduais 

representados pelas Secretarias de Educação e  os Governos Municipais, 

                                                 
12

  Alfabetização Digital: Análise do GESAC e da construção da cidadania nas redes 
 de informação e comunicação. Disponível em: 
 http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2007/resumos/R1092-6.pdf. Acesso em: 20 maio 2010 
 
13

 O que é o Proinfo? Disponível em:  
 <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=236&Itemid=471> 

http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2007/resumos/R1092-6.pdf
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representados pelas Secretarias Municipais de Educação e União Nacional de 

Dirigentes Municipais de Educação – UNDIME ( BRASIL/PROINFO/DIRETRIZES, 

1997). 

Considerando este pacto federativo, o programa abrange todo o território 

nacional, apoiando as Secretarias de Educação dos Estados e de alguns municípios 

de modo a garantir a co-responsabilidade dos envolvidos na definição e aceitação 

das diretrizes nacionais quanto ao uso dos equipamentos de informática e das 

estruturas descentralizadas dos Núcleos de Tecnologia Educacional - NTE para 

apoio à política adotada. Cada estado a partir das diretrizes nacionais elaborou seu 

programa estadual estabelecendo suas políticas e seus processos de implantação 

das ações pertinentes.  

Desse modo o Proinfo, pioneiro na distribuição de computadores para 

utilização em sala de aula de escolas públicas, visa não só melhorar a qualidade da 

educação pública por meio da diversificação dos espaços e das metodologias para o 

processo de construção do conhecimento, mas também a eqüidade, ampliando 

oportunidades de acesso à tecnologia e reduzindo a exclusão digital. 

Vários estudos elegem esse Programa como objeto de estudo.  Ressalta-se 

Arruda (2010) por efetuar uma pesquisa junto ao site do MEC a respeito da 

materialização em número de equipamentos dos recursos executados, das escolas 

e alunos atendidos pelo Proinfo no período de 1997 a 2006.  A pesquisa informa que 

o Proinfo distribuiu nesse período 147.355 microcomputadores para atender 14.521 

escolas localizadas em 9.392 municípios, beneficiando 13.402.829 estudantes. 

Também relata que o uso pedagógico desses equipamentos estaria sendo 

assegurado por meio da capacitação de mais de 323.281 professores das escolas 

beneficiadas e dos multiplicadores dos 377 Núcleos de Tecnologia Educacional 

(NTE) já instalados.  

Considerando que o país, até o ano de 2006, possuía 168.436 escolas 

públicas com 42.334.346 alunos matriculados, constata-se por meio dos dados, que 

a implementação do Proinfo, em âmbito nacional, ainda era incipiente (ARRUDA, 

2010). 

Desde a sua implantação o Proinfo dedica espaço especial à formação 

tecnológica dos professores envolvidos no programa. Para o MEC o sucesso deste 

programa depende fundamentalmente da capacitação dos recursos humanos, pois, 
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Capacitar para o trabalho com novas tecnologias de informática e 
telecomunicação não significa apenas preparar o indivíduo para um novo 
trabalho docente. Significa, de fato, prepará-lo para ingresso em uma 
cultura apoiada em tecnologia que suporta e integra processos de interação 
e comunicação (BRASIL, PROINFO/ DIRETRIZES, 1997, p.7).  

 

A capacitação de professores no projeto do Proinfo é tratada com muita 

atenção. Não visa apenas prepará-los para o uso das novas tecnologias de 

informação e comunicação como ferramenta de apoio ao processo ensino-

aprendizagem, mas sim, desenvolver uma consciência crítica sobre o seu uso, 

porque objetiva introduzir mudanças no ensino, nos modos de estruturação e 

funcionamento da escola e de suas relações com a comunidade 

(BRASIL/PROINFO/DIRETRIZES, 1997). 

Evidencia-se assim a relevância do Proinfo no processo de sensibilização e 

familiarização do professor para o uso das novas tecnologias por meio dos 

multiplicadores dos NTEs, que são profissionais especializados em Informática 

educacional, pois para atuar nos NTEs os professores passam por uma formação 

em nível de pós-graduação. Os multiplicadores auxiliam tanto no processo de 

planejamento e incorporação das novas tecnologias, quanto no suporte técnico e 

capacitação dos professores e das equipes administrativas escolares. Devido à 

filosofia de capacitação do Proinfo, que defende a idéia de professores formando 

professores os profissionais atuantes nos NTEs são reconhecidos como 

multiplicadores. 

 

Especialistas em educação afirmam que a tecnologia contribui para motivar 
os alunos e modificar seu comportamento no processo de aprendizagem, 
ajuda na formação de estudantes especiais, bem como estimulam os 
professores e os libera de determinadas tarefas administrativas para melhor 
utilizar seu tempo (BRASIL, PROINFO/ DIRETRIZES, 1999, p. 10). 

 

O trabalho realizado por Arruda (2010) que constitui um estudo sobre a 

implementação do Proinfo no Brasil e no Estado do Mato Grosso do Sul, 

compreende que os estudos que focalizaram a utilização dos laboratórios de 

informática são intensivamente enfatizados pelos pesquisadores que ressaltam 

diversos pontos insuficientes no projeto do Proinfo, tais como: formação insuficiente 

dos professores para utilização destes equipamentos; não disponibilização de carga 

horária extraclasse para esta formação além da falta de apoio financeiro e material 

para que ela ocorresse (SILVA, 2007; MORAES, 2010; CYSNEIROS, 2003). 
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Segundo estes pesquisadores as deficiências do programa propiciam a utilização 

racional, mecânica e instrumental dos computadores e a insegurança dos 

professores na sua utilização (SILVA 2005; OLIVEIRA, 2001) além de se tratar de 

um processo descontínuo. Quanto a essa descontinuidade vale fazer um parêntese 

para ressaltar que pela gestão ministerial, o programa de informática na educação 

brasileira sofreu descontinuidade em seu projeto (LIMA, 2001). 

Assim, as pesquisas mencionadas denunciam que embora as escolas fossem 

equipadas com laboratórios de informática não foram apontadas mudanças 

significativas na prática pedagógica, pois “os cursos de formação pedagógica para o 

uso das TICs, na maioria das vezes, destacaram a instrumentalização do professor, 

deixando de lado questões importantes” (BRITO e PURIFICAÇÂO, 2008, p. 74). 

Neste sentido, Moura (2002) aponta falhas de três ordens nesses cursos de 

formação tecnológica: falha de propósito, de método e de significação, pois muitos 

cursos promoveram apenas a capacitação para o uso sem considerar o contexto. 

  

 

3.7 O Proinfo em Itajaí/SC 

 

  

Com o objetivo de implantar o Programa Nacional de Informática na 

Educação nas escolas do Estado de Santa Catarina, em março de 1998 o governo 

federal por meio da Secretaria de Educação a Distância e o governo estadual por 

meio da Secretaria de Educação e Desporto, instalam os primeiros Núcleos de 

Tecnologia Educacional (NTEs). Os NTEs catarinense passam a promover a 

introdução das tecnologias de informação e comunicação nas escolas públicas 

estaduais como apoio ao processo ensino/aprendizagem.   

De acordo com Takahashi (2000) a base de funcionamento nos Estados tem 

sido confiada aos NTEs que formam uma estrutura descentralizada de apoio ao 

processo de incorporação das TICs nas escolas, auxiliando tanto no processo de 

incorporação e planejamento quanto no suporte técnico e capacitação dos 

professores e das equipes administrativas das escolas. 

No Estado de Santa Catarina são implantados inicialmente seis núcleos, 

distribuídos nos municípios de Tubarão, Florianópolis, Itajaí, Joinville, Lages e 
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Chapecó. As salas informatizadas dos núcleos funcionavam em escolas da rede 

estadual de ensino.  

Atualmente o Estado conta com 38 NTEs, cada qual subordinado a sua 

Gerência de Educação.  Os NTEs implantados a partir do ano de 2006 são formados 

por professores que participaram de curso de especialização em Tecnologia 

Educacional oferecidos pelo MEC em parceria com diversas universidades. O 

Estado de Santa Catarina, até o início do ano de 2008 contava com 

aproximadamente 1.118 multiplicadores atuantes nos NTEs das Gerências de 

Educação. 

Os NTEs, no início da implantação do Proinfo em 1998 possuíam uma grande 

abrangência nas cidades próximas, envolvendo um grande número de escolas que 

faziam parte desse programa. O NTE de Itajaí/ SC, por exemplo, iniciou seus 

trabalhos atendendo as escolas públicas deste município como também as escolas 

dos municípios de Blumenau, Pomerode, Brusque, Nova Trento, Guabiruba, Rio 

Negrinho e São Bento do Sul que haviam recebido salas informatizadas do MEC 

(TOLENTINO, 2009). 

O NTE de Itajaí recebeu no ano de  1999  cerca de 22 computadores, 

formando duas salas informatizadas para uso central do núcleo. Nesse mesmo ano 

o Proinfo inicia a instalação de salas informatizadas nas escolas estaduais. A 

Gerência Regional de Educação de Itajaí/SC, antiga Coordenadoria Regional de 

Educação (CRE), foi contemplada inicialmente com quatro salas, distribuídas nas 

seguintes escolas: 

 E.E.B. Prefeito Leopoldo José Guerreiro – município de Bombinhas; 

 E.E.B. Anita Garibaldi – município de Itapema; 

 E.E.B. Professora Maria da Glória Pereira - município de Balneário 

Camboriú; 

 E.E.B. Professora Júlia Miranda de Souza – município de Navegantes. 

Avançado mais de uma década, o relatório de Fábio Alexandrini, gerente de 

Controle e Avaliação da Secretaria de Educação de Santa Catarina (Portal da 

Educação14 2009), mostrou um significativo aumento no número de escolas 

catarinenses que possuem laboratórios de informática.  Segundo este relatório, no 

                                                 
14

 Portal da Secretaria da Educação de santa Catarina:  
 <http://www.sed.sc.gov.br/secretaria/noticias/2232-salas-informatizadas-recebem-tres-milhoes-de-

visitas-em-sete-meses>. 
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ano de 2009, das 1.323 escolas estaduais, 98% já possuía laboratórios de 

informática, e desse total, 86% com conexão à Internet. O relatório mostrou também 

que mais de 80% dos professores que hoje atuam em sala de aula estão acima dos 

30 anos de idade e não vivenciaram a informática na graduação, já que somente a 

partir de 1997 a Internet chegou ao interior do Estado e a outras regiões.  

A partir da implantação dos laboratórios de informática nas escolas o NTE de 

Itajaí iniciou visitas a esses locais com objetivos de incentivar o uso pedagógico da 

sala informatizada (SI), assessorar os professores diante das dificuldades com as 

máquinas, acompanhar projetos pedagógicos e capacitar professores para o uso 

pedagógico da informática. Os multiplicadores também desenvolveram trabalhos 

com os alunos nas salas informatizadas. A esse respeito Behrens (2002, p.74) 

alerta: 

 

[...] o docente precisa servir-se da informática como instrumento de sua 
prática pedagógica, consciente de que a lógica do consumo não pode 
ultrapassar a lógica da reprodução do conhecimento. Nessa ótica, o 
computador e a rede devem estar a serviço da escola e da aprendizagem. 

 

Neste período de implantação das SI foram capacitados, pelos multiplicadores 

do NTE de Itajaí, professores do ensino fundamental e médio. As capacitações 

focavam, além da preparação para o uso das máquinas, discussões com os 

professores e outros profissionais das escolas idéias relativas ao currículo, 

abordando a estreita relação entre ensino e a pesquisa mediados pelas diversas 

linguagens possibilitadas pelas mídias disponíveis na escola (TOLENTINO, 2009).  

Segundo relatos contribuídos pelos multiplicadores, no início da formação, os 

docentes não participavam dos cursos por vontade própria, significando que era 

preciso conquistá-los para que o critério dos docentes fosse aberto às mudanças e a 

incorporação das novas tecnologias na sala de aula (MERCADO, 2002). Esse 

aspecto, unido à falta de ferramentas que possibilitassem inovações na prática dos 

multiplicadores somados à  falta de familiaridade dos cursistas com a máquina foram 

responsáveis pelas maiores dificuldades no início do processo de informatização da 

educação.  

Segundo Tolentino (2009) entre os anos de 2005 a 2006 o Proinfo estaciona 

os projetos, não há uma política de incentivo aos NTEs, as salas informatizadas são 

desativadas em decorrência de problemas de ordem técnica. Os equipamentos 

tornaram-se obsoletos devido à falta de orçamento para investimentos em 
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manutenção.  Nesse período o NTE de Itajaí passou a atender as escolas tão 

somente como suporte técnico, auxiliando-as na configuração das máquinas 

instaladas nas secretarias e resolvendo problemas de conexão. Neste período o 

NTE de Itajaí não desenvolveu nenhum trabalho significativo de formação devido ao 

desinteresse político do governo com o Programa Nacional de Informática na 

Educação. Esta realidade pode ser percebida na tabela baixo que assinala a pouca 

freqüência de professores capacitados em alguns anos, fato que demonstra o 

impacto causado pela falta de incentivo ao Proinfo neste período. 

 

Quadro 3 - Demonstrativo do Número de Professores  

Formados pelo NTE de Itajaí 

Ano Nº. de escolas atendidas Nº. de professores capacitados 

1998 14 62 

1999 05 98 

2000 03 54 

2001 06 158 

2002 08 200 

2003 05 81 

2004 06 276 

2007 09 110 

2008 15 240 

2009 09 159 

Total 80 1.438 

 Fonte: Pesquisa realizada pela autora 

 

Ressalta-se que em 1998, as capacitações foram realizadas sem o uso das 

salas informatizadas, pois como foi mencionado anteriormente o Proinfo inicia a 

implantação destes espaços a partir do ano de 1999, Também se observa o fato de 

que apesar do processo de implantação da informática na educação existir há mais 

de duas décadas no país, é escasso o número de bibliografias a respeito dessas 

políticas nos Estados e conseqüentemente nos municípios. No “caso do Estado de 

Santa Catarina é quase inexistente” (BERNARDES e SANTOS, 2010).  

A fonte de informações obtidas até este ponto a respeito da implantação do 

Proinfo no município de Itajaí é procedente de entrevista aplicada no mês de 

setembro de 2009 a uma multiplicadora do NTE de Itajaí que está neste processo 

desde o início de sua implantação. 
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Com a revisão do Proinfo a partir do início do ano de 2007, elaborada pela 

Secretaria de Educação a Distância, as ações do Programa se expandem. Os NTEs 

voltam a desenvolver suas funções originais, são instalados  novos laboratórios de 

informática nas escolas públicas e revitalizadas as antigas salas de informática. Os 

novos laboratórios são equipados com 10 computadores contendo os instrumentos 

tecnológicos do pacote Linux Educacional 1.0, uma impressora a laser e outros 

materiais necessários para o uso adequado deste espaço. Com a retomada do 

Programa em 2007, as escolas pertencentes à Gerência de Educação de Itajaí 

voltaram a receber salas informatizadas onde  24 escolas receberam laboratórios de 

informática enviados pelo Proinfo Integrado no ano de 2007. Em 2008 mais 08 

escolas foram contempladas com os laboratórios, sendo que  a Gerência de 

Educação de Itajaí conta hoje com 40 escolas equipadas com salas de 

informática,ou seja  100% de escolas atendidas. 

A partir da revisão do Proinfo, os cursos de formação continuada para o uso 

das tecnologias digitais são revitalizados e o NTE de Itajaí passa a reestimular os 

professores e gestores das escolas a desenvolverem atividades pedagógicas com 

os instrumentos tecnológicos do pacote Linux Educacional-software livre, e recursos 

da Internet, desenvolvendo dois cursos básicos: “Introdução à Educação Digital” e 

“Tecnologia na Educação: ensinando e aprendendo com as TICs”.  

A concepção de formação do NTE de Itajaí tem como base o conjunto de 

saberes utilizados pelos profissionais da Educação em seu espaço de trabalho 

cotidiano. Assim, os processos formativos voltados para o uso das TICs na sala de 

aula são assentados em situações contextualizadas e reais e as experiências 

prévias dos profissionais são consideradas e valorizadas. Neste sentido, Perrenoud 

(2000) sugere que o professor tenha “uma cultura informática básica”, que o prepare 

para a utilização das tecnologias digitais, ou seja, a idéia é que  não é suficiente ter 

acesso aos equipamentos de informática, se não haver pessoas preparadas para 

utilizá-los.  

Sobre as políticas para a formação dos professores, Barreto (2003) afirma 

que após um longo período de silêncio, as questões relacionadas à formação de 

professores estão postas no centro das políticas formuladas e ressalta que “talvez 

nunca se tenha falado tanto na formação de professores” (BARRETO 2003, p.11), 

porém chama atenção para o fato que é necessário ficarmos atentos ao que é falado 

sobre essa formação. 
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As TICs são um importante e fundamental meio de comunicação e de 

produção em todos os programas de formação.  Neste sentido, o Proinfo Integrado, 

que congrega um conjunto de processos formativos, busca promover, através de 

cursos de formação continuada para professores e gestores, a inserção de 

tecnologias da informação e comunicação nas salas de aula brasileiras. 

 

 

3.8 Programa Nacional de Formação Continuada em Tecnologia Educacional – 

Proinfo Integrado  

 

 

No ritmo das mudanças tecnológicas e científicas que se vive ninguém poderá 

prever quais os conhecimentos específicos que os cidadãos precisarão dominar 

dentre pouco tempo para poder enfrentar as demandas sociais que lhes sejam 

colocadas (POZO, 2008). Ciente desta realidade a Secretaria de Educação a 

Distância em 2007, no contexto do Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE, 

elaborou revisão do Programa Nacional de Informática na Educação- Proinfo. Essa 

nova versão, instituída pelo Decreto nº. 6.30015 de 12 de dezembro de 2007 

intitulam-se Programa Nacional de Tecnologia Educacional – Proinfo, que se 

desenvolve em parceria entre União, Estados e municípios para beneficiar milhares 

de escolas urbanas e rurais de todo o país e vincula-se a outras ações para levar 

conexão à Internet em banda larga para uso didático alem de oferecer formação 

continuada a professores e outros agentes educacionais como forma de garantir o 

acesso às novas tecnologias de informação e comunicação às redes públicas de 

educação básica, por meio da inclusão digital (Educação em revista, 2009).  

A meta do Proinfo16 é instalar computadores em todas as escolas da rede 

pública do Brasil até 2010.  Para  o período de 2007 e 2010 foi invisto investir cerca 

de R$ 650 milhões na informatização das 130 mil escolas de educação básica. No 

ano de 2007 o Proinfo ampliou o atendimento de 1,8 mil municípios para 

aproximadamente 5,3 mil, e até o final de 2008 prevê elevar o atendimento para 13 

                                                 
15

  Decreto nº. 6.300
15

, de 12 de dezembro de 2007. 
 <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6300.htm>  
 
16

  Site do Proinfo:  
 <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=13156&Itemid=823> 
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mil escolas. Também pretende implantar mais 19 mil laboratórios de informática para 

escolas urbanas e 7 mil para escolas rurais. O número de laboratórios de informática 

com banda larga17 nas escolas já somam mais de 53 mil e a meta até o final do ano 

de 2009 é atualizar mais 4.706 laboratórios. Este resultado parece indicar que o 

compromisso assumido pelo Proinfo em expandir a distribuição de equipamentos a 

instalação além da atualização de laboratórios de informática começa a se 

materializar.    

A revisão do Proinfo no ano de 2007 contribuiu para o surgimento do 

Programa Nacional de Formação Continuada em Tecnologias Educacional – Proinfo 

Integrado que congrega um conjunto de processos formativos, dentre eles o curso 

de Introdução à Educação Digital. Esta proposta prevê capacitar, a partir do ano de 

2007, cerca de 80 mil profissionais por ano e chegar ao total de 240 mil até 2010 

(BRASIL/PROINFO/MANUAL DO FORMADOR, 2008). 

Informações obtidas por meio do portal do MEC18 (2010) informam que o 

Ministério da Educação fechou o ano de 2008 com 161.758 professores da rede 

pública capacitados para a utilização das tecnologias de informação e comunicação 

em sala de aula. A meta do Programa para o ano de 2009 é ampliar a formação 

tecnológica, “queremos dobrar a capacitação, atingindo mais 270 mil professores em 

todo o país”, afirma o Secretário de Educação a Distância, Carlos Eduardo 

Bielschowsky (PORTAL DO MEC, 2010) 

Conforme Almeida (2005), não é mais possível ignorar a necessidade de 

mudanças na educação a partir da escola, e que isso implica um processo de 

formação continuada dos vários agentes envolvidos no trabalho educacional de 

forma a prepará-los para reinterpretarem os seus papéis à luz das novas exigências 

educacionais decorrentes das profundas transformações por que vem passando a 

sociedade atual. 

Dessa forma, a concepção de formação continuada do Proinfo Integrado vem 

ao encontro das ideias pronunciadas por Almeida (2005) ao propor análise, 

contextualização, problematização, autoria, co-autoria, interação, apropriação de 

teorias, investigação, sobretudo experimentação, ao buscar envolver o cursista na 

análise e solução de problemas envolvendo o uso das TICs na educação (BRASIL/ 

                                                 
17

  Banda larga nas escolas: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/materiais/0000014152.pdf 
 
18

  Portal do MEC: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=11942> 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/materiais/0000014152.pdf
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PROINFO/MANUAL DO FORMADOR, 2008). Tornando significativo discorrer sobre 

o Curso “Introdução à Educação Digital” que foi especialmente dirigido aos 

educadores das escolas públicas que não dominam os recursos básicos do 

computador. 

 

 

3.9 Cursos de Introdução à Educação Digital 

 

 

Partindo do pressuposto que o processo de atualização docente reconhece 

que o professor constrói no seu dia-a-dia um saber que tem valor e que deve ser 

lembrado no processo contínuo de formação, considerou-se importante investigar as 

percepções dos professores da educação básica em relação às transformações 

ocorridas na prática pedagógica a partir da participação no curso de Formação 

Continuada “Introdução à Educação Digital”, devido esta formação ter privilegiado o 

contexto e as experiências docentes na articulação e desenvolvimento das 

atividades. O curso foi concebido de forma a viabilizar a participação ativa dos 

professores fomentando um processo de reflexão, discussão e ação.  

Conforme Almeida e Prado (2009), incorporar as TICs no contexto escolar 

requer um trabalho que proporcione aos educadores o estabelecimento de novas 

relações com o saber. Para os autores, isso pressupõe tomada de consciência da 

própria relação com os fatos que vivenciam.  

 O curso de Introdução à Educação aborda informações básicas sobre 

educação digital com base no sistema Linux Educacional - software livre que 

disponibiliza diversos conteúdos e ferramentas de produtividade. O interesse sobre 

este curso é decorrente da forma como o Programa foi organizado, não reduzindo o 

uso do computador a processos meramente operativos, mas possibilitando a 

formação para a ação de forma contextualizada com a escola e estimulando a 

reflexão sobre os porquês de se utilizar as TICs na educação, portanto na prática 

pedagógica.  

A proposta pedagógica deste curso está embasada nos fundamentos do 

Proinfo Integrado (BRASIL/PROINFO/ MANUAL DO FORMADOR, 2008), qual seja: 
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 Formação contextualizada e significativa que busca envolver o cursista na 

análise e soluções de problemas/questões que fazem parte da vivência. 

 Promoção da autonomia dos sujeitos. 

 Interação na aprendizagem e construção do conhecimento. 

 Tecnologias como meio, não como fim. 

 Relação ação/reflexão/ação constante. 

 Ênfase na aplicação prática no trabalho docente. 

Segundo o planejamento do Proinfo Integrado, o tempo de realização do 

referido curso é flexível, podendo o NTE planejar a disponibilidade dos professores e 

dos laboratórios nas escolas. Assim, cada Núcleo de Tecnologia Educacional teve a 

liberdade de prever as atividades de aprendizagem para 4 horas semanais, ou de 

acordo com as disponibilidades locais.  

  No Estado de Santa Catarina este curso foi concebido e realizado em 

modalidade semipresencial, com encontros semanais tendo como local de 

realização os laboratórios de informática mediante estudos e atividades orientadas 

por materiais didáticos desenvolvidos pelo Proinfo. 

Desta forma, nas escolas localizadas nas regiões urbanas e próximas o NTE 

de Itajaí promoveu encontros realizados dois dias por semana com duração de 2 

horas e nas escolas situadas nos municípios mais distantes, por questões logísticas, 

os encontros tiveram a duração de 4 horas e apenas uma vez por semana. 

Segundo a avaliação do NTE de Itajaí, os cursos realizados uma vez por 

semana, com duração de 4 horas, foram mais produtivos, posto que, os encontros 

realizados duas vezes por semana com duas horas de duração necessitam, a cada 

novo encontro organização das salas informatizadas para o reinício das atividades 

restando assim pouco tempo ao aprofundamento nas produções dos professores 

devido os deslocamentos. Outro entrave ocorrido em alguns encontros foi relativo a 

problemas com a Internet. Por vezes muito lenta, outras, sem sinal. O curso contou 

também com atividades à distância, guiadas pelas unidades de estudo e prática, 

previsto para serem trabalhadas 2 horas semanais, perfazendo um total de 40 horas. 

A capacitação de professores por meio da Educação a Distância, segundo 

Leite (2010)19 se configura como um espaço de aprendizagem via rede de 

computadores e  tem como pressuposto a autoformação e a autonomia do indivíduo, 

                                                 
19

  Leite; Disponível em: <http://www.serprofessoruniversitario.pro.br.>. Acesso em: 19 de abril  2010. 
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 O objetivo principal do referido curso foi familiarizar, motivar e preparar os 

professores para a utilização crítica de recursos básicos de computadores e Internet, 

possibilitando aos educadores conhecer e  experimentar o uso do processador de 

texto, recursos da Web para produção de trabalhos, comunicação e interação (e-

mail, lista de discussão, bate-papo, blogs) e  apresentações multimídia. O curso 

oportunizou atividades de reflexão apoiada na aprendizagem prática de edição, 

navegação, pesquisa, comunicação e produção que fossem gratificantes aos 

cursistas, articulando-as às experiências prévias oriundas da trajetória social, 

tecnológica e educacional, a vida cotidiana e profissional dos educadores 

(BRASIL/PROINFO/MANUAL DO FORMADOR, 2008, p. 27). 

A estrutura do planejamento do curso desenvolvido pelo NTE de Itajaí segue 

a agenda apontada no quadro 4. 

 

Quadro 4 – Agenda do Curso de Formação Continuada  

“Introdução à Educação Digital”. 

Objetivos de Aprendizagem Módulos e Unidades 
Carga 

Horária 

Identificar os principais componentes de um computador 
Conceituar Sistema Operacional Linux 

Conceituar internet e redes locais 
Contextualizar historicamente o surgimento da Internet 

Unidade 1 – 
Computadores e 

internet 
4h. 

Utilizar os recursos básicos de um navegador 
Criar e enviar mensagens eletrônicas pelo webmail 

Enviar e receber mensagens eletrônicas 

Unidade 2 – Correio 
eletrônico e recursos 

básicos de um 
navegador 

4h. 

Apresentar os recursos de formatação do editor de texto. 
Criar e salvar um arquivo no editor de texto 
Conhecer os diferentes tipos de memórias. 

Enviar e receber mensagens eletrônicas, através do 
webmail, com vários destinatários 

Unidade 3 – Editores 
de Texto: recursos 

básicos 
4h. 

Apresentar os recursos de formatação de parágrafo 
(numeração e marcadores) do editor de texto. 

Inserir figuras em textos. 
Utilizar recursos básicos para a realização de pesquisa 
Enviar e receber mensagens eletrônicas com anexo (s). 

Unidade 4 – Editores 
de Texto: formatação - 
Pesquisa na Internet 

4h. 

Distinguir ferramentas assíncronas e síncronas. 
Utilizar ferramentas de comunicação. 

Listar e distinguir as ferramentas de comunicação via 
internet 

Copiar, colar imagens e textos da Internet 

Unidade 5 – 
Comunicação via 

internet: possibilidades 
4h, 

Armazenar sites visitados nos recursos Favoritos do 
Navegador e consulta a sites especializados 

Salvar páginas na internet nos tipos TXT e HTML. 
Exportar textos como arquivo PDF no editor de texto. 

Inserir tabela e gráficos em um texto 
Criar referências (com links) para imagens e citações 

retiradas de páginas da internet no editor de texto 
Salvar o documento com outro nome no editor de texto. 

Unidade 6 –  Tabelas, 
gráficas e clip-art 

usando editor de texto 
 

4h. 
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Objetivos de Aprendizagem Módulos e Unidades 
Carga 

Horária 

Distinguir os principais riscos da internet 
Enviar e receber e-mails prevenindo-se de vírus e de outros 

riscos. 
Enviar email com anexo. 

Exportar documentos como arquivos htm no editor de texto 
Identificar alguns serviços disponíveis na internet 

(apresentar o Kartoo, agenda, dicionário online, tradutor 
online) 

Identificar os procedimentos da segurança na internet 
 

Unidade 7 – 
Navegação na Internet 

com segurança: é 
melhor prevenir do que 

remediar 

4h. 

Criar uma apresentação de slides usando o Impress do 
BrOffice 

Adicionar, localizar e substituir texto no Impress. 
Utilizar o recurso de layout para criar apresentações. 

Inserir um novo slide no Impress. 
Inserir caixa de texto  e formatá-lo 

Classificar ou alterar a ordem dos slides no Impress. 
Salvar a apresentação no Impress. 

Visualizar apresentação no Impress. 
Lendas e boatos na internet 

Unidade 8 – Editor de 
Apresentações: 
recursos básicos 

4h. 

Utilizar os modelos disponíveis para criar novas 
apresentações. 

Inserir um novo slide no Impress. 
Classificar ou alterar a ordem dos slides no Impress. 

Duplicar slides dentro de uma apresentação no Impress. 
Inserir figura no Impress. 

Alterando efeito e tempo da transição dos slides no 
Impress. 

Criar um slide contendo os títulos de outros slides no 
Impress. 

Criar um sumário vinculado a apresentações 
personalizadas no Impress. 

Publicar apresentações no Slide Share 
http://www.slideshare.net/ 

Unidade 9 – Editor de 
Apresentações: layout, 
modelos e transições 

 

4h. 

Utilizar slide-mestre e o título-mestre no Impress. 
Aplicar hiperlinks e botões de ação no Impress. 

Adicionar animações e objetos multimídia no Impress. 
Publicar apresentação no Youtube 

Unidade 10 – Editor de 
Apresentações: vídeos, 

animações e links 
4h. 

Estudo a distância 
Exercícios guiados 

pelas unidades práticas 
18h. 

TOTAL 40h 

Fonte: pesquisa realizada pela autora 

 

As atividades práticas seguiram a sistematização do Proinfo, onde o estudo 

foi distribuído em nove unidades. O trabalho a distância foi guiado pelas unidades 

planejadas com duração de no máximo 2h por semana. Os NTEs tiveram a 

liberdade para adaptar o planejamento e a organização do curso conforme sua 

realidade, assim o NTE de Itajaí flexibilizou a organização das atividades de 

aprendizagem conforme a agenda demonstrada no quadro 4. 

As atividades também buscaram envolver conceitos, procedimentos, reflexões 

e práticas, como o mostrado na unidade 1 da agenda que foi encaminhada aos 
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professores como primeiro recurso das TICs, já os levando à prática de produção, 

autoria, conceituação e reflexão em grupo, encontrando eco no preconizado por 

Lévy (1999, p. 171) quando afirma que “em novos „campos virtuais‟, os professores 

e os estudantes partilham os recursos materiais e informacionais de que dispõem”, e 

que [...] “os professores aprendem ao mesmo tempo em que os estudantes e 

atualizam continuadamente, tanto seus saberes „disciplinares‟ como suas 

competências pedagógicas”.  

Desta forma o NTE de Itajaí-SC desenvolveu o curso de  Introdução à 

Educação Digital seguindo as diretrizes do Proinfo Integrado, respeitando as 

individualidades dos grupos de professores, e adequando o projeto as 

singularidades das escolas. Foram atendidos com o curso nos anos de 2008 – 2009, 

cerca de 400 professores oriundos de 27 escolas da região.   

A concepção de formação do Proinfo Integrado e consecutivamente do NTE 

de Itajaí tem como base o conjunto de saberes utilizados pelos profissionais da 

educação em seu espaço de trabalho cotidiano para o desempenho de suas tarefas. 

Quanto os processos formativos voltados para o uso das TICs são assentados em 

situações contextualizadas e reais, as experiências dos profissionais são 

consideradas e valorizadas. 
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4 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

 

Esse estudo investiga as possíveis transformações ocorridas na prática 

pedagógica dos professores do ensino básico participantes de um curso de 

formação continuada para introdução das TICs na prática pedagógica. Para tanto, 

explica-se nesta etapa como foi encaminhada a investigação. 

O cenário metodológico que sustentou a busca do objeto de estudo durante a 

trajetória da investigação caracterizou-se pela abordagem qualitativa conduzida em 

três eixos: Procedimentos, análises e sujeitos. A abordagem qualitativa “além de ser 

uma opção do investigador, justifica-se, sobretudo, por ser uma forma adequada 

para entender a natureza de um fenômeno social” (RICHARDSON 2000, p. 79). 

O estudo qualitativo é a descrição e análise de uma simples entidade, 

fenômeno ou unidade social, de forma intensiva e holística, sendo uma rica fonte de 

dados descritivos, que se salienta por ter um foco particular sobre um evento, 

programa ou situação específica. Envolve dados obtidos no contato direto do 

pesquisador com a situação estudada (BOGDAN e BIKLEN, 1994). 

De acordo com Bogdan e Biklen (1994, p. 48) “na busca de conhecimento, os 

investigadores qualitativos não reduzem as muitas páginas contendo narrativas e 

outros dados, a símbolos numéricos”, mas procuram analisar os dados respeitando 

a maneira como estes foram registrados ou transcritos. Ainda, segundo os mesmos 

autores, os investigadores qualitativos interessam-se mais pelo processo do que 

pelos resultados ou produtos. Desta forma, 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 permita estabelecer uma compreensão 

mais esclarecedora do nosso objeto de estudo (BOGDAN e BIKLEN, 1994, p. 49). 

Contudo, há autores que não distinguem com clareza métodos quantitativos e 

qualitativos por entenderem que a pesquisa qualitativa é também, de certo modo, 

quantitativa. Assim, Goode e Hatt (1973, p. 398) explicam: 

 

A pesquisa moderna deve rejeitar como uma falsa dicotomia a separação 
entre estudos „qualitativos‟ e „quantitativos‟, ou entre pontos de vista 
„estatístico‟ e „não estatístico‟. “Além disso, não importa quão precisa sejam 
as medidas, o que é medido continua a ser uma qualidade”. 
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No debate sobre metodologias qualitativas e quantitativas, os autores De 

Bruyne, J.Herman e M. de Schoutheete (1975, p. 24) fundamentam o seu modelo de 

compreensão da metodologia de investigação no postulado da existência de “uma 

unidade subjacente a uma multiplicidade de procedimentos científicos específicos”. 

Portanto, o caráter qualitativo desta pesquisa não exclui o uso de análises e 

interpretações quantitativas apresentadas nos inquéritos pelos sujeitos pesquisados, 

“quando são transformados em dados quantificáveis, na tentativa de se assegurar a 

exatidão no plano dos resultados” (RICHARDSON, 2007, p. 79). O inquérito, 

segundo De Bruyne et al. (1975) é uma forma de coleta de dados que pode tomar 

uma forma oral (a entrevista) ou escrita (o questionário).   

Utilizar as Tecnologias de Informação e Comunicação como instrumento para 

expressar ideias, comunicar e produzir conhecimentos constitui o uso significativo 

dessas tecnologias que vem se tornando um elemento importante que afeta os 

ambientes de educação e de trabalho. Essas tecnologias implantadas na escola 

podem trazer contribuições significativas para a mudança da prática pedagógica dos 

professores que assim as compreendem e as incorporam na ação docente. 

Deste modo, investigar as percepções dos professores com relação às 

possíveis transformações ocorridas na prática pedagógica a partir da participação no 

curso de Formação Continuada “Introdução à Educação Digital” torna-se relevante 

para que se compreendam as contribuições deste curso para a efetivação de 

mudanças no trabalho pedagógico.  

Com base neste objeto, fundamentamos em Gil (1999) a explicação para esta 

investigação, que se caracteriza como social. O autor argumenta que esse tipo de 

pesquisa se caracteriza pela busca de respostas aos problemas de investigação 

mediante análise das informações relatadas sobre o conhecimento obtido na 

interação dos envolvidos com o objeto de estudo, obtendo-se assim uma visão 

detalhada sobre o campo da realidade social de um determinado grupo.  

 

 

4.1 Sujeitos da pesquisa 

 

 

Os sujeitos desta pesquisa são professores atuantes na educação básica, 

participantes do Curso de Formação Continuada “Introdução à Educação Digital”, 
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evento realizado em 27 escolas da rede pública estadual de ensino, vinculadas à 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional/Gerência de Educação – 

Itajaí/SC. 

Os professores em foco confirmaram a disposição de participar desta 

investigação ao registrarem os seus nomes em um questionário, aplicado no 

primeiro encontro do curso. Antes do preenchimento deste instrumento, foram 

avisados que a identificação era opcional e que os questionários, uma vez 

identificados, poderiam ser utilizados em um estudo futuro.  

Contudo, de um total de trezentos e noventa e nove professores cursistas, 

somente cento e trinta preencheram esse questionário.  Desses, cinqüenta e seis 

(56) registraram seus nomes, formando assim o grupo de sujeitos desta 

investigação. A grande diferença entre o número de cursistas e o número de 

questionários respondidos deve-se ao fato que, em alguns casos, esse material não 

foi entregue, quer pelo esquecimento de alguns membros responsáveis pela 

veiculação do material, quer pela opção oferecida aos cursistas em responder, ou 

não, o referido questionário, condição que se deixou clara ao permitir-lhes total 

liberdade. 

 

 

4.2 Coleta de dados e instrumentos  

 

 

Com o intuito de atingir os objetivos deste estudo, que se configura em 

investigar as percepções dos professores em relação às possíveis transformações 

ocorridas na prática pedagógica a partir da participação no Curso de Formação 

Continuada “Introdução á Educação Digital”, optou-se pela elaboração de dois 

questionários aplicados em momentos distintos. 

Esse curso foi promovido pelo Proinfo Integrado e desenvolvido pelo NTE de 

Itajaí durante os anos de 2008 e 2009 em 27 escolas pertencentes à Secretaria de 

Desenvolvimento Regional – Gerência de Educação de Itajaí – Santa Catarina. Este 

curso teve a duração 40 horas e foi realizado nos laboratórios informatizados das 

escolas públicas estaduais de ensino básico contempladas pelo Proinfo Integrado, 

nos anos de 2007 e 2008, pelo pacote do programa Linux Educacional. As vagas, 

total de 20 por escola, priorizaram a participação dos docentes efetivos, por 
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orientação da Secretaria de Educação do Estado de Santa Catarina. Contudo, as 

não preenchidas pelos professores efetivos foram ofertadas aos professores 

admitidos em caráter temporário – ACT. O número limitado de vagas foi devido à 

capacidade dos laboratórios de informática possuir apenas 10 computadores, sendo 

dois participantes por computador.  

Deste modo, o primeiro instrumento desta investigação foi um questionário 

denominado de pré-curso (ver anexo 1), composto de oito perguntas aplicadas a 56 

cursistas, no primeiro encontro visando conhecer o perfil do grupo e suas 

expectativas em relação ao curso. As quatro primeiras perguntas foram de ordem 

pessoal, tais como: gênero, faixa etária, formação e atuação profissional. As outras 

perguntas abertas referiram-se às expectativas do curso de formação continuada, 

relação do professor com o computador, obstáculos para utilização das novas 

tecnologias e objetivos a serem alcançados a partir do curso. O questionário 

ofereceu liberdade para que os professores expressassem suas ideias. 

De acordo com Rizzini (1999, p. 77), “o questionário consiste de uma série de 

perguntas e questões, cuja forma, aberta ou fechada, configura tipos de coleta de 

dados qualitativos e quantitativos respectivamente”.  

Essa explicação é complementada por Richardson (2007, p. 187), ao dizer 

que questionário é “como uma entrevista estruturada”, cumprindo pelo menos duas 

funções: descrever as características e medir determinada variável de um grupo 

social. Outra função importante dos questionários, segundo o mesmo autor, é a 

medição de variáveis grupais. 

Já o segundo questionário, denominado de pós-curso, foi composto por onze 

perguntas fechadas (Anexo 3) aplicado aos  respondentes do primeiro instrumento,  

transcorridos aproximadamente  12 meses do encerramento  do citado  curso de 

formação continuada. Contudo, correu uma diferença entre o número de 

respondentes (56) do questionário pré-curso para o pós-curso, devido ao fato de 3 

professores terem mudado de cidade e  de 5 questionários terem sido devolvidos 

sem o devido preenchimento, totalizando 48 respondente do segundo instrumento. 

As perguntas desses segundo instrumento, embora fechadas, ofereceram 

espaços abertos para que os respondentes pudessem justificar as opções de 

respostas. As perguntas se referiram ao uso dos recursos do computador/Internet na 

prática pedagógica, indagavam sobre os obstáculos encontrados pelos professores 

para o uso desses recursos, bem como visavam verificar quais e como os recursos 
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tecnológicos trabalhados no curso foram introduzidos nas práticas pedagógicas,                       

haja vista, o curso ter permitido aos professores vivenciar o uso do computador, de 

ferramentas de edição, navegação, comunicação, interação, produção cooperativa e 

publicação na Internet. 

A forma de distribuição e aplicação dos questionários foi pessoal. A 

investigadora aplicou o primeiro instrumento durante o curso, por ter sido uma das 

ministrantes. O segundo instrumento foi levado às escolas onde atuavam os sujeitos 

desta investigação. Alguns questionários foram entregues aos professores pela 

pesquisadora, outros foram deixados com os gestores devido a ausência de alguns 

professores naquele dia. A coleta local dos questionários foi realizada pelos 

diretores das escolas (que se prontificaram para esta ação).  

Acompanhou o questionário uma carta explicativa que informava o objetivo da 

investigação além de outras informações necessárias para o preenchimento.  Houve 

um prazo de 20 dias para que os questionários fossem preenchidos e devolvidos. 

Após este prazo, a pesquisadora entrou em contato com os diretores, via telefone, 

para assegurar que os instrumentos estavam reunidos. Certificada, voltou às escolas 

e recolheu o material. Porém, a ação de voltar às escolas para coletar o questionário 

foi repetida, devido uma pequena quantidade de professores ter avançado o prazo 

da devolução. Contudo, aproximadamente 15 respondentes do primeiro instrumento, 

por serem contratados em caráter temporário, não estavam mais atuando nas 

instituições onde efetuaram sua inscrição de forma que a investigadora, por meio de 

indicações, localizou onde trabalhavam esses sujeitos e repetiu o procedimento 

adotado nas primeiras escolas.  
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5 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

 

As informações fornecidas pelos sujeitos desta pesquisa juntamente com o 

referencial teórico, constituem o material de análise dos dados qualitativos e 

quantitativos, provenientes dos questionários pré-curso e pós-curso.   

A pesquisa fundamentou-se na metodologia da análise de conteúdo.  Para  

Bardin (1979), a análise do conteúdo estuda a sistematização e expressão do 

conteúdo de mensagens com o objetivo de formular deduções lógicas com base na 

procedência dessas mensagens, ou seja, quem é o emissor, em que contexto e com 

quais propósitos. Bardin sugere três etapas para interpretação dos dados 

qualitativos: 1- pré-análise, 2- exploração do material e 3- tratamento dos resultados 

a partir de inferência e interpretação.  

A primeira etapa de interpretação dos dados foi a apreciação das respostas 

descritivas encontradas no questionário pré-curso, visando a identificação dos dados 

de maior freqüência. Na fase seguinte, exploração dos dados, codificou-se os dados 

brutos, transformando-os em recortes, enumerou-se e selecionou-se por categorias.  

A última etapa focou o tratamento dos resultados, propiciando a obtenção de 

informações sobre as expectativas dos sujeitos em relação ao curso de formação 

continuada; relação do professor com o computador, os obstáculos para utilização 

do computador na prática pedagógica e objetivos a serem alcançados a partir do 

curso. 

Com relação à codificação dos dados, Bardin (1979) diz que a codificação 

corresponde a uma transformação – efetuada segundo regras precisas – dos dados 

do texto, transformação esta que, por recorte, agregação e enumeração, permite 

atingir uma representação do conteúdo, ou da sua expressão, susceptível de 

esclarecer o analista acerca das características do texto, que podem servir de 

índices. Desta forma, a codificação das categorias auxilia o trabalho da descrição 

dos dados, organizando os resultados da pesquisa. 

As transcrições de alguns fragmentos das respostas dos participantes da 

pesquisa, coletadas das perguntas abertas do questionário pré-curso e também das 

respostas do questionário pós-curso foram feitas literalmente, ou seja, nenhum tipo 

de correção textual foi acrescentado, mantendo assim a fidedignidade das 
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informações. Para resguardar o direito de anonimato dos sujeitos utilizou-se somente 

a letra inicial dos nomes nas transcrições dos relatos identificados nos questionários. 

Também foi omitido o nome das escolas onde atuam os sujeitos.  

Para discussão dos dados quantitativos relativos ao instrumento pós-curso 

elaborou-se uma planilha no programa Excel que foram tabulados (anexo 4) e 

apresentados em gráficos demonstrativos. Portanto, todos os gráficos foram 

montados a partir da contagem das respostas, tanto os que somaram 100% quanto 

aqueles cujo percentual extrapolou esse percentual, devido se ter oferecido a opção 

de múltiplas respostas para uma mesma questão, sendo que, nesses casos, 

tabulou-se a freqüência. Na opinião de Richardson (2007), este tipo de análise 

cumpre pelo menos duas funções: descrever as características e medir 

determinadas variáveis definidas no questionário. Nesta pesquisa, esta análise foi 

desenvolvida a partir das perguntas de múltipla escolha (objetiva), assinaladas pelos 

participantes que corresponderam às alternativas que mais se ajustaram as suas 

opiniões. Desta forma houve a contagem das respostas e, posteriormente, a 

tabulação. 

As técnicas estatísticas na análise da informação “podem contribuir para 

verificar informações e reinterpretar observações qualitativas, permitindo conclusões 

menos objetivas” (RICHARDSON, 2007, p. 89). Com relação à validade do estudo 

esse autor afirma que a meta não é produzir um conjunto unificado de resultados 

que outro investigador meticuloso teria produzido, na mesma situação ou estudando 

os mesmos assuntos. O objetivo é produzir uma descrição coerente e iluminadora 

de uma situação baseado no estudo consistente e detalhado dessa situação.  

 

  

5.1 Características dos sujeitos da pesquisa  

 

 

A faixa etária dos sujeitos da pesquisa foi a seguinte: 36 a 45 anos (36%),  26 

a 35 anos, 32%, e acima de 45 anos, 32%. Quanto ao gênero, 86% são mulheres. 

De tal modo, tomando-se a variável idade e gênero dos professores pesquisados 
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percebe-se uma harmonia entre este grupo com um estudo realizado pelo INEP20 

em 2009 que apontou o perfil dos professores brasileiros da educação básica. Este 

estudo revela que a média de idade desses profissionais é de 38 anos.  

Os dados do Censo Escolar da Educação Básica, publicado em 2009, 

revelam que dos 1.882.961 docentes brasileiros que atuavam no ensino básico até o 

ano de 2007, em suas diferentes modalidades de ensino, o gênero predominante era 

do sexo feminino e somavam mais de um milhão e meio de docentes (BRASIL/MEC/ 

INEP/, 2009, p.22). No entanto, a cada etapa do ensino regular amplia-se a 

participação dos homens (BRASIL/MEC/INEP, 2009). Outro dado relevante foi o 

apresentado pela Rais21·, o qual divulgou que existiam em 2006 cerca de 2.949.428 

postos de trabalho para professores e outros profissionais de ensino, sendo que 

82,6% deles provinham de estabelecimentos públicos. Também os dados do MTE22 

informam que entre os postos de trabalho para os profissionais do ensino, 77% são 

femininos. Esses números demonstram que a docência continua, pois, significando 

boa oportunidade de emprego para as mulheres (GATTI e BARRETO, 2009). Estes 

anunciados, aliados aos dados desta investigação, revelam que os professores da 

educação básica participantes do curso de formação continuada, estão em 

conformidade com a tendência nacional em termos de gênero e idade.  

Quanto à função exercida pelos sujeitos investigados, 41% atuam no ensino 

médio e 32% nas séries iniciais, indicando a tendência observada em outros cursos 

de capacitação para o uso das TICs oferecidas pelo NTE de Itajaí, além de diversos 

outros cursos de curta duração, em que a maioria dos professores cursistas trabalha 

nas séries iniciais e ensino médio. Os demais (18%) acumulam funções no ensino 

fundamental de 5ª a 8ª série e ensino médio, e 9% no ensino fundamental de 5ª a 8ª 

série.  

Em relação ao tempo de serviço, 71% dos pesquisados atuam a mais de 15 

anos no magistério, pressupondo experiência pedagógica para atuar na educação 

básica, conforme dados do gráfico 1. 

                                                 
20

  INEP – Instituto Nacional de estudos e pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Estudo 
exploratório sobre o professor: com base nos resultados do Censo Escolar da Educação Básica 
2007. 

21
  Rais – Relação Anual de Informações Sociais. 

22
  ETM – Ministério do Trabalho e Emprego. 
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Gráfico 1 – Tempo de Atuação no Magistério. 
Fonte: Questionário aplicado aos professores em 2010. Curso de Formação Continuada “Introdução à 
Educação Digital”. 

 

O tempo no exercício da profissão constata a maturidade profissional do 

grupo, evidenciando que os professores com este perfil buscam participar de cursos 

de formação continuada como forma de atender os diversos desafios da profissão.  

De acordo com o gráfico 2, 92% dos sujeitos são professores efetivos no 

quadro do magistério e apenas 8 % são contratados em regime de contratação 

temporária (ACT). 

 

92%

8%

Efetivo

ACT/Temporário

 

Gráfico 2 – Vínculo Funcional 
Fonte: Questionário aplicado aos professores em 2010. Curso de Formação Continuada „Introdução à 
Educação Digital”. 

 

 Parcela significativa dos sujeitos (62,5%) possui formação acadêmica em 

licenciatura, seguidos por 25% de especialistas, 5,3% bacharéis e 3,6% professores 

com curso superior incompleto, além de 3,6% com formação de ensino médio. Sobre 
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o grau de escolaridade dos docentes da educação básica, os dados do Censo 

Escolar de 2007 revelam que 1.160.811 (90%) professores possuem licenciatura – 

formação adequada para atuar na educação básica segundo a legislação 

educacional vigente23 (BRASIL/ MEC/ INEP, 2009). 

O estudo de Gatti e Bernadete (2009, p. 25) sobre os professores do Brasil 

ajuda a entender melhor a questão da formação docente por meio da mostra do 

PNAD24 do ano de 2006, onde não configuram professores leigos na educação 

infantil, ou seja, apenas com o curso fundamental, e tampouco professores do 

ensino médio com outra formação que não a de nível superior. A pesquisa das 

referidas autoras ainda informa que, no conjunto dos países pertencentes à 

Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), os 

professores da educação básica constituíam em 2006, em média, 55% da população 

ativa. Tardif e Lessard (2005), discorrendo em sua tese sobre a profissão docente, 

afirmam que o magistério constitui um setor nevrálgico nas sociedades 

contemporâneas, uma das chaves para entender as transformações sociais. 

Considerando a faixa de idade, o tempo de serviço e as perceptíveis fases na 

carreira nas quais Huberman (1992, p. 38-46) situou os professores do ensino 

básico, qual seja, “a entrada na carreira, a fase da estabilização, a fase da 

diversificação, o pôr-se em questão, a serenidade e o distanciamento efetivo, o 

conservantismo e lamentações e o desinvestimento”, pode-se concluir que os 

sujeitos desta pesquisa encontram-se no “meio da carreira”, estando, segundo o 

autor, em fase do “pôr-se em questão” ou do “questionamento”. Para este autor o 

“meio da carreira” é um período que se situa, globalmente, entre 35 e 50 anos, ou 

entre 15 e 25 anos de ensino correspondentes, 

De tal modo, tomando em conta que os sujeitos desta investigação são 

professores atuantes na educação básica, com predominância de atuação no ensino 

médio, graduados em licenciatura, efetivos do quadro do magistério, com mais de 15 

anos de atuação na educação, pertencentes a faixa etária  entre  36 e  45 anos, 

baliza  a condição de maturidade pedagógica levando a crer que  os participantes do 

curso de formação continuada, estando inseridos em uma sociedade que lhes exige 

constantemente posicionamentos diante do conhecimento e da própria prática, 

                                                 
23

  LDB, Art. 62. A formação docente para atuar na educação básica far-se-à em nível superior, em 
curso de licenciatura, de graduação plena em universidades e institutos superior de educação. 

 
24

  Pnad – Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio. 
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buscam encontrar na formação continuada oportunidades para corrigir distorções da 

formação inicial e investir em  atualização profissional. O INEP/MEC (2009, p.25) 

entende que “a qualificação docente é uma questão imprescindível para melhorar a 

qualidade do ensino”, tanto é fato que constitui um dos pilares de sustentação do 

“Plano de Desenvolvimento da Educação”. 

 

 

5.2 Análise da pesquisa 

 

 

Conhecido o cenário metodológico desta investigação, passa-se a descrever 

e analisar os dados obtidos a partir da apreciação dos itens abertos, pertencentes ao 

instrumento pré-curso e dos itens fechados pertencentes ao instrumento pós-curso, 

aplicados com o objetivo de investigar, por meio dos depoimentos dos professores, 

as possíveis transformações ocorridas na prática pedagógica a partir da participação 

no Curso de Formação Continuada “Introdução à Educação Digital”.    

Para compor a análise dos instrumentos supracitados, realizou-se uma 

abordagem teórica na qual foram investigados conceitos e pressupostos que 

envolveram o referencial teórico adotado nesta investigação e o material do curso de 

formação continuada. Desse modo, inicia-se, descrevendo e analisando as 

expectativas dos pesquisados em relação ao referido curso.  

 

  

5.3 Expectativas referentes ao Curso de Formação Continuada “Introdução à 

Educação Digital” 

 

 

 

Este tema aponta para as expectativas de um grupo de professores, atuantes 

na educação básica, relativas ao curso, tendo em vista terem participado deste 

processo formativo em decorrência da implantação de salas informatizadas em 

todas as escolas públicas da rede estadual de ensino, pelo Programa Nacional de 

Tecnologia Educacional – Proinfo, e da presença constante das tecnologias de 

informação e comunicação na vida pessoal e profissional dos indivíduos. Essas 

expectativas também são conseqüências das novas tecnologias estarem num 
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contínuo processo de atualização, desafiando a escola no sentido de rever sua 

organização, seu processo de ensino e aprendizagem, bem como a função do 

professor neste novo paradigma social que o leva a buscar formação adequada para 

servir-se das tecnologias como instrumento de sua prática pedagógica.  

Nesse sentido, Belloni (2005) adverte que é fundamental o reconhecimento 

de que a integração das novas tecnologias na escola reflete expectativas no sentido 

de exercitar a autonomia e a competência do estudante e do educador enquanto 

“usuários” e criadores das TICs e não como meros “receptores”, além de permitir a 

criação de materiais e estratégias, metodologias, formação de educadores e 

produção de conhecimento. Esta premissa é ampliada por Bastos (2000), ao aludir 

que a presença das tecnologias em todos os setores da sociedade constitui um dos 

argumentos que comprovam a necessidade de sua presença na escola e, 

principalmente, na formação de um cidadão preparado não só para o uso técnico, 

mas principalmente no que concerne à interação de valores éticos.  

Contudo, é consenso entre os estudiosos deste tema que, para as TICs 

serem incorporadas de forma significativa na prática pedagógica, os professores 

precisam desenvolver uma atitude flexível perante as novas maneiras de ensinar, 

pois a flexibilidade leva a adaptação e integração dos diversos contextos culturais. 

Segundo Moran (2010) vivemos efetuando contínuas e diferentes escolhas: umas 

nos levam a adaptar-nos melhor ao ambiente, às pessoas, aos grupos, às 

organizações e outras nos impulsionam a mudar, a inovar e experimentar caminhos 

diferentes.  

Desta forma, considera-se fundamental o reconhecimento que as TICs, ao 

abrirem novas possibilidades para a educação, desafiam as instituições de ensino e, 

conseqüentemente, os docentes a ingressarem em numa nova cultura educativa, 

que reflete expectativas para o professor, conforme cita Belloni (2005, p. 8): 

 

[...] no sentido de desenvolver a autonomia e a competência do estudante e 
do educador enquanto “usuários” e criadores das TICs e não como meros 
“receptores”. Mediatização do processo de ensino / aprendizagem 
aproveitando ao máximo as potencialidades comunicacionais e pedagógicas 
dos recursos técnicos: criação de materiais e estratégias, metodologias; 
formação de educadores (professores, comunicadores, produtores, tutores); 
produção de conhecimento. 

 

Por essas e outras razões, a formação continuada de professores tem sido 

vista por diversos estudiosos como fator importante para atualização profissional, 
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melhoria da prática pedagógica e atendimento as reais necessidades dos alunos. 

Diante desta assertiva, investigaram-se as expectativas iniciais dos professores, 

atuantes no ensino básico, sobre o curso de formação continuada “Introdução à 

Educação Digital”, 

Deste modo, por meio da aplicação do questionário pré-curso perguntou-se 

aos professores cursistas quais eram suas expectativas em relação ao curso.  

Mediante suas falas foi possível observar que as expectativas estavam voltadas 

predominantemente para a aquisição de conhecimentos para trabalhar com a 

informática, conforme mostra a tabela 1.  

 

Tabela 1 – Expectativas referentes ao Curso de  Formação Continuada 

“Introdução à   Educação Digital” 

EXPECTATIVA Respostas 

Adquirir conhecimento para trabalhar com a informática 41 

Usar o computador como ferramenta didática para melhorar as aulas 06 

Adquirir conhecimento para trabalhar no PC com alunos 09 

TOTAL 56 

Fonte: Questionário (pré-curso) aplicado aos professores em 2008. Curso de Formação Continuada 
„Introdução à Educação Digital‟. 
 

Os dados revelam que a maioria dos docentes (41) almejou participar do 

curso vislumbrando aprender/melhorar o conhecimento operacional do computador 

evidenciando preocupação com o domínio técnico do equipamento em detrimento de 

suas aplicações pedagógicas e melhoria da prática. Isso indica que para estes 

investigados a aquisição de conhecimentos sobre o funcionamento de computadores 

é o primeiro passo para habilitá-los a trabalhar com este recurso na prática 

pedagógica, ou seja, privilegiaram melhorar suas habilidades técnicas para, 

posteriormente, as introduzirem na prática pedagógica. Prova disso está constatado 

nas falas de alguns professores que destacam esta questão no instrumento pré-

curso, como pode ser observado nos depoimentos que seguem:  

 

(...) procuro adquirir conhecimento que me facilite a lidar com a máquina 

(cursista A). 

 

(...) espero sanar um pouco as minhas dificuldades com a tecnologia da 

computação (cursista D). 
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(...) aprimorar meus conhecimentos sobre o programa que vamos trabalhar ( 

cursista G) 

 

(...) aperfeiçoar nossos conhecimentos na área da informática, principalmente 

na utilização da internet e no sistema Linux (cursista M) 

 

(...) aprender a mexer no computador, pois conheço muito pouco e não tenho 

computador em casa (cursista F). 

 

Estes fragmentos contribuem para o entendimento que os interesses iniciais 

dos professores pesquisados estavam voltados prioritariamente para o 

aperfeiçoamento operacional do computador. A partir desses discursos pode-se 

indagar se as capacitações para incorporação das TICs na prática pedagógica, 

oferecidas aos docentes ao longo da inserção dos recursos tecnológicos na escola, 

estiveram ligadas tanto a dimensão técnica quanto a dimensão pedagógica, e se 

estariam direcionadas a dinamizar e qualificar os processos de ensino e de 

aprendizagem com vistas às melhorias da qualidade do ensino público.  

Essa indagação nos remete ao pensamento de Kenski (2003) ao dizer que: 

“não basta ter o simples conhecimento instrucional e breve de como operar os novos 

equipamentos para auxiliar na tarefa de transformar a escola”. Posição reforçada 

também por Brito e Purificação (2008, p. 41) ao dizerem que “grande parte da má 

utilização das tecnologias educacionais deve-se ao fato de muitos professores ainda 

estarem presos à preocupação com equipamentos e materiais em detrimento de 

suas aplicações na aprendizagem”. O fato dos professores utilizarem os recursos 

tecnológicos na prática escolar nem sempre significa a integração na atividade 

pedagógica. Para que haja a integração, é necessário conhecer as especificidades 

dos recursos, com vistas a incorporá-los nos objetivos didáticos, de forma que possa 

favorecer com novos significados o processo de aprendizagem vivenciado pelos 

alunos. 

O caso do interesse dos investigados estarem mais voltado para o domínio 

operacional do computador deve-se há subutilização dessa ferramenta que precisa 

ser superada, tornando-se imprescindível compreender a importância da 

incorporação desse recurso à prática pedagógica para tornar o ensino mais eficiente 

no contexto contemporâneo (MASETTO, 2008). Nesta perspectiva, o cenário 
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educacional requer do professor saber o quê, como e por que usar 

pedagogicamente as TICs. 

De acordo com Valente (2005), as questões técnicas e pedagógicas da 

informática na educação mostram que os grandes desafios dessa área estão na 

combinação do técnico com o pedagógico e, essencialmente, na formação inicial e 

continuada dos docentes. Desta forma, compreende-se que o desenvolvimento de 

uma cultura voltada para o uso dos recursos tecnológicos é essencial para que os 

professores passem a incorporar e adaptar o computador às finalidades 

pedagógicas e considerem a técnica como meio, e não como finalidades 

educacionais (BELLONI, 2003). Contudo, Kenski (2010) alerta para o fato do perfil 

criador e inovador do docente ser ainda pouco discutido nos cursos de formação 

pedagógica. Isto levanta certa preocupação, pois, até certo ponto, é a relação do 

docente com as novas tecnologias e a disponibilidade dos equipamentos na escola 

que poderá facilitar, ou não, o acesso dos educandos a elas.  

Retornando à questão em pauta, após conhecer as expectativas dos 

professores referentes ao curso buscou-se saber se elas foram alcançadas. Assim, 

passados mais de doze meses do término desta formação, aplicou-se um segundo 

questionário pós-curso, cujos novos dados relativos às expectativas são 

apresentados no gráfico 3. 

 

8,33%

27,08%

54,17%

10,42%

Superou as expectativas Plenamente Parcialmente Não

 

Gráfico 3 – Alcance das expectativas referentes ao curso.  
Fonte: Questionário aplicado aos professores em 2010. “Curso de Formação Continuada „Introdução 
à Educação Digital”.  
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Os números evidenciam que o curso contribuiu para a ampliação do 

conhecimento do professor em relação ao uso do computador, haja vista os 

investigados terem apontado para este interesse ao participarem do curso. Também 

evidencia que esses docentes reconhecem que a interação com equipamentos 

melhora a prática pedagógica e, consecutivamente, o processo de aprendizagem. 

Contudo, 10,42% dos investigados declaram não ter atingindo suas expectativas em 

relação ao curso. Algumas das justificativas apresentadas por estes últimos 

professores são assim referidas:  

 

(...) pouco tempo de realização do curso em relação ao conteúdo trabalhado 

(cursista A). 

 

(...) pouco tempo para dominar todos os conhecimentos que foram passados 

no curso (cursista F). 

 

(...) expectativa de saber utilizar com eficiência os programas específicos do 

computador como Excel, (cursista M)  

                   

(...) curso com formato básico em relação ao que já conhecia do 

funcionamento do computador e devido ao fato de não gostar de trabalhar com este 

equipamento (cursista S). 

 

Os registros nos leva crer que essa pequena parcela de pesquisados não 

observou a proposta pedagógica do curso, que esteve embasada nos seguintes 

fundamentos pedagógicos: formação contextualizada; relação ação/ reflexão/ação 

constante; uso básico de tecnologias como meio; interação dialógica com os 

conteúdos; cooperação na construção do conhecimento; aplicação prática no 

trabalho docente (BRASIL/PROINFO/MANUAL DO FORMADOR, 2008). O curso 

não foi voltado simplesmente para questões relativas ao domínio operacional do 

computador, mas sim, suscitou a ideia que o processo de formação refletisse uma 

mudança de paradigma formativo, qual seja criar situações em que os participantes 

praticassem e refletissem sobre o que estavam aprendendo durante o processo de 

formação, ou seja, conhecimento teórico sobre o uso das TICs aliado a exercícios 

práticos. 
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De acordo com Valente (1993) apud Oliveira (1997), para se evitar a 

insatisfação do professor em relação aos cursos, estes devem criar situação em que 

os participantes pratiquem as aprendizagens, critiquem e reflitam sobre suas 

práticas e, embasados na reflexão e nos conflitos vividos, modifiquem suas atitudes. 

Contudo, observa-se que possivelmente, o formato do curso, juntamente com 

a proposta pedagógica de apresentação e desenvolvimento das atividades, tenha 

contribuído para que a maioria dos professores atingisse suas expectativas, ao 

menos parcialmente. 

Na continuidade da investigação, na sessão seguinte discute-se a relação dos 

pesquisados com o computador, pois compreende-se que o grande desafio para que 

este recurso seja incorporado de forma fecunda e crítica nas atividades pedagógicas 

seja a combinação do técnico com o pedagógico, para isso torna-se instigante 

conhecer a afinidade dos docentes com os recursos  tecnológicos. 

 

  

5.4 A relação do professor com o computador 

 

 

Constatou-se, até o ponto deste estudo, que as novas tecnologias criam 

chances para reformular as relações entre aluno e professor, e revê a relação da 

escola com a sociedade, ao diversificar os espaços de construção do conhecimento 

e alterar os processos metodológicos. Contudo, Moran (2008) alerta para o fato dos 

professores, em geral, ainda estarem utilizando as tecnologias para ilustrar aquilo 

que já vinham fazendo, qual seja, tornar as aulas mais interessantes, dando um 

verniz de modernidade.  Explica este autor que para inovar o processo de ensino o 

professor precisa adquirir o domínio técnico-pedagógico dessas tecnologias. 

Desta forma, a atenção neste capítulo está focada em analisar como os 

sujeitos deste estudo estão se relacionando com o computador. O desafio está 

voltado para saber se estão usando este recurso na prática pedagógica; conhecer 

suas habilidades, freqüência e recursos que utilizam, bem como, verificar a 

contribuição do curso para a incorporação dos recursos tecnológicos na ação 

pedagógica. Busca-se desta maneira compreender esta relação a partir do 

conhecimento técnico e didático dos pesquisados sobre este instrumento. Pois como 

explica Kenski (2008), não são as tecnologias que vão revolucionar o ensino e, por 



 83 

extensão, a educação como um todo, mas sim a maneira como as tecnologias são 

utilizadas, para a mediação entre professor, aluno e informação. Já que a escola 

como agência de socialização e de inserção das novas gerações nos valores do 

grupo social, tem o compromisso de propiciar ao educando o desenvolvimento de 

habilidades para resolver seus problemas e dominar o processo de aprendizagem 

(MERCADO, 2002).  

Esta posição é aprofundada por Behrens (2000, p. 74) ao afirmar que: 

 

[...] o docente precisa servir-se da informática como instrumento de sua 
prática pedagógica, consciente de que a lógica do consumo não pode 
ultrapassar a lógica da produção do conhecimento. Nessa ótica, o 
computador e a rede devem estar a serviço da escola e da aprendizagem. 

 

Estes anunciados começam a exigir do professor o compromisso com o 

estabelecimento de uma nova postura em sala de aula, onde a incorporação do 

computador e de outros artefatos tecnológicos passa a ser uma atitude necessária 

para garantir a interação com os alunos, pesquisas, produções científicas globais e 

inovações da prática pedagógica. Nesse sentido a reconstrução da prática educativa 

é fundamental para que as TICs sejam integradas às atividades pedagógicas, de 

modo a propiciar aos educandos a resignificação e ampliação dos conteúdos 

curriculares. Dentro dessa perspectiva, “no conceito de inovação que se propõe 

hoje, está envolvida a utilização de novas tecnologias em sala de aula” (BRITO e 

PURIFICAÇÃO, 2008, p.37) e o rompimento com a abordagem educativa tradicional. 

Considerando-se esse conceito de inovação pedagógica, Gatti (1993) afirma 

que se observa, em alguns indivíduos, certo deslumbramento em função das 

possibilidades aventadas por essas inovações e, em outros, ceticismo provocado 

por propostas políticas de inovação mal implementadas ou descontínuas. Dessa 

forma, a inovação no cotidiano do trabalho docente não pode ser constatada pelo 

uso puro e simples do computador, mas a partir do momento em que esse 

equipamento passa alterar de forma significativa o olhar do docente diante do seu 

trabalho e de suas concepções de educação e métodos de ensinar (ARRUDA, 

2004).  

Para Hargreabes (2004) ensinar na sociedade do conhecimento25 é uma 

tarefa paradoxal, uma vez que se almeja que o ensino prepare os indivíduos para as 

mudanças, levando-o a obter êxito em tempos atuais. Sobre o papel do professor, o 

                                                 
25

  Hargreabes (2004) afirma que a sociedade do conhecimento é uma sociedade de aprendizagem. 
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mesmo autor comenta que se espera que desenvolvam capacidades para a 

inovação, flexibilidade e o compromisso com a transformação. Nesta perspectiva, 

Barreto (2003) indica que o caminho para se alcançar êxito com a educação é pela 

utilização das TICs. Porém, Valente (2003) alerta para o fato do professor da 

disciplina curricular necessitar ter conhecimento dos recursos educacionais que o 

computador oferece.  

Para tanto, buscou-se conhecer a relação que os investigados estabeleciam 

com o computador antes da participação no curso de formação, convictos que deste 

relacionamento emerge, ou não, o trabalho educativo com a utilização das TICs. 

Porém, ao se discutir questão relativa ao preparo do educador para inserir o 

computador na prática educativa não se pode deixar de  desconsiderar o modelo de 

formação que os professores receberam em sua vida escolar, geralmente centrada 

na metodologia tradicional que não considerava os conhecimentos prévios dos 

educandos, sendo fiel a princípios não autônomos, que não privilegiava posturas 

voltadas para a negociação, participação em grupo, investigação e muito menos a 

cooperação e trocas, mas sim, a transmissão de informações pelo mestre, entendido 

como detentor do conhecimento. Esse modelo de ensino causou impactos 

significativos na formação profissional dos docentes que atuam hoje em nossas 

escolas, haja vista esse modelo ter sido cristalizado ao longo da história educativa 

desse país. Desta forma subtende-se que, na prática educativa, está presente o 

modelo de formação que o professor recebeu durante sua vida escolar, fato que 

pode influenciar a relação do professor com as novas tecnologias, precisamente 

com a inserção dos recursos do computador na prática pedagógica. Em geral, esse 

profissional não teve contato com as tecnologias atuais em sua formação escolar, se 

não apenas com os livros, cadernos e a lousa.  Realidade totalmente diferente de 

seus alunos de hoje-“nativos digitais” 26. 

Diante desses fatos, tornou-se necessário contrapor os dados referentes à 

idade predominante dos sujeitos dessa investigação (15 anos de experiência 

profissional) com o ano de surgimento das novas tecnologias no Brasil, para verificar 

indícios sobre o uso das TICs durante o período de formação escolar dos 

investigados. Assim, os resultados apontam para o fato desses profissionais não 

                                                 
26

  Nativos Digitais: pessoas jovens, que cresceram em ambientes ricos de tecnologias e as usam na 
vida cotidiana para estudar, relacionar-se, comprar, informar-se, divertir-se, trabalhar, compartilhar 
(MEC/SEED, 2008. p. 9) 
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terem feito uso das novas tecnologias durante sua formação básica, concluindo-se  

que não nasceram na era digital, haja vista  o advento do computador fazer parte da 

vida cotidiana dos indivíduos num período relativamente recente, e a Internet estar 

no Brasil a partir do ano de  1986 ( PERTANELLA, 2008).  

Desta forma, tomando como raciocínio que, de 2010 até o ano de instalação 

da Internet no Brasil, transcorreram 24 anos e que, predominantemente, o tempo de 

atuação no magistério dos investigados desta pesquisa ser de 16 anos, e esses, por 

hipóteses, tendo teoricamente tomado contato com o computador por volta de oito 

anos antes de ingressar na formação pedagógica, evidencia-se que durante todo o 

seu ensino básico esses professores não mantiveram contato com este 

equipamento principalmente os ligados em rede, e se o fizeram, foi durante sua  

formação superior. Desse modo, deduz-se que os docentes tenham migrado de uma 

formação básica, predominantemente analógica, para um modelo digital ainda 

incipiente no Brasil nos anos de 1990, quando ingressaram na formação profissional, 

diferentemente dos sujeitos, ditos “nativos digitais”, cuja incorporação da linguagem 

simbólica computacional se faz natural desde sua tenra formação. 

Partindo desta assertiva, percebe-se que uma grande parte de educadores, 

os “imigrantes digitais”27,  com mais tempo de magistério e, consecutivamente, com 

mais  idade, cuja formação básica, e possivelmente profissional, não se deu com 

base no novo ambiente comunicacional, demora mais para assimilar a cultura digital, 

apresentando restrições para  introduzir os novos recursos tecnológicos em suas 

práticas pedagógicas, demorando mais para   transformá-la.  

Contudo, Freitas (2006, p. 197) revela que para ocorrer a integração do 

computador e da Internet na realidade da escola se faz necessário: 

 

[...] uma nova organização escolar mais descentralizada, um currículo mais 
flexível, a instalação de novos tempos escolares, menos rígidos e 
programados, mudanças no próprio espaço da sala de aula. E isso não 
acontece de um dia para outro: requer tempo, ajudas específicas, 
incentivos, toda uma estrutura de apoio.  

 
 

Mediante sinais até então observados, percebe-se que os investigados deste 

estudo, sendo predominantemente imigrantes digitais, optaram por participar do 

                                                 
27

  Imigrantes digitais: pessoas que procuram se adaptar ao novo ambiente tecnológico, 
incorporando-o cada vez mais à sua vida cotidiana (BRASIL/PROINFO/CADERNO DE ESTUDOS 
E PRÀTICAS, 2008, p.9) 
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curso de formação continuada a fim de ampliar sua relação com o computador. Esse 

dado mostra-se claro na tabela 2, que revela o tipo de relação que os investigados 

mantêm com o computador. Os dados demonstram claramente a relação superficial 

que estes estabelecem com o recurso, passando do entendimento básico ao 

razoável, denotando as limitações do emprego dessa linguagem em suas práticas. 

 
 

Tabela 2 – Relação do professor com o computador 

RELAÇÃO Respostas 

Sabe trabalhar com o computador 16 

Não sabe trabalhar com o computador 09 

Sabe trabalhar com recursos básicos 29 

Possui aversão 02 

TOTAL 56 

Fonte: Questionário (pré-curso) aplicado aos professores em 2008.  
Curso de Formação Continuada „Introdução à Educação Digital‟. 
 

Devido à maioria dos pesquisados (29) revelar que trabalham apenas com os 

recursos básicos do computador, e de outros, dizerem que não sabem trabalhar com 

este equipamento, e ainda considerando o registro de aversão a esse  uso, fato que 

sugere a falta de preparo avançado para o trabalho com a informática, Moran (2008) 

registra que esses sentimentos  se deve a maioria dos docentes fazer parte da 

cultura analógica, não sendo formados, inicialmente, para trabalhar com as novas 

tecnologias. Barreto (2003) amplia esta ideia dizendo que durante a formação o 

professor é entendido como “tarefeiro”, cuja competência é identificada à realização 

de procedimentos preestabelecidos, bastando treinar habilidades desejáveis em 

curto prazo.  

Contudo, essa justificativa nos leva a refletir sobre o histórico da Informática 

na Educação no Brasil, no sistema público de ensino, que data mais de 20 anos, a 

saber: nasceu em meados do ano de 1970, a partir do interesse de educadores de 

algumas universidades brasileiras motivados pelo que já vinha acontecendo em 

outros países como nos Estados Unidos e na França. Depois se fortalece nos anos 

80 através de diversas atividades, como o Projeto Educação e Computador - 

EDUCOM28 (BRITO e PURIFICAÇÃO, 2008) e avança até os dias atuais com os 

projetos promovidos pelo Proinfo e outros programas privados. Essa reflexão é 

                                                 
28

  EDUCOM, projeto cujo objetivo era criar centros de pesquisa sobre informática na educação a fim 
de formar profissionais habilitados a usar o software LOGO (BRITO e PURIFICAÇÂO, 2008, p.67). 
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oportuna para que se compreenda que apesar da longa caminhada e das qualidades 

inerentes do computador, a sua incorporação e as mudanças almejadas na ação 

pedagógica estão hoje aquém do desejado. Caso confirmado por um grupo de 

professores participantes desta pesquisa, ao revelarem que a pouca habilidade com 

o computador se deve a fobias29 em relação ao equipamento e a questionável 

qualidade dos cursos que freqüentaram ao longo da disseminação das tecnologias 

digitais na sociedade.  Esses fatos são confirmados nas declarações que segue. 

 

(...) Fiz um curso, mas não terminei, e não aprendi quase nada, trabalho com 

o computador somente quando necessário (cursista  E). 

 

(...) Uso s recursos  básicos do computador, mas não gosto de navegar 

(cursista G). 

 

(...) Não gosto de trabalhar no computador, mais sei que é importante 

algumas coisas acabo esquecendo. Na verdade me viro, perguntando aqui e ali, 

mas tento fugir do computador (cursista M). 

 

Esses professores deixam transparecer certa resistência ao uso de 

computadores, evidenciando o pouco uso do equipamento. Contudo, considera-se 

que para as novas tecnologias serem integradas ao cotidiano da sala de aula, de 

modo criativo e crítico são exigidos investimentos significativos e transformações 

profundas na formação inicial e continuadas de professores; pesquisas voltadas 

para novas metodologias de ensino; seleção, aquisição e acessibilidade a 

equipamentos, materiais didáticos e pedagógicos, além de disponibilidade 

pedagógica (BELLONI, 2005), pois é certo que é o professor o responsável por 

introduzir os recursos do computador no processo educativo dos alunos.  

Dessa forma, fica evidente, que a simples presença dos computadores, 

mesmo aqueles interligados em rede na escola, não implica mudança no ensino, é 

necessário que os envolvidos sejam preparados de forma eficaz para que possam 

acompanhar a rapidez dos avanços tecnológicos e desenvolvam competências para 

que tenham domínio técnico sobre os equipamentos, percebam as possibilidades 

                                                 
29

  Fobia: (do Grego φόβος "medo"), em linguagem comum, é o temor ou aversão exagerada ante 
situações, objetos, animais ou lugares (wikipedia, 2010) 
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didáticas que os novos recursos disponibilizam, saibam e queiram integrá-los de 

forma competente na prática pedagógica. Utilizando com autonomia e com 

criticidade, evitando o uso por apelo comercial ou simples modismo. Ressalta 

Gomes (2000) que não basta apenas dispor os recursos tecnológicos na escola para 

que ocorra mudança no ensino. As mudanças na educação, segundo Moran (2008, 

p. 160), vão demorar mais tempo para concretamente acontecer do que alguns 

pensam, pois vai depender “em primeiro lugar de se ter educadores maduros 

intelectual e emocionalmente, pessoas curiosas, entusiasmadas, abertas, que 

saibam motivar, dialogar e aprender a aprender”. O mesmo autor argumenta que o 

ensino de qualidade envolve diversos fatores que começam com uma organização 

inovadora, aberta e dinâmica, com infra-estrutura adequada, que congregue 

professores bem preparados e com boas condições de trabalho, que tenha alunos 

motivados, com capacidade de gerenciamento pessoal e grupal. 

Concluindo, a problemática da relação do professor com o computador, os 

dados do primeiro questionário (pré-curso) apontaram para um uso ainda restrito por 

grande parte dos investigados, e esta restrição, segundo Barreto (2003), 

possivelmente se deve às deficiências ocorridas durante a formação.  

Voltando-se agora ao questionário pós–curso que revela quais recursos do 

computador os investigados já utilizavam na prática pedagógica antes da 

participação no curso de formação continuada, as informações representadas, no 

gráfico 4, indicam que um número significativo  de docentes já fazia uso do blog, da 

Internet e de editores de texto antes mesmo de terem participado do referido curso. 

 

29

11

38

25

7 5 4

Editor de texto

BROffice Impress

Navegação e pesquisa
na Internet

Correio eletrônico

Blog

Nenhum

Outros. 
 

Gráfico 4 - Recursos do computador utilizados na prática pedagógica antes do curso. 
OBS.: Esta pergunta favoreceu a escolha de mais de uma alternativa. 
Fonte: Questionário aplicado aos professores em 2010. Curso de Formação Continuada “Introdução à 
Educação Digital”. 
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Os dados indicam que a maioria (38) usava o computador para  navegar e 

pesquisar na Internet, seguido pelo uso do editor de texto (29). Este fato  indica que  

os investigados já haviam percebido que os computadores ligados em rede 

oferecem  grande potencial para o trabalho pedagógico  e para a  educação como 

um todo, embora os dados mostrem que esses pesquisados faziam  uso da  faceta 

mais visível  do computador na escola, não demonstrando utilização das redes para  

novos ambientes, ou seja, para um uso educativo mais criativo e autônomo e 

inovador. Conforme  Tornaghi (2007), o computador possibilita e contribue de forma 

decisiva para uma nova forma de fazer e acessar o conhecimento. Como se vê, não 

basta  formar o professor,  oferecendo-lhe um simples e breve conhecimento 

instrucional de como operar os novos equipamentos, mas sistematizar o seu uso 

para inovações e avanços das práticas pedagógicas.  

Assim, buscou-se aprofundar a questão que se vem discutindo,  perguntando 

aos  investigados, no instrumento pós-curso, se as suas hablidades no uso  do 

computador  haviam sido ampliadas  após terem participado do curso de formação 

continuada, isso como resultado da competência para utilização das novas 

tecnologias que pode ser reflexo da repercussão do  curso.  Os resultados a essa 

pergunta são evidenciados no gráfico 5. 

  

25%

75%

Plenamente

Parcialmente

 

Gráfico 5 – Ampliação da habilidade no uso do computador  
Fonte: Questionário aplicado aos professores em 2010. Curso de Formação Continuada “Introdução à 
Educação Digital”. 
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Quanto ao incremento de habilidade no uso do computador, os resultados 

revelam que para 75% dos cursistas a ampliação foi parcial e para os demais, 25% o 

curso contribuiu plenamente. Deste modo, considera-se que este evento contribuiu 

para ampliar a capacidade do professor manejar o computador, levando-o a uma 

possível introdução no trabalho pedagógico e no seu cotidiano.  Esse resultado é 

positivo, pois a literatura científica dos últimos anos indica claramente que o uso 

pedagógico das TICs favorece, em vários aspectos, o êxito dos estudantes 

(KARSENTI et al 2008). A respeito da formação de professores diante da introdução 

das novas tecnologias, Garcia (2005) alega exigência de um repensar das práticas 

pedagógicas, para que a essa utilização seja atribuído um significado. Sobre este 

assunto Kenski (2003, p. 80) adverte que “não basta fornecer aos professores o 

simples conhecimento instrucional e breve de como operar com os novos 

equipamentos para que se possa ter condições suficiente para fazer do novo meio 

um precioso auxiliar na tarefa de transformar a escola” e facilitar a aprendizagem. 

Na busca por aprofundar ainda mais a questão relativa  à relação dos  

investigados com o computador, questionou-se no instrumento pós-curso em 

frequência  os recursos do computador foram utilizados com os alunos. Mediante a 

análise dos dados fornecidos pelo gráfico 6,  verica-se que a maioria dos 

respondentes, 43,75%, nunca ou quase nunca utilizam os recursos do computador 

com os alunos na escola. Ao passo que somente 10,42% utilizam com mais 

frequência, duas  a três vezes por semana,  e 22,92% utilizam uma vez a cada 15 

dias. 
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Gráfico 6 - Freqüência da utilização do computador na escola com os alunos após o curso. 
Fonte: Questionário aplicado aos professores em 2010. Curso de Formação Continuada “Introdução à 
Educação Digital”. 

 
 

Este resultado é preocupante sob ponto de vista da dinamização da prática 

pedagógica e do acesso do educando aos novos recursos tecnológicos, pois  aponta 

para um  uso restrito  do computador nas atividades pedagógicas, na forma limitada 

com que os  docentes utilizam as TICs com os alunos. Este quadro nos remete ao 

pensamento de Tedesco (2004), ao aludir sobre os impactos efetivos das novas 

tecnologias na escola. Para este autor, essas tecnologias só surtirão resultados 

positivos se houver uma mudança interna na cultura da escola. Se não houver uma 

ampla avaliação de resultados, reformas nas metodologias de ensino e 

planejamento adequado,  a força inovadora estará neutralizada (idem).  

Verificando-se as justificativas para esta questão, apresentadas pelos 

investigados, qual foi nossa surpresa ao  perceber que os docentes alegaram  falta 

de  tempo para planejar as atividades, limite no horário das disciplinas, e a ausência 

de um professor orientador em informática, embora houvessem passado por um 

curso específico para uso das TICs na prática pedagógica. Corrobora para esta ideia  

o estudo de Karsent, et al (2006), ao apresentar a conclusão de um estudo realizado 

pela OCDE (2004), Completing the Foundation for Lifelong Learning: A OCDE 

Survey (Completando a base para uma aprendizagem duradoura: uma pesquisa da 

OCDE), o qual revela  o fato do arranjo dos horários de ensino, a organizaçõa das 

aulas e a fraca competência tecnopedagógica dos professores impedem que as 
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TICs sejam verdadeiramente integradas na pedagogia. Esses fatos  revelam que  

tecnologias digitais  ainda não estão incorporadas significativamente  no cotidiano da 

ação pedagógica cotidiana, significando um problema importante numa sociedade 

confrontada cada vez mais com a  integração das TICs.  

Confrontando as informações do gráfico 4 com o gráfico 7, observamos um 

declínio no uso dos editores de texto e dos e-mails, revelando  certa inconsistência 

nestes dados.  
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15

4

Editor de texto

BROFFICE Impress

Navegação e pesquisa na
Internet

Correio eletrônico

Blog

Nenhum 

 

Gráfico 7 - Recursos apresentados no curso e utilizados com freqüência na prática pedagógica. 
OBS.: Esta pergunta favoreceu a escolha de mais de uma alternativa. 
Fonte: Questionário aplicado aos professores em 2010. Curso de Formação Continuada “Introdução à 
Educação Digital”. 
 

 

Os resultados evidenciam que após o curso a Internet continua sendo o 

recurso mais utilizado na prática pedagógica, revelando que os investigados 

perceberam que se  vive a abertura de um novo espaço de comunicação, cuja 

possibilidades são  imensas e, que navegando  pode-se ter acesso a  inúmeras 

mensagens, inclusive aquelas postadas em tempo real. De acordo com (Levy 2000, 

p. 29 -118) “Virtualmente as mensagens encontram-se mergulhadas em um banho 

comunicacional fervilhante de vida, incluindo as próprias pessoas, do qual o 

ciberespaço surge, progressivamente [...]. É assim, por exemplo, que os organismos 

de formação profissional ou de ensino a distância desenvolvem sistemas de 

aprendizagem cooperativa em rede”.  

Outro aspecto revelado no gráfico  é o significativo aumento do uso do blog 

na prática pedagógica, após o mesmo ter sido apresentado no curso. Este evento 

parece indicar que o curso contribuiu para que os investigados percebessem o 
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potencial pedagógico dos novos ambientes para o ensino e aprendizagem e a 

otimização de um novo paradigma centrado na construção colaborativa do 

conhecimento onde o blog pode ser utilizado como um laboratório de escrita virtual e 

os blogueiros podem agir interagir e trocar experiências sobre assuntos de 

interesses comuns, gerando ambientes colaborativos.  Para Echeita e Martin (1995, 

p.37), “a interação constitui o núcleo da atividade, já que o conhecimento é gerado, 

construído, ou, melhor dito, co-construído”. 

Objetivando conhecer a contribuição do curso de formação continuada para a 

incorporação dos recursos do  computador na prática pedagógica, via questionário 

pós-curso, foram apresentadas as várias opções registradas no gráfico 8. 
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Utilizar novas ferramentas didáticas Perder o medo do computador
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Outras  

Gráfico 8 - Contribuição do curso para incorporação dos recursos do computador na prática 
pedagógica. 
OBS. Esta pergunta favoreceu a escolha de mais de uma alternativa. 
Fonte: Questionário aplicado aos professores em 2010. Curso de Formação Continuada “Introdução à 
Educação Digital”. 
 

 

Os dados deste gráfico indicam que mais de 90% dos investigados 

evidenciaram que o curso de formação continuada contribuiu para a incorporação  

dos recursos do computador na prática pedagógica, com ênfase na dinamização do 

processo de ensino e na incorporação de novas ferramentas para a construção do 

conhecimento, possibilitando desenvolver competências para maior utilização das 
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TICs. Desta forma,  percebe-se que o curso contribuiu ampliar  a familiarização dos 

docentes  com o computador e  Internet. Colaboram para essa percepção, os dados 

dos gráficos 5,  7 e 8,  os quais indicam   que o curso ofereceu orientação  que  

permitiram aos cursistas enfrentar os desafios provocados pela inclusão do 

computador na prática pedagógica.   

Dessa maneira, os investigados evidenciaram que o curso contribuiu para a 

implantação de processos inovadores na atividade pedagógica, ao fazerem uso dos 

recursos do computador, com índices mais elevados para dinamizar a prática 

pedagógica e utilizar o computador como nova ferramenta para preparar e planejar o  

conteúdo didático.  

Outro resultado importante foi o triplo empate (17) no número de respostas 

que indicaram que o curso contribuiu para incorporação dos recursos do computador 

para usar com os alunos, mudar a metodologia, despertar o interesse e motivação, o 

que indica que o curso colaborou para melhorar a mediação, propiciando motivações 

e inovações nas práticas pedagógicas mediante a utilização das TICs. Também um 

número significativo de investigados apontou a contribuição do curso para a 

melhoria do manejo do computador.  

Os dados indicam que os professores passaram a utilizar o computador em 

seu trabalho pedagógico, porém isso, por si só, não garante que estejam 

plenamente preparados para incorporar criativa e criticamente, esse recurso nas 

diversas atividades pedagógicas. 

No entanto, embora um número expressivo de investigados tenha declarado 

que o curso contribuiu para a incorporação do computador na prática pedagógica, 

constatou-se, conforme o gráfico número 9, a existência de muitos obstáculos para 

essa incorporação, simbolizando um grande problema a ser resolvido, pois a 

sociedade vivencia um cenário sociocultural que afeta e modificam hábitos, modos 

de trabalhar, ensinar e aprender, além de introduzir novas necessidades e desafios 

relacionados à utilização das TICs. Kenski (2010) compreende que os entraves 

resultam em impossibilidades para esse uso nas atividades de ensino.  
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5.5 Obstáculos para o uso do computador na prática pedagógica 

 

 

Há um consenso que as tecnologias de informação e comunicação, com 

destaque para a Internet, exercem um papel fundamental para a inauguração de 

mudanças na educação (MORAN, 2008) e avançar mais rapidamente no 

conhecimento. Há também um consenso de que a escola leva muito tempo para 

absorver e se adequar as inovações a sua demanda, mantendo em conservação 

modelos que aprisionam o conhecimento entre as paredes e o muro da escola, o 

que compromete o processo de ensino e aprendizagem, como também o próprio 

ambiente escolar. 

A utilização efetiva das TICs na escola é complexa e abrange dificuldades 

que se estendem a instalação de equipamentos, formação deficiente de professores, 

cultura de aula tradicional, excessivo número de alunos e turmas, além dos 

problemas relativos aos tempos, espaços e métodos pedagógicos. Todas essas 

ressalvas e complexidade resultam em entraves que dificultam a criação de espaços 

novos dentro da escola. Nesse sentido, Salvat (2000) diz que qualquer inovação 

tecnológica necessita de um tempo para que se produza numa série de fases, que 

se inicia com a criação de grandes expectativas, que se elabora nos discursos da 

pedagogia e das políticas educativas para o uso das novas ferramentas e que leva a 

cabo a preparação pedagógica para sua utilização que nem sempre responde às 

expectativas.  

É certo que existem barreiras a serem vencidas, mas as dificuldades 

poderiam ser minimizadas com a participação docente na formulação de novas 

propostas de formação, condizente com a realidade da escola e do grupo de 

professores que lá desenvolvem suas práticas (VILARINHO, 2006). Diante desta 

realidade, Kenski (2007, p. 19) reflete sobre o papel da escola na sociedade 

moderna dizendo:  

 

A escola representa, na sociedade moderna, o espaço de formação não 
apenas das gerações jovens, mas de todas as pessoas. Em um momento 
caracterizado por mudanças velozes as pessoas procuram na educação 
escolar a garantia de formação que lhes possibilite o domínio de 
conhecimentos e melhor qualidade de vida. 
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 Como dito, anteriormente, o computador, como tecnologia educacional, 

apresenta uma característica específica: com freqüência o aluno o domina muito 

mais que o professor e também passa a utilizá-lo sem medo e resistência (BRITO e 

PUROFICAÇÃO, 2008). Diante dessa realidade, os professores procuram reagir, ou 

se apropriando desse novo conhecimento ou procurando argumentos que 

justifiquem sua rejeição. O avanço das tecnologias e o se domínio técnico-

pedagógico propiciam a criação de espaços novos dentro da escola, que convivem 

com os tradicionais 

 Perguntado aos investigados no questionário pré-curso sobre quais 

obstáculos eles encontravam para utilizar o computador em suas práticas, 26 

responderam não encontrar entraves, conforme constatado na tabela 3. 

 

Tabela 3 - Obstáculos para o uso do computador na prática pedagógica 

OBSTÁCULOS Respostas 

Medo de errar 03 

Pouco acesso ao computador 08 

Pouco conhecimento de informática 17 

Não encontra obstáculos 26 

Aversão ao computador 02 

Total 56 

 Fonte: Organizado pela autora, a partir da coleta de dados em 2008.  
Curso de Formação Continuada „Introdução à Educação Digital‟. 

 

Contudo, esse resultado não representa os sentimentos da maioria dos 

investigados, apenas 46%, os demais apontaram encontrar algum tipo de obstáculos 

a essa utilização. Os depoimentos registrados no instrumento pré-curso colaboram 

para melhor identificar esta questão. 

 

(...) minha falta de interesse e dificuldades em trabalhar no computador se 

configuram como obstáculos para eu usar o computador. (cursista M). 

 
(...) Fiz um curso rápido e não aprendi quase nada, então resisto em usar o 

computador (cursista E). 

 
(...) Sendo uma pessoa, fruto da era do não mexa, não toque, tenho medo de 

mexer em determinadas teclas e também em determinados sites. Penso que seja  

pela falta de capacitação (cursista J). 
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(...) A falta de conhecimento e inoperância do sistema, inclusive na Internet 

são obstáculos para eu não usar o computador. (cursista R). 

 
Diante dos relatos, destaca-se que a pouca familiaridade com os 

computadores pode constituir obstáculos para que o professor o utilize na prática 

pedagógica. Fato que, na atualidade, torna-se um grande problema, pois, no 

cotidiano, as situações que exige conhecimento tecnológico são diversas. A essa 

questão, Valente (2005) adverte que é irrealista pensar primeiro em ser um 

especialista em informática para depois tirar proveito deste conhecimento. No caso 

específico do professor, este problema certamente incidirá no seu trabalho, pois sem 

a veiculação das novas tecnologias na prática pedagógica o ensino tende a 

permanecer arcaico, não interativo, meramente baseado na transmissão do 

conhecimento, na memorização por parte dos alunos, na aprendizagem competitiva 

e individualizada (BEHRENS, 2005). O domínio da técnica acontece por 

necessidade e exigência do pedagógico e as novas possibilidades tecnológicas 

criam outras aberturas, constituindo uma verdadeira espiral de aprendizagem na sua 

complexidade técnica e pedagógica. (VALENTE 2005). 

Neste aspecto, a partir do questionário pré-curso, percebeu-se que, dos 56 

investigados, 26 utilizam o computador na prática pedagógica sem encontrar 

obstáculos, enquanto que para outros 30, a realidade é outra: ocorrem dificuldades 

de diferentes dimensões. 

A fim de identificar se esses obstáculos ainda persistiam após a participação 

no curso de formação continuada, questionou-se no instrumento pós-curso, quais 

obstáculos eles ainda encontravam para a utilização do computador na prática 

pedagógica. Conforme observa-se no gráfico nove,  os obstáculos são diversos, indo 

além dos apresentados no questionário pré-curso.  
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Gráfico 9 – Obstáculos para utilização do computador na prática pedagógica após o curso. 
OBS.: Esta pergunta favoreceu a escolha de mais de uma alternativa. 
Fonte: Questionário aplicado aos professores em 2010. Curso de Formação Continuada “Introdução à 
Educação Digital”. 

  

Vimos entraves evidenciados no instrumento pré-curso, e agora, no segundo 

instrumento, aparecem outros.  

Este gráfico registra freqüência 119 (admite mais de uma alternativa), sendo 

que praticamente a metade (49%) recai em três obstáculos: falta de tempo, pouco 

domínio técnico e pouca disponibilidade de computadores no laboratório da escola. 

Os relatados abaixo complementam e justificam os obstáculos e suas 

conseqüências:  

 

(...) dificuldade para conciliar o horário de aula dos alunos com a 

disponibilidade de horário do laboratório de informática da escola.  (cursista A). 

 

(...) o fato dos laboratórios terem poucos computadores gera muito tumultuo e 

perda de tempo.  (cursista F). 

 

(...) a localização do laboratório, pois este fica junto com a biblioteca, espaço 

muito pequeno e pouco computador em relação ao número de aluno por turma.  

(cursista D). 
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(...) devido à necessidade de trabalhar com inúmeras turmas, falta tempo para 

elaborar aulas e ainda a Internet da escola ser muito lenta, o que dificulta a aula 

quando planejada neste espaço. (cursista G). 

 

(...) Como a sala informatizada é monitorada por um responsável, devido a 

sua permanência irregular na escola, o acesso é restrito e a escola fica sem esse 

auxílio neste espaço (cursistas, H e R).  

  

Diante dos depoimentos evidencia-se a que existência de efetivos obstáculos  

que impedem a incorporação do computador nas atividades pedagógica diária. As 

declarações caracterizam-se por entraves que podem justificar o uso limitado deste 

recurso na escola, embora os docentes possivelmente já estejam inseridos na 

sociedade digital e compreendam o valor desta utilização.  

Ciente das dificuldades pedagógicas e profissionais para a inserção das TICs 

na ação pedagógica e buscando desenvolver uma mudança de hábito na escola  o  

Curso de Formação Continuada “ Introdução à Educação Digital”, em seu  conteúdo 

teórico abordou questões  sobre o  avanço tecnológico ocorrido ao longo da história 

da humanidade  e o contexto escolar na sociedade atual, empreendendo esforços 

para clarificar o porquê, o  para quê e como  utilizar os novos recursos no processo 

de ensino e aprendizagem. Nesse sentido, Almeida (2000) explica que ao passar por 

uma formação contextualizada com a realidade educativa as dificuldades tendem a 

ser superadas e ainda lembra que o professor quer saber associar as TICs aos 

métodos ativos de aprendizagem, pois assim: 

 

[...] desenvolverá habilidade técnica relacionada ao domínio da tecnologia e, 
sobretudo, articular esse domínio com a prática pedagógica e com as 
teorias educacionais que o auxiliará refletir sobre a própria técnica e a 
transformá-la, visando explorar as potencialidades pedagógicas das TICs 
em relação à aprendizagem e à conseqüente constituição de redes de 
conhecimentos. 

 
 

Enquanto para a maioria dos investigados os obstáculos para o uso do 

computador na prática pedagógica são relacionados a questões de ordem técnica, 

pedagógica e inclusive administrativa, para outro pequeno grupo, esses obstáculos 

estão sutilmente relacionados com resistências ao uso do computador. 
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Embora todos os envolvidos na pesquisa, em diferentes tempos, tivessem 

passado por processos de capacitação para o uso dos computadores na prática 

pedagógica, em processos promovidos pelo NTE de Itajaí, percebe-se que a 

inserção na prática ainda ocorre de forma limitada, agravada, principalmente, pela 

presença de obstáculos, a acomodação e a insistente manutenção de práticas já 

estabelecidas na escola. 

 Tendo com eixo de discussão o discurso dos professores sobre o curso de 

formação continuada para introdução das TICs na prática pedagógica, na seção 

seguinte discorre-se sobre os objetivos que estes procuraram alcançar a partir da 

participação no referido curso. 

 

 

5.6 Objetivos a serem alcançados a partir do Curso de Formação Continuada  

 

 

Este tema aponta para os objetivos visados pelos pesquisados a partir da 

participação no curso de formação continuada para introdução das TICs na prática 

pedagógica.  

Tendo em vista as possíveis aplicações que as novas tecnologias propiciam 

ao processo educativo e especialmente para a vida pessoal dos cidadãos, Barreto 

(2003) afirma que, do ponto de vista político-pedagógico, é importante o 

reconhecimento que as novas tecnologias, inseridas na escola, colocam novos 

desafios para o trabalho docente, o que desenvolve a ideia de constante atualização 

profissional, que no caso dos docentes  do ensino básico, da rede pública de ensino, 

tem sido realizado por meio de cursos de formação continuada promovidos pelo 

Programa Nacional de Tecnologia Educacional – Proinfo (Garcia 2005).  

Esse Programa é constituído por um conjunto de procedimentos formativos 

que visam dinamizar o processo de ensino e aprendizagem, pois é na relação 

pedagógica que se centra o processo educativo. Segundo Moran (2008, p.11) “a 

educação escolar precisa, cada vez mais, ajudar todos a aprender de forma mais 

integral, humana, efetiva e ética, integrando o indivíduo com o social, os diversos 

ritmos, métodos, tecnologias, para construir cidadãos plenos em todas as 

dimensões”.  
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 Nesse propósito, nos anos de 2008 e 2009 o Proinfo promoveu o curso 

“Introdução à Educação Digital” para professores da educação básica, tendo como 

objetivo principal contribuir para a inclusão digital de professores e gestores da 

educação dos sistemas públicos de ensino. Teve também a intenção de promover 

reflexões sobre o impacto das transformações provocadas pela evolução das 

tecnologias na sociedade (BRASIL/PROINFO/MANUAL DO FORMADOR, 2008) a 

partir do uso dos recursos do computador na dinamização das práticas pedagógicas.   

Nesse sentido, o curso não restringiu o uso do computador a processos 

meramente operativos, embora se reconheça que dominá-los facilite o seu uso, 

acima de tudo, objetivou incluir os professores na cultura digital, levando-os a 

introduzir os recursos tecnológicos do computador nas atividades, com vias a 

conectar os alunos com a realidade atual. No entanto, conforme a tabela 4 observa-

se que a prioridade da maioria dos docentes participantes do referido curso não 

esteve em total conformidade com as aspirações do Proinfo Integrado.  

 

Tabela 4 – Objetivos a serem alcançados a partir do Curso de Formação 

Continuada: “Introdução à Educação Digital”. 

OBJETIVOS Respostas 

Melhorar a prática pedagógica 18 

Melhorar a prática no computador 19 

Aprender a trabalhar no computador 09 

Conhecer o sistema operacional Linux 10 

Total 56 

 Fonte: Organizado pela autora, a partir da coleta de dados em 2008. Curso de Formação Continuada 
“Introdução à Educação Digital”. 

 

Enquanto o objetivo do Proinfo Integrado voltou-se para a formação 

tecnológica do professor, preparando-o para a introdução das TICs na prática 

pedagógica de forma plena, crítica, criativa e reflexiva, o objetivo da maioria dos 

investigados (vide Tabela 4) esteve focado no manejo, no uso e na melhoria da 

prática no computador, resultado que vem se mantendo nesta pesquisa. Os dados 

não revelam os porquês desse interesse, mas evidencia a tendência dos 

investigados acreditarem que o domínio técnico do computador demanda mais 

conhecimento, resultando  em mais segurança para uma posterior introdução desse 

equipamento na prática pedagógica, motivo que possivelmente tenha motivado a 

participação no específico  curso de formação continuada.   
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Contraditoriamente aos dados revelados na Tabela 4, Valente (2005) 

argumenta que é irrealista pensar que primeiramente se deve ser um especialista 

em informática para depois tirar proveito deste conhecimento nas atividades 

pedagógicas. Para este autor “[...] o melhor é quando os conhecimentos técnicos e 

pedagógicos crescem juntos, simultaneamente, um demandando novas idéias do 

outro”.  

Desse modo, tanto na prática como na formação pedagógica, a preocupação 

com o domínio técnico da computação não pode prescindir a compreensão das 

possibilidades do uso desta técnica nas atividades pedagógicas. Kenski (2010) 

adverte para a importância dos professores terem tempo e oportunidade para se 

familiarizarem com as novas tecnologias educativas e para que conheçam suas 

possibilidades e seus limites, para que na prática, façam suas escolhas conscientes 

sobre as modalidades mais adequadas de utilização no ensino.  

Contudo, o discurso de quase uma terça parte dos investigados (18) almeja 

questões didáticas, como a melhoria da prática pedagógica. Este indício nos leva 

crer que estes já se aperceberam da necessidade de incluir as tecnologias de 

informação e comunicação nas atividades de ensino e buscam inovar suas práticas 

através do diálogo aberto com os chamados “nativos digitais” e a redescoberta do 

valor do espaço escolar que tradicionalmente tem privilegiado a transmissão em 

detrimento do trabalho coletivo e da construção autônoma do conhecimento.  

Como resultado da participação dos professores no curso, considera-se que 

este contribuiu para inovar as atividades desenvolvidas na prática pedagógica, pois 

questionados a esse respeito, no instrumento pós-curso, consideram que essa  

havia mudado. Dos investigados 66% responderam que houve uma mudança 

parcialmente e 19% acenaram para uma mudança ampla, conforme demonstrado no 

gráfico 10.  
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19%

66%

15%

Mudou amplamente

Mudou parcialmente

Não mudou

 

Gráfico 10 - Mudanças na prática pedagógica após participação no curso de formação continuada. 
Fonte: Questionário aplicado aos professores em 2010. Curso de Formação Continuada “Introdução à 
Educação Digital”. 
 

  
Solicitados a explicar a ocorrência de eventuais mudanças a pós o curso, 

alguns pesquisados destacaram: 

  

(...) Os alunos passaram a compreender melhor os conceitos por meio das 

animações que passei a utilizar. As interações são melhores quando os alunos 

apresentam um trabalho e o apresentam usando um  programa do computador, ou 

mesmo quando eles desenvolvem o conteúdo programático com a ajuda das TICs. 

(cursista B). 

 

(...) Após o curso passei a  usar o computador com mais frequência, tenho 

mais domínio dos programas e lido melhor com  as questões tecnológicas. Passei a 

trabalhar no computador com mais segurança. Então, acho muito importante 

participar de cursos para o uso do computador na escola. (cursista G). 

 

(...) Como um número expressivo de professores de minha escola também 

realizou o curso além de outros membros da administração, juntos conseguimos 

organizar melhor o uso do laboratório de informática. Os horários foram distribuídos 

por turma e assim passamos a usar melhor este espaço com os alunos. (cursista C). 
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(...) o curso foi importante, pois passei a estimular os meus alunos a utilizarem 

as ferramentas para apresentação de trabalhos e como forma de melhorar o 

entendimento dos conteúdos, entre outros. ( cursista J). 

 

(...) Passei a usar diversos recursos do computador para apresentar minhas 

aulas. Já usei o Blogspot, pesquisa em diversos sites da Internet, Datashow, 

Moviemeker, Correio eletrônico para avisos e atividades de classe. Acho que minha 

prática ficou mais dinâmica. (cursista W). 

 

(...) Ampliei e divulguei  as atividades desenvolvidas na escola através da 

criação de um blog que foi amplamente divulgado para a comunidade escolar, 

inclusive na mídia. Infelizmente a partir de 2009 esse trabalho não foi mais possível 

devido a troca de direção. (cursista A). 

 

(...) Eu e os professores de minha escola, após o curso, passamos a utilizar 

com mais  frequência a sala informatizada o que contribuiu muito para a melhoria da 

atividade pedagógica na sala de aula. Acho importante os alunos terem acesso ao 

computador  na escola porque a realidade aponta para este domínio ( cursista G). 

 

A análise das mensagens revela indícios interessantes. O curso implicou 

mudanças significativas na relação dos professores com as TICs e na forma como 

passaram a conceber o trabalho educativo. Em suas percepções, observa-se 

resignificações na postura pedagógica e maior utilização dos recursos do 

computador, haja vista que declaram utilizar a informática  mais freqüentemente, a 

divulgar na rede o trabalho desenvolvido na escola, além da importância que 

atribuem ao aluno ter acesso ao computador.  

No que se refere à utilização das novas tecnologias na prática docente, 

Marques (2003) ressalta que não é suficiente apenas disponibilizar estes recursos 

para a escola sem que os professores e outros profissionais ligados à Educação 

possam refletir sobre o seu uso pedagógico. 

Mediante o discurso dos professores, é possível verificar como estes estão 

incorporando na prática pedagógica os recursos tecnológicos trabalhados no curso 

de formação continuada, bem como observar as transformações ocorridas na ação 

desses docentes, que apontam para uma metodologia mais inovadora, com 
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diferentes formas de trabalhar os conteúdos e a utilização de novas estratégias para 

mediar a aprendizagem. Também, torna-se perceptível que os novos recursos estão 

propiciando aos educandos oportunidades para participar do processo de 

construção do conhecimento, à medida que estes apresentam trabalhos e  utilizam 

os  recursos tecnológicos. 

A modalidade deste curso, sendo desenvolvido nas escolas, mediante as 

realidades individuais, foi primordial para que os professores pudessem 

contextualizá-las e assim agir sobre elas. Neste sentido , Almeida (2000) corrobora 

dizendo que a formação do professor que objetiva efetivar mudanças na prática 

docente deve acontecer no interior da escola, visando planejar, acompanhar e 

analisar as atividades desenvolvidas pelo professor e apoiá-lo na resolução de 

possíveis problemas que terá que enfrentar no seu dia-a-dia. 

A partir dos dados fornecidos pelos pesquisados, pode-se considerar que o 

curso foi relevante para uma parcela representativa de professores (97,92%), à 

medida que estes acenaram positivamente à possibilidade de participação em  outro 

evento voltado à área das novas  tecnologias, conforme mostra o gráfico 11. 

 

97,92%

2,08%

Sim Não

 
Gráfico 11 – Participação em outro curso de formação continuada na área das novas tecnologias na 
prática pedagógica.  
Fonte: Questionário aplicado aos professores em 2010, Curso de Formação Continuada “Introdução à 
Educação Digital”. 
 

 

No caso específico do Curso de Formação Continuada “Introdução à 

Educação Digital”, há evidências que este evento foi significativo para incluir estes 

docentes na cultura digital, haja vista terem apontado disposição para prosseguir 

aprimorando seus conhecimentos tecnológicos, o que poderia estimular políticas 
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públicas continuadas de formação pedagógica. Conforme Kenski (2003) os 

professores buscam informações nos diversos ambientes e meios tecnológicos e as 

comparam com a realidade que vivenciam  no seu dia-a-dia.  

Segundo Rosemberg (2002), os professores tendem a buscar informações 

atualizadas sobre sua área de atuação, e assim se apropriarem de recursos para 

inovar a prática pedagógica.  Segundo esta autora (idem), a formação continuada é 

vista como atividade vital e social que, como processo educativo, pode assegurar ao 

professor a apropriação de conhecimentos, habilidades e valores fundamentais da 

cultura humana.   

De modo geral, Litwin (1997) entende que ao integrar os novos meios 

tecnológicos no processo educativo, a escola vai precisar seguir alguns processos 

de produção, levando em conta os limites e as possibilidades dos diferentes 

suportes tecnológicos, ampliando o conceito de tecnologia educacional e de 

aprendizagem, pois pela primeira vez na história, percebe-se que a educação não 

acontece somente num período determinado de tempo, mas ao longo da vida dos 

cidadãos e nos variados espaços sociais. 

Diante deste panorama, pode-se argumentar que o curso de formação 

continuada provocou o desenvolvimento do espírito crítico em relação ao uso 

pedagógico das TICs, fato que colaborou para a abertura do diálogo e na integração 

de novas ideias educativas, posto que o aprendizado de um novo referencial 

educacional envolve mudança de mentalidade, valores, concepções e, 

conseqüentemente, de atitudes que implicam num processo reflexivo de 

reconstrução, resultando em transformação, e “transformar significa conhecer” 

(PRADO, 1993).  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 
As abordagens sobre a integração das TICs na educação apontam que estas 

tecnologias têm potencial para transformar o complexo sistema educacional à 

medida que oferecem múltiplas ações voltadas à produção do conhecimento com 

impactos significativos na qualidade da formação e na prática do professor, vindo 

romper com os arcaicos modelos educacionais.  

No entanto há uma sensível defasagem entre as práticas de formação e 

socialização desenvolvidas nas instituições educativas tradicionais com aquelas 

vivenciadas através da convivência na sociedade presente, já que essa exige 

pessoas autônomas e preparadas para atuar em grupo, com capacidade para utilizar 

as tecnologias e acompanhar as constantes inovações.  

O impasse para a introdução das TICs nas escolas brasileiras se configura de 

forma consistente, tanto no âmbito da instalação de equipamentos que atendam as 

demandas, quanto no que tange à qualificação docente. A possibilidade de o 

professor se qualificar para integrar os novos recursos tecnológicos à prática 

pedagógica de forma crítica e criativa envolve o domínio contínuo e crescente das 

tecnologias que estão na escola e na sociedade. Nesse sentido, deixar de atribuir a 

devida importância aos recursos tecnológicos e ao seu uso de modo reflexivo em 

meio escolares corresponde a situar-se fora da realidade. 

Sob esta ótica, estudos apontam a necessidade do professor se preparar 

continuadamente para a efetivação das mudanças, uma vez que há questões 

subjacentes às TICs que interessam ao processo educativo e que não podem ser 

desconsideradas. Por exemplo, a busca de recursos pedagógicos mais atualizados, 

o acompanhamento contínuo do educando, a possibilidade de ensino a distância, o 

relacionamento professor/aluno e vice-versa.  

Com relação à formação de professores para a incorporação das TICs na 

prática pedagógica há teorias e programas que defendem a concretização desta de 

modo continuado, realizado em contexto real, onde os professores atuam e refletem 

suas ações, ou seja, toda prática de formação deve ter como eixo norteador a escola 

em uma perspectiva de formação, ação e reflexão.  Nesse sentido, o Programa 

Nacional de Formação Continuada em Tecnologia Educacional – Proinfo Integrado 

assume esta expectativa ao lançar no ano de 2008 um conjunto de processo 
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formativos, dentre eles o Curso de Introdução à Educação Digital e planejá-lo de 

modo a ter como lócus de formação os laboratórios de informática das escolas 

públicas e, ao ser concebido de forma a viabilizar a participação ativa dos 

professores, fomentando o processo de reflexão, discussão e ação.  

Desta forma, valendo-se da ideia que a formação continuada para o uso das 

TICs é um fator fundamental para que o professor introduza o computador com 

competência na prática pedagógica, desde que esta não seja limitada ao simples 

domínio técnico e ocorra de forma contextualizada, entende-se que o destaque do 

referido curso foi a mudança de local da formação, ou seja, a escola, onde os 

docentes desenvolvem o exercício profissional e a forma como o curso foi planejado, 

tornando os cursistas ativos no processo de construção do conhecimento. 

Com base nesses princípios, esta pesquisa investigou as percepções de um 

grupo de professores da educação básica da rede estadual de ensino sobre 

possíveis transformações ocorridas em suas práticas pedagógicas após terem 

participado do Curso de Formação Continuada “Introdução à Educação Digital”. 

Considera-se que a referida formação contribuiu para a inclusão crítica das 

tecnologias digitais na prática docente uma vez que o planejamento do curso 

contemplou reflexões sobre o contexto tecnológico da sociedade atual, suas 

potencialidades e a necessidade de cada um empreender esforços sistemáticos 

para clarificar o porquê e para quê utilizar as TICs na vida diária e na escola, fatos 

relevantes para a formação de uma cultura tecnológica efetiva e eficaz. 

No que diz respeito ao perfil dos sujeitos deste estudo, vale assinalar que o 

grupo era formado por professores do ensino público estadual, efetivos do quadro do 

magistério e atuantes na educação básica por mais de 15 anos, com idade 

predominante entre 36 e 45 anos, na maioria do sexo feminino, com formação 

superior e área de atuação no ensino médio. Suas expectativas relativas ao curso 

priorizavam a aquisição e o aperfeiçoamento operacional do computador a fim de 

conferir-lhes maior segurança e habilidade quanto ao a inserção dos novos recursos 

tecnológicos em suas práticas pedagógicas. Isso se devia em virtude de acreditarem 

que o computador poderia contribuir para efetivação de mudanças pedagógicas de 

forma a despertar maior interesse dos educandos pelo ensino, pois esses, em geral, 

já são usuários ativos e motivados do computador, sabem manipulá-lo com destreza 

e fazem uso dos equipamentos para atender diretamente os seus interesses, 
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enquanto que na escola muitas vezes  se tornam  passivos diante do conhecimento 

que lhes foge  ao contexto.  

Os professores declararam ter alcançado suas expectativas em relação ao 

curso à medida que ampliaram suas habilidades no uso do computador, pois antes 

da participação na formação continuada sabiam utilizar apenas as facetas mais 

simples e visíveis, denotando uma prática pedagógica limitada, menos interativa e 

baseada na lógica linear do emissor/receptor que continuamente tem-se combatido. 

Os professores, antes do curso, demonstravam certo conservadorismo no emprego 

do novo, porém, à medida que iam se familiarizando com a máquina e com sua 

terminologia peculiar, passavam agir com mais naturalidade diante dos  novos 

recursos. 

Portanto, no discurso dos professores pesquisados foi possível constatar que 

estes já utilizavam os computadores antes do curso de formação, embora não o 

fizessem significativamente na prática pedagógica, uma vez que limitavam-se ao uso 

do editor de texto como substituto das antigas máquinas de escrever. Também já 

utilizavam os recursos do computador para pesquisar, navegar na Internet e para a 

troca de mensagens pelo correio eletrônico, denotando já haverem descoberto que a 

Internet socializa as informações mais atualizadas, porém a pesquisa não aponta 

que adotassem critérios seletivos deste uso. 

Os pesquisados foram unânimes ao afirmar que o curso colaborou para a 

ampliação de suas habilidades quanto ao uso do computador, embora os dados 

indicassem que o número de docentes que passaram a utilizar esse equipamento 

com os alunos é ainda tímido e quase sempre restrito ao laboratório de informática 

da escola. Um grupo desses pesquisados afirma que utiliza os computadores com 

os alunos duas a três vezes por semana, outro aponta para uma utilização por 

quinzena e ainda outro revela quase nunca utilizar o recurso. Entre os fatores para 

esta utilização restrita, alegam o número insuficiente de máquinas para a demanda 

de alunos, fatores que depõem contra a qualidade das aulas, Também apontam 

como obstáculos a falta de tempo para planejar as atividades, limites de horário das 

disciplinas, ausência de orientadores de informática nos laboratórios das escolas 

além de suas próprias deficiências técnicas e pedagógicas quanto à utilização dos 

recursos mais sofisticados do computador. 

Já os professores que após o curso dizem ter utilizado com maior freqüência 

os recursos mais avançados do computador, apontam o uso da Internet 
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especialmente para navegar, pesquisar, criar blog e acessar o correio eletrônico, 

denotando terem desenvolvido um melhor espírito crítico em relação a introdução 

das TICs nas atividades pedagógicas e que o curso contribuiu para que 

percebessem o potencial dessas ferramentas para o desenvolvimento de uma 

prática mais interativa e significativa, embora a pesquisa também indique  que 33% 

dos professores continuam a usar os computadores somente para casos pontuais. 

Segundo a investigação, para 90% dos docentes o curso contribuiu para a 

incorporação dos recursos tecnológicos em suas práticas, ao pautar que passaram a 

utilizar novas ferramentas para a dinamização do processo de ensino/aprendizagem. 

Porém para um subconjunto não menos significativo (55% dos docentes), o curso 

não afastou por completo os obstáculos que dificultam o uso do computador nas 

atividades pedagógicas. Esses afirmam que muitas vezes isso ocorre por falta de 

interesse próprio devido aos obstáculos já registrados. Esses fatos, segundo eles, 

inibem uma utilização mais freqüente dos novos recursos com os alunos. 

Quanto aos objetivos pretendidos com o curso de formação continuada os 

dados apontaram dois aspectos fundamentais: a melhoria da prática pedagógica e 

ampliação da habilidade no uso do computador. Ao relacionar as falas dos docentes 

investigados com o discurso dos teóricos que fundamentam o referencial deste 

estudo, ambos são unânimes ao afirmar que os cursos desenvolvidos nas próprias 

escolas onde estes professores atuam, portanto contextualizados com suas 

realidades, oportunizam grande potencial para que operem transformações no 

processo educativo.  

Em seus depoimentos, no instrumento pós-curso, os professores revelam ter 

transformado sua ação pedagógica quando passaram a utilizar os recursos da 

informática, a divulgar na rede o trabalho desenvolvido na escola confirmando a 

importância do aluno ter acesso amplo e freqüente aos computadores ligados em 

rede. Assim os professores em seus discursos revelam ter alcançados seus 

objetivos prioritários. 

Desse modo, percebe-se como ponto alto deste curso de formação 

continuada o contexto de formação ter sido a escola, a oportunidade para criar e 

experimentar os ambientes informatizados e a flexibilidade para adaptar o 

planejamento as necessidades locais. Embora seja verdade que esses fatores são 

essenciais, mas não suficientes para a integração pedagógica das TICs. Trata-se, 

contudo, de condições vencedoras que descortinam perspectivas promissoras para 
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a inovação pedagógica, além de fomentar o uso do computador e  Internet como 

instrumentos potencializadores para a  aprendizagem e não como forma de passar 

um verniz  na escola.  

Também, percebe-se que o curso foi compatível com as novas demandas 

sociais que solicitam formação continuada ao longo da profissão, tendo em vista 

garantir a dinamização das práticas num contexto permeado por constantes 

transformações e mudanças tecnológicas. 

Ao considerar esta assertiva, deduz-se que o grupo pesquisado reconheceu a 

importância da formação continuada nos dias atuais, assim como a contribuição do 

curso de introdução à educação digital para a transformação da prática pedagógica, 

haja vista declararem em seus discursos que pretendem participar de outros cursos 

que promovam a atualização pedagógica centrada no uso do computador.  

Ao apresentar tais reflexões, assinala-se a necessidade permanente de 

discussões sobre a contribuição da formação continuada para incorporação das 

TICs na prática pedagógica dos professores da educação básica. Nesse sentido, os 

desafios são imensos. Ela deve ser pensada de forma que o educador busque, de 

forma contínua e entusiástica, competências técnicas e pedagógicas para permitir à 

educação dar um salto de qualidade ao incorporar o uso inteligente das tecnologias 

digitais, cada vez mais cotidianas, deixando por vez de ser fundamentada em 

práticas ultrapassadas e não mais toleráveis. 

A continuidade de estudos sobre o tema formação continuada para integração 

das TICs na prática pedagógica certamente irá propor novos desdobramentos, 

levantará outras perspectivas além de futuras investigações que inexoravelmente 

contribuirão para a melhoria do entendimento das relevantes questões que 

envolvem esta área.  

À luz dos resultados desta pesquisa compete-nos enaltecer os cursos de 

formação continuada arquitetados sobre plataformas de continuidade e 

contextualização com os meios e vivências dos atores, pois assim permitem melhor 

assimilação de novos conceitos, tais com as Tecnologias da Informação e 

Comunicação, objeto deste trabalho. 
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8 ANEXOS 

 
ANEXO 1 :  Questionário Pré-Curso: Diagnóstico 

 
Nome__________________________________________________________  
 
1 - Gênero 
(   ) Feminino 
(   ) Masculino  
 
2 - Faixa etária 
(   ) 18 a 25  
(   ) 26 a 35  
(   ) 36 a 45 
(   ) A cima de 46 
 
3 - Formação acadêmica 
(   ) Bacharel 
(   ) Licenciatura  
(   ) Especialização Lato Sensu  
(   ) Mestrado  
(   ) Doutor  
(   ) Segundo grau  
(   ) Superior incompleto  
 
 
4 - Em que nível de ensino você leciona? 
(   ) Séries Iniciais 
(   ) Ensino Fundamental de 5ª a 8ª Série  
(   ) Ensino Fundamental de 5ª a 8ª Série e Ensino Médio 
(   ) Ensino Médio 
(   ) Secretaria da Escola 
(   ) Sala de Informática 
 
 
5- Qual sua expectativa em relação ao Curso de Formação Continuada 
“Introdução à Educação Digital”? 
 
 
6- Qual  sua relação  com o  computador? 
 
 
7 - Quais obstáculos você encontra para utilizar o computador? 
 
8- Qual o objetivo que pretende atender a partir do curso de Formação 
Continuada “Introdução à Educação Digital”? 
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ANEXO 2: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

 

 
Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Cultura – ProPPEC 

Programa de Pós-Graduação em Educação – PPGE 
Curso de Mestrado Acadêmico 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIMENTO 

 
Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário, em uma pesquisa. 

Após ser esclarecido (a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do 
estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma  é sua e a outra é do 
pesquisador responsável..  

  
INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA:  
Título do Projeto: Tecnologias da Informação e Comunicação e a Formação de 
Professores: uma abordagem sobre o curso de formação continuada promovido pelo 
Proinfo Integrado 
 
 
Pesquisadores Responsáveis  
Suênia Izabel Lino Molin e André Luis Alice Raabe (orientador)  
 

Telefone para contato: (47) 33672036 ou (47) 99019295. 

 

Prezado professor (a): 
 
Este questionário tem como objetivo conhecer sua opinião sobre o Curso de Formação Continuada 
“Introdução à Educação Digital”, promovido pelo Proinfo Integrado e desenvolvido pelo NTE de Itajaí. 
Sua participação é muito importante, pois as informações deste questionário contribuirão para 
identificar quais as mudanças que ocorreram na prática pedagógica dos docentes após terem 
participado deste curso e, verificar também, as contribuições deste curso para a inclusão digital dos 
professores. 
 
Responda de forma individual e conscienciosa. Busque a resposta que melhor atenda a sua 
avaliação. Importante, os dados serão tratados de modo a garantir absoluto sigilo em relação às 
informações prestadas e seguindo a ética acadêmica da pesquisa, será reservado o direito de 
anonimato, não havendo necessidade de identificação nominal. A organização segue ordem 
numérica. 
 Em cada questão, marque apenas uma resposta.  

 

Assinatura do pesquisador:_______________________________ 
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CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO 
 
 
Eu, _______________________________, RG ______________CPF ______________concordo em 
participar do presente estudo. Fui devidamente informado e esclarecido sobre a pesquisa e os 
procedimentos nela envolvidos. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer 
momento. E, estou ciente que não terei direito a remuneração. 
 

 

______________, ____ de ___________de 2009. 

 

 

Nome: ________________________________________ 

 

 

Assinatura (de acordo): ___________________________ 

 

 

Telefone para contato: ____________________________ 

 

 

 

 

 

                                                             Grata pela participação 
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ANEXO 3: Questionário Pós-Curso 
 

 
Nome:______________________________________________________ 
 

 
1. Há quanto tempo atua no magistério? 
 
(   ) Mais de 15 anos 
(   ) De 11 a 15 anos 
(   ) Entre 6 a 10 anos 
(   ) Menos de 6 anos 
 
 
2. Qual sua situação funcional? 
 
(   ) Efetivo 
(   ) ACT/Temporário 
 
3. Sua habilidade em relação ao uso do computador ampliou após ter 
participado do curso de ”Introdução à Educação Digital”? 
 
(   ) Plenamente 
(   ) Parcialmente 
 
4. Quais obstáculos para a utilização do computador  na prática pedagógica 
após o curso? 
(se necessário assinale mais de uma resposta) 
 
(   ) Resistência ao uso do computador 
(   )Falta de tempo 
(   ) pouco domínio técnico  
(   ) Dificuldade para integrar os conteúdos programáticos com as tecnologias. 
(   ) Não estar integrado ao planejamento escolar 
(   ) Inexistência de computador na sala de aula 
(   ) Não possuir  computador próprio 
(   ) Organização curricular por disciplina 
(   ) Deficiências técnicas no laboratório de informática. 
(   ) Pouca disponibilidade de computadores no laboratório de informática da escola. 
(   ) Não há obstáculos 
(   ) Outros. Especifique: 
______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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5. Com que freqüência você utiliza os recursos  do computador na escola com 
os alunos? 
 
(   ) De duas a três vezes por semana 
(   ) Uma vez semana 
(   ) Uma vez a cada 15 dias 
(   ) Mensalmente 
(   ) Nunca ou quase nunca 
 
6. Expectativas referentes ao curso de Formação Continuada “Introdução à 
Educação Digital” foram alcançadas? 
 
(   ) Superou as expectativas 
(   ) Plenamente 
(   ) Parcialmente 
(..) Não. Porquê?__________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
 
 
7. Quais recursos do computador você já utilizava na prática antes  de 
participar do curso de formação continuada? 
(Se necessário assinalar mais de um) 
 
(   ) Editor de texto 
(   ) BROffice Impress  
(   ) Navegação e pesquisa na Internet 
(   ) Correio eletrônico 
(   ) blog 
(   ) Nenhum 
(   ) Outros.  
 
Especifique:_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
 
 
8. Quais dos recursos apresentados no curso de formação continuada você 
passou a utilizar freqüentemente na sua prática? 
(se necessário assinalar mais de uma resposta) 
 
(   ) Editor de texto 
(   ) BROFFICE Impress 
(   ) Navegação e pesquisa na Internet 
(   ) Correio eletrônico 
(   ) blog 
(   ) Nenhum. Por quê? 
_______________________________________________________________ 
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9. De que forma o curso contribuiu para incorporar o uso do computador  na 
prática pedagógica? 
(Se necessário assinalar mais de uma resposta) 
 
(   ) Preparar do material didático 
(   ) Melhorar o manejo  no computador 
(   ) mudar a metodologia 
(   ) Dinamizar o processo de ensino 
(   ) promover novas aprendizagens  
(   ) Despertar o interesse e a motivação 
(   ) Utilizar  novas ferramentas didáticas 
(   ) Perde o medo do computador 
(   ) Utilizar o computador com os alunos  
(   ) Não contribuiu 
(   ) Outras Formas. Especifique: 
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
 
 
10. Ocorreram mudanças na prática pedagógica após participação  no curso 
de formação continuada?  
 
(   ) Mudou amplamente 
(   ) Mudou parcialmente 
(   ) Não mudou 
 
Exemplifique as mudanças ocorridas (se houveram): 
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
 
 
11. Você faria outro curso de Formação Continuada na área do uso das novas 
tecnologias na prática pedagógica? 
 
(   ) Sim  
(   ) Não 
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ANEXO 4: Tabelas de Distribuição de Freqüência – Questionário Pós–Curso 
 
 
1 Situação funcional 
 

 Respostas 

Efetivo 44 

ACT/Temporário   4 

 
 
2  Tempo de atuação no magistério 
 

 Respostas 

Mais de 15 anos 34 
De 11 a 15 anos   7 

Entre 6 a 10 anos   5 
Menos de 6 anos   2 

 
 
3 Habilidade no uso do computador após o curso 

 Respostas 

Plenamente 12 

Parcialmente 36 

 
 
4 Obstáculos para a utilização do computador na prática pedagógica 
 

 Respostas 

Resistência ao uso do computador   6 

Falta de tempo 20 

Pouco domínio técnico 23 
Dificuldade para integrar os conteúdos programáticos com as 
tecnologias. 

  8 

Não estar integrado ao planejamento escolar   3 

Inexistência de computador na sala de aula 11 

Não possuir  computador próprio   3 

Organização curricular por disciplina   1 
Deficiências técnicas no laboratório de informática. 10 
Pouca disponibilidade de computadores no laboratório de 
informática da escola. 15 

Não há obstáculos   6 

Outros 13 
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5 Freqüência você utiliza com seus alunos os recursos do computador 
 

 Respostas 

Duas a três vezes por semana   5 
Uma vez semana   3 
Uma vez a cada 15 dias 11 
Mensalmente   8 
Nunca ou quase nunca 21 

 
 
6 Expectativas referentes ao curso de formação continuada 
 

 Respostas 

Superou as expectativas   4 
Plenamente 13 
Parcialmente 26 
Não   5 

 
 
 
7 Recursos do computador que já utilizava  antes do curso 
 

 Respostas 

Editor de texto 29 

BROffice Impress 11 

Navegação e pesquisa na Internet 38 

Correio eletrônico 25 

Blog   7 

Nenhum   5 

Outros.   4 

 
 
8 Quais recursos do computador passou a utilizar em sala após o curso 
 

 Respostas 

Editor de texto 16 

BROFFICE Impress 15 

Navegação e pesquisa na Internet 29 

Correio eletrônico 19 

Blog 15 

Nenhum   4 
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9 Quais recursos do computador que não foram apresentados no curso você  
utiliza em sua prática pedagógica 
 

 Respostas 

Jogos eletrônicos 19 

Softwares específicos de sua disciplina 26 

Filmes no computador 10 

Sons no computador 8 

Simulações e Animações 7 

Edições de Imagens 16 

Webquests 8 

Outros 0 

 
 
10 Contribuições do curso para a incorporação dos novos recursos na prática 
pedagógica 
 

 Respostas 

Preparar do material didático 19 

com os alunos 17 

Mudar a metodologia 17 

Dinamizar o processo de ensino 23 

Promover novas aprendizagens 18 

Despertar o interesse e motivação 17 

Utilizar novas ferramentas didáticas 22 

Perder o medo do computador 12 

Melhorar o manejo no computador 14 

Não contribuiu   2 

Outras   0 

 
 
11 Mudanças na prática pedagógica após o curso 
 

 Respostas 

Mudou amplamente   9 
Mudou parcialmente 32 
Não mudou   7 

 

 
12 Faria um outro curso semelhante 
 

 Respostas 

Sim 97,92% 
Não 2,08% 

 


