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RESUMO
A questão central deste estudo se encontra nas mudanças ocorridas na sociedade,
influenciadas pelas tecnologias de informação e comunicação (TIC) que trazem
mudanças significativas para o espaço educacional, aos modos de acesso e difusão
de informação e condicionam novas formas de produção e socialização do
conhecimento. Neste contexto torna-se necessário se repensar a formação de
professores, que precisam desenvolver competências em sua prática pedagógica,
que contemplem as novas demandas sociais. Este trabalho apresenta uma análise
dos materiais didáticos utilizados no curso “Tecnologias na Educação: ensinando e
aprendendo com as TIC”, do Programa Nacional de Tecnologia Educacional. Esse
curso é parte do principal programa do governo federal responsável pela formação
continuada de professores para o uso das tecnologias de informação e comunicação
– TIC - em escolas públicas do país. Foram analisados o material impresso, em
formato PDF e seu correspondente em meio digital, não apenas quanto ao
conteúdo, como também, quanto à metodologia de utilização proposta. A pesquisa é
de natureza qualitativa, realizada por meio de análise documental, se concentrando
na organização didático-pedagógica do material, tendo como categorias
estabelecidas para o processo de análise a concepção pedagógica do curso,
estrutura e processos de autoria. Como suportes teóricos, buscaram-se em autores
de cunho cognitivistas os aportes para tratar a construção do conhecimento e o
desenvolvimento da autonomia, além de teóricos que fundamentam as discussões
relacionadas à formação de professores. Verificou-se que a estrutura do material
didático e as atividades propostas têm potencial para propiciar vivências de
aprendizagem centradas em processos de autoria condizentes com perspectivas
construtivistas de educação.
Palavras-chave: formação docente para uso das TIC, aprendizagem por projetos,
autoria em processos de aprendizagem.

ABSTRACT
The central question of this study lies in the changes in society influenced by
Information and Communication Technologies (ICT) that bring significant changes to
the educational space, the ways of access and dissemination of information, and the
influence to new ways of producing and socializing knowledge. In this context it is
necessary to thing about teachers‟ formation that needs to develop competences in
their pedagogical practice in order to contemplate the new social demands. This work
presents analysis of pedagogical materials used in the course “Educational
technologies: teaching and learning with the ICT”, in the National Program of
Educational Technology. This course is part of the main program of the federal
government responsible for the teachers continued formation concerning the use of
Information and Communication Technologies – ICT – in public schools around the
country. The printed material in PDF and its corresponding one in digital media were
analyzed not only about their content but also about their using methodology. This
research is qualitative, conducted through document analysis, focusing on the
pedagogical-didactic material, using the pedagogical concept of the course, structure
and process of authoring as categories established for the process of analysis. As
theoretical supports authors of cognitive nature were used to treat the knowledge
construction and the self-learning development, as well as the ones to register the
discussion related to the teachers‟ formation. It was found that the structure of the
pedagogical material and the proposed activities are important to provide learning
experiences focused on authoring process related to the constructivist perspectives
in education.
Key-words: teaching formation to the use of ICT, learning through projects,
authoring in learning process
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APRESENTAÇÃO
“O narrador conta o que ele extrai da experiência –
sua própria ou aquela contada por outros. E, de volta,
ele a torna experiência daqueles que ouvem sua
história”.
Walter Benjamin

A crise da educação e as discussões sobre a formação de professores se
estendem ao longo de muitas décadas. A fragilidade dos cursos de formação de
docentes é sinalizada como um dos motivos, e sendo a capacitação em serviço,
apontada como possível solução para o problema. Essa capacitação pode acontecer
por meio de cursos os quais ofereçam aprimoramento para a prática pedagógica
desses trabalhadores.
A questão central deste estudo se encontra nas mudanças ocorridas na
sociedade, influenciadas pelas tecnologias de informação e comunicação (TIC), que
alteram os modos de acesso e difusão de informação e condicionam novas formas
de produção e socialização do conhecimento. Tal cenário exige competências dos
professores, que, em sua maioria, pouco ou nenhuma formação tiveram para isso.
Minha prática no magistério me coloca como participante desse processo, trazendo
algumas inquietações que motivaram este estudo.
Minha experiência como docente se iniciou ainda cedo, aos dezoito
anos,quando terminei o curso Normal Médio e ingressei , como professora aprovada
em concurso público Municipal, em classe de alfabetização de uma escola de
periferia, onde tive a oportunidade de vivenciar a gratificante tarefa de alfabetizar.
Pouco depois cursei a graduação em Pedagogia, curso que iria guiar minha escolha
profissional.
Em 1985, fui aprovada no concurso da Secretaria Estadual de Educação do
Estado do Rio de Janeiro, como professora do curso Normal Médio, iniciando aí,
minha estreita relação com a formação de professores.
Em 1999, realizei meu primeiro curso de especialização Lato Sensu em
Gestão Educacional, ao concluí-lo ingressei no Ensino Superior, agora como
professora do Curso Normal Superior, ministrando a disciplina Didática Geral e
supervisionando a Prática de Ensino. No ano seguinte, passei a fazer parte do corpo

docente dos cursos de Licenciatura em Artes Visuais, Matemática, Letras, História e
Pedagogia.
Foi ainda nesse ano que as mudanças na matriz curricular das licenciaturas
sinalizaram para a necessidade de uma nova área de estudo que atendesse às
mudanças e demandas trazidas pela sociedade informacional. É inserida, então,
uma nova disciplina intitulada Didática e Tecnologia ou Tecnologia Educacional,
dependendo do curso. Surge um novo campo de trabalho, que me trouxe algumas
inquietações: em que sentido as tecnologias de informação propiciam mudanças
significativas no processo de ensino e aprendizagem? Como os cursos, que formam
professores, devem abordar o uso das TIC na educação?
Em 2005, aceitei - o que considerei um desafio, por exigir novas
competências e mudanças no contexto de minha atuação - fazer parte da equipe do
Núcleo de Educação a Distância (NEAD), unidade vinculada à Reitoria da
Universidade.
Minha experiência com as questões de cunho pedagógico me levaram a
trilhar esse novo caminho em um setor com competência para implementar políticas
e diretrizes para a Educação a Distância (EAD), estabelecidas no âmbito da
Universidade, onde, ainda hoje, atuo como responsável pela Gestão Pedagógica do
Conhecimento.
As atividades profissionais com as quais me envolvi nos últimos dez anos
me propiciaram vivenciar a formação de professores para o uso das TIC tanto na
graduação, formando professores para atuarem na Educação Básica, como na
capacitação em serviço de professores universitários, atividade pertinente ao meu
setor.
É nesse caminho que cheguei ao Mestrado e, por meio desta pesquisa,
busquei investigar sobre a Formação de Professores para o uso das TIC. Não se
trata aqui de um mero uso desses recursos como mais uma opção de ensino, mas,
uma forma de propiciar mudanças na prática pedagógica dos docentes.
Outro motivo que me direciona, e também repousa sobre a formação de
professores, está na possibilidade de se incorporar a TIC na escola, de forma a
promover a prática da produção e socialização de conhecimentos construídos nos
espaços escolares que, frequentemente, não vão além dos limites da sala de aula.
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1. INTRODUÇÃO - O ENCONTRO COM O OBJETO DO ESTUDO

Em grande parte, as práticas de ensino desenvolvidas em nossas escolas se
reduzem a reproduzir livros didáticos e currículos organizados pelos sistemas os
quais pertencem. Não se trata de desconsiderar o conteúdo sistematizado, mas de
considerar e partilhar, junto com ele, o que a escola produz, elabora e reconstrói, de
forma a torná-la também autora, processo este que pode se tornar rico e dinâmico,
quando mediado pelas TIC.
A escola autora, a que nos referimos, desenvolve o exercício da autoria a
partir do estímulo de condutas autônomas: produzindo relatos ou textos opinativos,
criando e utilizando espaços de expressão pessoal e coletiva. Descentraliza a
produção do conhecimento que precisa passar a circular em via de mão dupla e não
em uma única via, advinda dos documentos oficiais.
A escola autora oferece espaços, propõe e valoriza a produção, que ao ser
partilhada pode ser modificada e reformulada, por meio da contribuição de outros,
possibilitando a produção coletiva. Com a incorporação das TIC, este exercício se
faz de

forma

mais

ativa

e

flexível,

pois,

estas

oferecem

espaços

de

compartilhamento, descentraliza as vias de informação e permite através de
espaços como blog e editores cooperativos, a autoria coletiva.
Autores como Blikstein e Zuffo (2001), afirmam que a Internet é mais valiosa
para educação como matéria-prima de construção do que como mídia. O que
demanda buscar alternativas para formar professores com competências atuar neste
novo contexto.
As inquietações descritas anteriormente nos levam ao encontro do objeto de
estudo: o curso Tecnologias na Educação: Ensinando e Aprendendo com as TIC,
oferecido pelo Governo Federal, aos professores da Educação Básica, por meio do
Programa

Nacional de

Formação

Continuada

em

Tecnologia

Educacional

(PROINFO) Integrado, criado pela, então, Secretaria de Educação a Distância do
Ministério da Educação (SEED).
O programa tem por objetivo a formação de professores e gestores de
escolas públicas para o uso das TIC e postula em sua proposta pedagógica propiciar
aos educadores vivências que possam contaminar suas práticas. Vivências
acompanhadas de reflexão sobre o que experimentam. Experienciando, além das
reflexões sobre suas vivências, a produção e ação colaborativas desenvolvidas no
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curso, por meio das atividades propostas. O material didático utilizado no curso é o
foco de investigação deste estudo.
Faz parte da ação didática uma série de escolhas que podem facilitar ou dificultar o
processo de ensino-aprendizagem, dentre elas a escolha do material didático; este
constitui umas das formas de relação que o aluno estabelece com o objeto do
estudo. É recurso importante de interação entre o professor e o aluno.
No caso de cursos semipresenciais ou bimodais, como é o curso
“Tecnologias na Educação: ensinando e aprendendo com as TIC”, esse tipo de
recurso toma uma dimensão ainda maior, pois, pode agregar elementos que
contribuem para a reflexão e o enriquecimento do assunto abordado, principalmente
nos momentos não presenciais.
Segundo Barreto (2011, p. 39) na sala de aula presencial o professor além de
mostrar o que sabe, se revela como pessoa real, com sua presença, conhece o
entorno e seus alunos, motiva por meio de sua movimentação, olhar e voz
Nos materiais impressos da Educação a Distância EAD, podem ser
incorporadas estratégias que podem contribuir para essa interação, a saber: a
formalização e codificação de informações comunicadas de outras maneiras:
Linguagem visual, cor, diagramação, boxes (explicações), verbetes (definições) e
analogias. Assim, quando se escreve um material impresso para EAD é necessário
pensar em várias questões, como: interação, criatividade (cor, forma), boa
linguagem e acessibilidade ao usuário (aluno).
As tecnologias de comunicação e de informação possibilitam acesso rápido e
difuso a conteúdos de qualidade. No entanto, mais importante que oferecer todos os
conteúdos de um curso em seu material didático, é oferecer aportes teóricos e
estratégias metodológicas, que levem o aluno à busca de conhecimentos e o
estimule a resolver os desafios que são colocados em sua prática, possibilitando,
assim, o desenvolvimento da autonomia intelectual e o exercício da autoria.

1.1.

OBJETIVOS DO ESTUDO

Diante do exposto, traçou-se como objetivo geral desta pesquisa investigar
como se consubstanciam as propostas de práticas de autoria na estrutura e no
material didático do curso, “Tecnologias na Educação: Ensinando e Aprendendo

17

com as TIC”, e como podem contribuir para o estabelecimento de redes de
colaboração entre educadores. Desse objetivo se originaram os seguintes objetivos
específicos:

(a) determinar os fundamentos pedagógicos que orientaram a elaboração
dos materiais didáticos do curso, relacionando-os à prática de autoria;
(b) analisar os materiais didáticos desenvolvidos para o curso, com
vistas a verificar como sua organização e atividades propostas
fomentam práticas de autoria por parte dos professores cursistas.

No próximo capítulo, abordaremos o aporte teórico que norteou esta
pesquisa, elencando as teorias que fundamentam nossa perspectiva quanto à
aprendizagem e aos processos de ensino, com especial atenção para as teorias
cognitivistas.
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2. ABORDAGEM TEÓRICA

O assunto mais importante do mundo pode ser
simplificado até ao ponto em que todos possam
apreciá-lo e compreendê-lo. Isso é - ou deveria ser
- a mais elevada forma de arte.
Charles Chaplin

Considerando que esta pesquisa se propõe a analisar o material didático de
um curso voltado a formação de professores para o uso das TIC, com vistas à
promoção da prática de autoria, entendemos que nosso aporte teórico deveria tratar
das teorias que abordam o processo de ensino e aprendizagem, com especial
atenção, às teorias cognitivistas, por compreenderem o conhecimento como uma
construção que se dá numa relação dialógica entre quem ensina e quem aprende, e
que inclui os meios ou recursos que mediarão essa relação.

2.1.

A EVOLUÇÃO DAS TEORIAS DA APRENDIZAGEM

Diversas correntes de pensamento pedagógico se desenvolveram ao longo
da história, definindo paradigmas educacionais e, consequentemente, diferentes
práticas educativas. Entendemos que nosso referencial teórico deveria tratar da
trajetória dessas correntes na educação, no sentido de contextualizar melhor a
evolução das práticas resultantes de cada uma delas.
Dentre as teorias que tiveram maior influência nas correntes pedagógicas no
Brasil, estão o inatismo, o ambientalismo ou empirismo e ainda as teorias da
psicologia cognitiva, as quais vão merecer uma análise mais detalhada neste
trabalho.

2.2.

INATISMO

É uma tendência racionalista, concebida por Platão (427 – 347 a.c), baseiase na ideia de que o sujeito já nasce sabendo; a inteligência seria um dom, já trazida
desde o momento do nascimento. Chauí (2000, p. 67), ao explicar a concepção
inatista descreve: “o inatismo afirma que nascemos trazendo em nossa inteligência
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não só os princípios racionais, mas também algumas ideias verdadeiras, que, por
isso, são ideias inatas”.
Um dos defensores do inatismo, na história mais recente foi Descartes
(2006), tido como um dos fundadores da Filosofia moderna; ele considera que o ser
humano possui ideias inatas, ou seja, já nascem junto de cada pessoa. Para Becker
(2001), que discorre sobre a concepção inatista, os traços característicos de um
indivíduo são fixados desde o nascimento, é através da hereditariedade que se pode
explicar uma grande parte das diferenças particulares do indivíduo.
Nessa abordagem, o papel da educação é limitado, quase sem
possibilidades de estímulo e intervenção por parte de quem ensina, na medida em
que considera o desempenho individual dependente apenas de suas capacidades
inatas. A prática escolar fica restrita àquilo que a criança pode desenvolver em
termos de disposições inatas, sendo o desempenho decorrente dessas capacidades.

2.3.

EMPIRISMO / BEHAIVORISMO

A teoria empirista é uma explicação filosófica da natureza humana. A
aplicação de seus pressupostos fundamentou o campo da educação e da
Psicologia, gerando o Behaviorismo.
O primeiro propositor do empirismo foi John Locke (1632-1704). Filósofo
inglês, Locke critica o conceito de que já existem ideias em nossa mente, ele
procura demonstrar que qualquer ideia que temos não nasce conosco, mas se inicia
na experiência.
A corrente do empirismo ou ambientalismo tem como princípio fundamental
considerar que o ser humano, ao nascer, é como uma "tábula rasa" e tudo deve
aprender. Segundo Becker (2001), os empiristas acreditam que a aprendizagem
ocorre através dos sentidos. Nessa concepção, as características individuais são
determinadas por fatores externos ao indivíduo, desenvolvimento e aprendizagem se
confundem e ocorrem simultaneamente.
No ensino centrado no paradigma empirista, também conhecido como
comportamentalista ou behaviorista, o professor é o centro do processo, cabe a ele
organizar as informações que deverão ser apreendidas, internalizadas pelos alunos,
que, neste contexto, tem o papel de mero receptor passivo.
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Para Becker (2001), na aula fundada nessa concepção epistemológica, o
professor fala e o aluno escuta; o professor dita e o aluno copia; o professor decide
o que fazer e o aluno executa, o professor ensina e o aluno aprende.
Inspirada na filosofia positivista1, segundo Chauí (2000, p.88):
Contrariamente aos defensores do inatismo, os defensores do
empirismo afirmam que a razão, a verdade e as ideias racionais são
adquiridos por nós através da experiência. Antes da experiência,
dizem eles, nossa razão é como uma “folha em branco”, onde nada
foi escrito; uma “tábula rasa”, onde nada foi gravado. Somos como
uma cera sem forma e sem nada impresso nela, até que a
experiência venha escrever na folha, gravar na tabula, dar formam a
cera.

A Teoria Empirista ou Behaviorista teve grande aplicação na Educação,
sendo apropriada pela tendência tecnicista, proliferando o que se chamou de
“tecnicismo educacional‟, o qual buscava adequar a educação às exigências da
sociedade industrial e tecnológica, que necessitava de mão de obra especializada.
Segundo Libâneo (2005, p. 17):

a tendência tecnicista foi introduzida no Brasil mais efetivamente no
final dos anos 60, início dos anos 70, quando a formação técnica e a
especialização tiveram seu grande momento de propagação. É
também marcada pela proliferação de cursos técnicos, amparados
pela própria legislação da época, Lei de Diretrizes e Bases da
Educação 5692/71.

Ambas as teorias comentadas até aqui são reducionistas, uma por não
considerar as influências do meio e outra por negar as questões inatas ao indivíduo
e seus resultados para o desenvolvimento humano.

2.4.

TEORIAS COGNITIVISTAS

As teorias cognitivistas se contrapõem ao tanto ao inatismo como ao
empirismo, mais especificamente ao behaviorismo, o qual centra a sua atenção no
comportamento humano. O cognitivismo tem como foco analisar o ato de conhecer;
1

O positivismo, cuja doutrina visava à substituição da manipulação mítica e mágica do real
pela visão científica, acabou estabelecendo uma nova fé, a fé na ciência, que subordinou a
imaginação científica à pura observação empírica. Seu lema sempre foi “ordem e progresso”.
Acreditou que para progredir é preciso ordem e que a pior ordem é sempre melhor que qualquer
desordem. Portanto, o positivismo tornou-se uma ideologia da ordem da resignação e,
contraditoriamente, da estagnação social, (GADOTTI, 2001, p. 110).
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como o homem desenvolve seu conhecimento, analisando aspectos que envolvem
esse processo, enfatiza exatamente aquilo que é pouco considerado pela visão
behaviorista: a cognição.
Os cognitivistas, assim como os behavioristas, também investigam os
processos mentais do ser humano, analisando fatores tais como a percepção, o
processamento de informação e a compreensão. Segundo Mizukami (1986, p. 59),

Uma abordagem cognitivista implica estudar cientificamente a
aprendizagem como um produto resultante do ambiente, das
pessoas ou de fatores externos a ela. Como as pessoas lidam com
estímulos ambientais, organizam dados, sentem e resolvem
problemas, adquirem conceitos e empregam símbolos constituem,
pois, o centro da investigação.

A abordagem cognitivista, apesar de ter surgido quase no mesmo período
que o behaviorismo, teve grande inserção na área da educação brasileira a partir
dos anos 70, resgatando inicialmente estudos teóricos da Psicologia Cognitiva
desenvolvidos por Piaget e, posteriormente, incorporando as propostas de Vygotsky.
Jean Piaget (1896 -1980), epistemólogo suíço, por meio de suas pesquisas
apresenta um novo olhar sobre o desenvolvimento infantil, afirmando que a criança
tem uma lógica própria, diferente da do adulto. Seus estudos contribuíram
enormemente para se compreender como o ser humano constrói conhecimento.
Segundo Piaget, o desenvolvimento cognitivo ocorre a partir da ação do
sujeito sobre o meio ambiente, sendo alguns fatores fundamentais para o
desenvolvimento das estruturas cognitivas: a maturação do sistema nervoso central;
a interação com objetos físicos (abstração empírica e abstração reflexiva); a
interação social e a equilibração. Para o autor, a inteligência é um mecanismo de
busca de equilíbrio com o meio. O ser humano dispõe de mecanismos cognitivos
para construir o conhecimento. Esses mecanismos recebem o nome de assimilação
e acomodação e são os responsáveis pela equilibração cognitiva.
Apesar do interesse maior de Piaget ter sido epistemológico, ele deixou
grandes contribuições para o campo pedagógico, ao estudar o desenvolvimento
humano e suas estruturas cognitivas.
Vale registrar que suas ideias tiveram grande influência nas propostas
pedagógicas apresentadas pelo Ministério da Educação (MEC) para o planejamento,
execução e avaliação das atividades pedagógicas nas escolas brasileiras.
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Documentos como os Parâmetros Curriculares PCN2 foram elaborados tendo como
matriz de referência as ideias que fundamentaram o construtivismo.
Para Piaget (1979) a aprendizagem é provocada por situações estímulos,
realizadas por um experimentador psicológico, pelo professor, relacionada a algum
ponto didático; ou por situação externa. Nesse sentido, “o desejado é que o
professor deixe de ser um expositor satisfeito em transmitir soluções prontas; seu
papel deveria ser aquele de mentor, estimulando a iniciativa e a pesquisa”. (PIAGET,
1978, p16).
Outro estudioso do cognitivismo foi Lev Semenovich Vygotsky (1896-1934),
fundador da Psicologia Sócio-Histórica, que questionou os pressupostos da
psicologia como ciência natural (positivista), pois entendia o fenômeno psicológico
como a-histórico.
Vygotsky traz discussões importantes às questões educativas ao afirmar que
as situações que envolvem quem ensina e quem aprende não se referem
necessariamente à presença física de um educador. A presença do outro social
pode se manifestar por meio dos significados de elementos do mundo cultural.
(Oliveira, 1995, p 57)
Outra contribuição importante para o campo educacional foi o conceito de
Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), desenvolvido por Vygotsky (1991, p. 97):
Zona de desenvolvimento proximal da criança é a distância entre seu
desenvolvimento real, que se costuma determinar através da solução
independente de problemas e o nível de seu desenvolvimento
potencial, determinado através da solução de problemas sob a
orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros mais
capazes.

Considerando o conceito da ZDP, a função de um professor é estimular a
aprendizagem. Nesse contexto, não só o professor pode exercer a função de
mediador, mas também outra criança com maior capacidade no tema poderá
desenvolver esse papel. Segundo Oliveira (1993, p 61):
2

Os Parâmetros Curriculares Nacionais constituem um referencial de qualidade para a
educação no Ensino Fundamental em todo o País. Sua função é orientar e garantir a coerência dos
investimentos no sistema educacional, socializando discussões, pesquisas e recomendações,
subsidiando a participação de técnicos e professores brasileiros, principalmente daqueles que se
encontram mais isolados, com menor contato com a produção pedagógica atual. Informações
retiradas do endereço eletrônico http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro01.pdf (Acesso em
07/11/2011).
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A implicação dessa concepção de Vygotsky para o ensino escolar é
imediata. Se o aprendizado impulsiona o desenvolvimento, então a
escola tem um papel essencial na construção do ser psicológico
adulto dos indivíduos que vivem em sociedades escolarizadas.

Oliveira (1993, p 21) explica que, ao contrário de Piaget, a produção escrita
de Vygotsky não constitui um sistema explicativo de suas ideias, não há relatos de
seus trabalhos de investigação científica ou resultados de pesquisa. Por isso seu
trabalho mais inspira do que organiza reflexões sobre o funcionamento do ser
humano, em áreas relacionadas às questões educacionais.
Tanto Piaget como Vygotsky, comungam de uma visão interacionista de
desenvolvimento humano e afirmam que a aprendizagem é uma construção.
Segundo Tornaghi (2007):

Para Vygotsky a troca simbólica é o motor central do
desenvolvimento ao passo que Piaget não imputa valor central a esta
interação, no máximo importante como desafiador da interação dos
sujeitos com o universo físico. Em Piaget a linguagem decorre do
desenvolvimento da inteligência e em Vygotsky, a inteligência é
construída pela linguagem. Vygotsky trata mais o humano como ser
de construção social e Piaget como ser principalmente construído por
sua interação pessoal com o mundo físico. TORNAGHI (2007).

Outro ponto importante e comum entre ambos é que reconhecem a
aprendizagem como um processo ativo do sujeito que aprende. O interacionismo
entende que o desenvolvimento e a aprendizagem acontecem por meio da interação
entre o indivíduo (questões internas) e o meio (dados externos) onde está inserido, o
ser humano é visto como um ser ativo que, ao interagir com o mundo, se desenvolve
e aprende.
As ideias que fundamentam as teorias de ambos os autores também vão ao
encontro das possibilidades que um ambiente computacional pode oferecer em
relação ao processo de autoria, pois, nele estão meios de projetar ideias por meio da
rede; há possibilidades de comunicação entre os sujeitos que aprendem e que,
juntos, estabelecem relações com o objeto do estudo. Nesse processo colaborativo
de buscar informações, elaborar e contextualizar o que é descoberto se vão
construindo novos conhecimentos.
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Nesse sentido, o professor assume o papel de estimulador, provocador,
problematizador, organizando as descobertas, contextualizando para a realidade do
aluno, dando sentido ao novo.
Outra teoria que fundamentou nossa análise é a teoria da aprendizagem
significativa de David Ausubel. É uma teoria cognitivista que procura explicar os
mecanismos internos que ocorrem na mente humana, no aprendizado e na
estruturação do conhecimento.
Para Ausubel (1986, p. 13), a aprendizagem consiste na “ampliação” da
estrutura cognitiva, através da incorporação de novas ideias e,

Dependendo do tipo de relacionamento que se tem entre as ideias já
existentes nesta estrutura e as novas que se estão internalizando,
pode ocorrer um aprendizado que varia do mecânico ao significativo,
a essência da aprendizagem significativa está em que as ideias
sejam relacionadas ao que o aprendiz já sabe (subsunsores).

Um subsunçor é uma proposição já existente na estrutura cognitiva do
aprendiz, conjunto de conhecimentos que ele já possui; é o ancoradouro para uma
nova informação que, assim, passa a ter significado, pois o sujeito a relaciona ao
que já conhece. Segundo a teoria da aprendizagem significativa, o mais importante é
propiciar ao aprendiz, a possibilidade de relacionar o conhecimento prévio ao novo
conhecimento.
Segundo Ausubel (1983, p 13) “o fator mais importante que influi na
aprendizagem é aquele que o aluno já sabe. Isso deve ser averiguado e o ensino
deve depender desses dados”. Neste contexto o papel do professor também é o de
provocador, estimulador da aprendizagem.
Esse papel pedagógico do professor, dentro da teoria de Ausubel, envolve a
determinação da estrutura do conteúdo de ensino e seu potencial significativo, para
então organizá-lo na sua forma melhor de assimilação, além desse ponto existe a
importância da identificação dos subsunçores, do potencial significante do aprendiz
e a aplicação de um método de ensino que priorize todo o processo de associação
do conceito novo aos subsunçores, de forma a criar uma aprendizagem significativa
(AUSUBEL, 1983).
Se nas teorias de Piaget e Vygotsky, o conhecimento é uma construção do
sujeito na medida em que apreende a informação, elabora e constrói o
conhecimento, na teoria de Ausubel são redimensionadas as relações de ensino e
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aprendizagem, reconfigurando o papel do professor e da escola, quando o aprendiz
passa de simples expectador a sujeito de sua aprendizagem.
O papel do professor, nesse processo, permanece indispensável, no sentido
de criar situações e arquitetar projetos que apresentem problemas significativos,
contextualizando, estimulando, problematizando, levando o aprendiz à construção
do conhecimento, partindo do que ele já conhece; ao professor, cabe, inicialmente,
identificar as ideias dos alunos, tornando-as o ponto de partida do processo de
aprendizagem (subsunçores)
Em relação à produção e elaboração de materiais didáticos para EAD,
buscamos em Soletic (2001) o referencial que fundamentou a análise do material
impresso e digital do curso estudado.
Sobre a elaboração dos textos utilizados na educação a distância, segundo
Soletic (2001, p. 82):
A partir das derivações da psicologia cognitiva, muitos estudos
procuram analisar as formas como um texto pode ajudar e criar
estratégias que tornem acessível o conteúdo para os alunos,
encontrar técnicas úteis para ressaltar a estrutura do texto, simplificar
seu conteúdo ou melhorar sua organização, pôr em jogo saberes
prévios.

Quanto às atividades propostas, a autora afirma que estas, põem em
funcionamento processos cognitivos, de ordem e complexidade distintas. Algumas
atividades demandam ao aluno processos cognitivos relativamente simples como:
classificar, identificar, descrever ou enumerar. Outro tipo de atividade, como o caso
das resoluções de problemas, vai requerer processos cognitivos mais complexos:
formulação de hipóteses, elaboração de argumentos e estabelecimento de relações
conceituais e tomada de decisões (SOLETIC, 2001).
As atividades de um curso são a oportunidade de se colocar em diferentes
níveis de complexidade os processos cognitivos desenvolvidos pelo cursista. Para
Soletic (2001, p 87),
A decisão de se incluir uma atividade ou outra é tomada em função
de múltiplos propósitos. Em algumas ocasiões, geralmente no início
de um curso, as atividades procuram introduzir os alunos ao campo
específico da disciplina e/ou esclarecer as ideias e os conceitos dos
estudantes a respeito de um tema particular. Através dessas
atividades, tenta-se recuperar o conhecimento experiencial e, em
etapas sucessivas, provocar rupturas ou contradições a partir das
quais os alunos comecem a construir novos conceitos ou novas
relações [...].
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A mesma autora também relata que a escolha de uma atividade pode ter um
objetivo motivacional: de sensibilizar o aprendiz para o assunto; portanto, propostas
iniciais devem sempre buscar despertar o interesse do aluno através da formulação
de

perguntas

problematizadoras

e

contraditórias,

seguido,

então,

de

contextualização, analogias, aplicações e generalizações.
No próximo capítulo, reunimos os sentidos da palavra “autoria” a partir de
autores que abordadam o tema e tratamos da escola como instituição formal que
envolve vários atores,

fatos e artefatos que

irão

formar a escola como rede.

Abordamos também, as dificuldades e dilemas encontrados na formação dos
professores para atuarem na rede-escola.
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3. DA ESCOLA REPRODUTORA À ESCOLA AUTORA – MUDANÇAS A PARTIR
DA PRÁTICA PEDAGÓGICA DOS PROFESSORES

Apesar de tantos avanços da ciência e da tecnologia, as práticas educativas
realizadas nas escolas têm sido marcadas ainda por um ensino verbalista,
fundamentado na transmissão e reprodução de conteúdos, na repetição e
memorização de informações.
Nesse modelo de escola, o currículo é estanque, os conteúdos fragmentados
e sem relação com as experiências de vida do aluno, ou seja, sem significado para
eles. A transmissão de informações acaba sendo linear vindo da figura do professor
ou do livro didático. A ênfase do processo se encontra em uma lógica transmissiva,
evidenciando a instrução e reprodução de conteúdos.
As TIC vêm sendo considerada por muitos autores como Almeida e Prado
(2002) e Tornaghi (2007), uma parceira em potencial, como forma de romper com a
lógica transmissiva e re-significar o papel da escola e a formação do aluno,
substituindo a escola reprodutora pela escola autora.
Demo (2008), afirma que as novas tecnologias podem trazer, para a
educação, oportunidades ainda mais ampliadas, em meio também a enormes riscos
e desacertos; para o autor, é preciso explorar as novas oportunidades de
aprendizagem que a tecnologia pode trazer, bem mais centradas na atividade dos
alunos, também mais flexíveis e motivadoras, mais capazes de sustentar processos
de autoria e autonomia.
É comum se ouvir falar em processos que envolvem a educação em termos
como: autoaprendizagem, autonomia e autoria. No caso da autoria, podemos
descrever alguns significados mais ou menos semelhantes para o sentido da
palavra, cabendo aqui algumas indagações no sentido de esclarecer melhor de que
autoria se está falando: O que seria autoria? Como a autoria poderia mudar a
escola? Como a tecnologia se colocaria nesse contexto? Como fazer da escola
reprodutora uma escola autora?
Segundo o dicionário Aurélio (2005, p. 155) autoria significa Qualidade de
autor. Chamar à autoria, invocar a responsabilidade de.
Foucault (1992, p. 46), em seu texto "O que é um autor?", afirma que a
“função-autor” não se constrói simplesmente atribuindo um texto a um indivíduo com
poder criador, mas se constitui como uma "característica do modo de existência, de
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circulação e de funcionamento de alguns discursos no interior de uma sociedade,ou
seja, indica que tal ou qual discurso deve ser recebido de certa maneira e que deve
numa determinada cultura, receber certo estatuto. O que faz de um indivíduo um
autor é o fato de, através de seu nome, delimitar, recortar e caracterizar os textos
que lhes são atribuídos.
Em Chartier (2006, p. 192), encontramos um estudo da evolução histórica do
sentido de autor3, indicando a íntima relação entre a emergência da função-autor
moderna e a impressora a partir do século XIV. Para o autor “é a estrutura mesma
do livro unitário que impõe a função autor”
Em ambos os autores encontramos o sentido da palavra autoria descrita no
sentido individual, do sujeito que cria, edita, produz. No que se refere à escola
autora, estamos tratando de uma instituição formal, a qual envolve vários elementos
que constituem a rede, humanos e não humanos os quais se relacionam e vão
formá-la.
Tornaghi (2007), baseado nas ideias de Latour (1997) define rede-escola,
assim:
É também uma rede, um artefato sociotécnico um ser complexo,
heterogêneo, composto por actantes, seres humanos e nãohumanos. Entre os seres humanos podemos incluir, pelo menos, os
professores, os alunos com seus pais e responsáveis, os
administradores e o pessoal de apoio além dos estatutos que são
acordos entre humanos. Entre os seres não-humanos temos os
laboratórios, quadros de giz ou de pilot, cadeiras, mesas, livros,
cadernos, computadores, televisões, máquinas de reprodução e
cópias etc. Cada um destes seres contribui de forma particular e
característica para a constituição deste espaço de produção e de
reprodução intelectual. (TORNAGHI, 2007)

Essa rede-escola, aqui definida como espaço de produção e reprodução
intelectual, tem na figura do professor um arquiteto do espaço de aprendizagem.
Dentre os desafios desse professor-arquiteto está a construção de uma prática
pedagógica que supere a fragmentação do conhecimento trabalhado na escola e

3

Chartier (2002, 2007) destaca três grandes revoluções da cultura escrita: a passagem do
rolo de papiro ou pergaminho para o códice manuscrito entre os séculos II e IV da era cristã, a
criação da imprensa no século XV e o surgimento da tela do computador no século XX. O autor faz
alusão à autoria no contexto atual afirmando que a revolução do texto eletrônico é, de fato, ao mesmo
tempo, uma revolução da técnica de produção dos textos, uma revolução do suporte do escrito e uma
revolução das práticas de leitura.
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que leve os alunos ao papel de produtores, em rede, de bens culturais. A construção
dessa prática pelo professor, só será possível na medida em que se possibilite o
processo da simetria invertida, pois segundo Mello (2000) “Ninguém promove a
aprendizagem daquilo que não domina a constituição de significados que não
compreende e nem a autonomia que não pôde construir”.
É preciso criar possibilidades para que o professor possa gerir o seu próprio
aperfeiçoamento e novas aprendizagens, aprender continuamente, por ser ele um
dos agentes da educação e da mudança, o que não se pode considerar um
processo fácil, qualquer proposta de mudança em uma rede é sempre complexa, já
que envolvem vários atores.
De acordo com Libâneo (1999, p.7) “não há reforma educacional, não há
proposta pedagógica sem professores, já que são os profissionais mais diretamente
envolvidos com os processos e resultados da aprendizagem escolar”.
Pra muitos autores como Almeida, (2002) e Hernández, (1998), uma das
alternativas possíveis de se romper com o ensino verbalista e facilitar o trabalho com
a informática na educação de forma criativa é por meio de projetos. No trabalho por
projetos o professor é um orientador, estimulando e motivando o aluno, que se
coloca no papel de investigador e pesquisador.
Nessa dinâmica, o professor deixa de ser o único responsável pela
aprendizagem do aluno e torna-se um pesquisador, o orientador do interesse de
seus alunos. Levanta questões e se torna um parceiro na procura de soluções dos
problemas, coordena os conhecimentos específicos de sua área de formação com
as necessidades dos alunos de construir conhecimentos específicos. Segundo
Hernandez e Ventura (1998, p.61).

A função do projeto é favorecer a criação de estratégias de
organização dos conhecimentos escolares em relação a: 1) o
tratamento da informação, e 2) a relação entre os diferentes
conteúdos em torno de problemas ou hipóteses que facilitem aos
alunos a construção de seus conhecimentos, a transformação
procedente dos diferentes saberes disciplinares em conhecimento
próprio.

Apesar de a Metodologia de Projetos ser uma das metodologias sinalizadas e
orientadas por documentos oficiais como os Parâmetros Curriculares Nacionais –
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PCN, e que se aplica às possibilidades da escola autora, ainda não é prática comum
nas escolas.
Uma iniciativa que vale ser registrada é o Projeto Amora, do Colégio de
Aplicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Esse é um dos programas
que são apresentados para estudo no curso “Tecnologias na Educação – Ensinando
e Aprendendo com as TIC”, no sentido de levar ao professor cursista iniciativas de
produção e autoria com uso de tecnologias que deram certo no Ensino
Fundamental.
O Projeto Amora objetiva a reestruturação curricular caracterizada
pelos novos papéis do professor e do aluno, demandados pela
construção compartilhada de conhecimentos a partir de projetos de
aprendizagem e integração das tecnologias de informação e
comunicação ao currículo escolar.4. (AMORA, 2011).

Esse projeto está em funcionamento desde 1996 e apresenta características
interessantes e que vão ao encontro das propostas do ensino que rompem com o
modelo tradicional propiciando um ensino que leva o aluno a construir, socializar o
conhecimento e produzi-lo, saltando os muros da escola, como já colocado
anteriormente.
Na dinâmica de elaboração, os alunos são organizados em grupos a partir de
temáticas comuns e desenvolvem seus projetos em parceria com outros colegas sob
a supervisão de um professor orientador. Além dos registros organizados em um
portfólio, durante os encontros nos quais são desenvolvidos os projetos, os grupos
de alunos e o professor orientador constroem páginas na internet. Essas páginas
reúnem as descobertas dos alunos e suas conclusões a respeito da investigação
desenvolvida (AMORA, 2011)5.
Um dos recursos utilizados pelos professores, durante a realização dos
projetos, são os Mapas Conceituais6, como ilustrado na Figura 1, onde é
apresentado um mapa com o tema tratado em um dos Projetos, o Bullying.

4

Informações retiradas do endereço eletrônico: http://paginas.ufrgs.br/projetoamora. Acesso
em 23/10/2011
5
Fonte: http://paginas.ufrgs.br/projetoamora
6
O mapa é uma representação gráfica de significados ou conceitos que vão sendo
construídos a partir do encadeamento de ideias sobre o tema central. (Novak,2000).
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Figura 1 - Mapa Conceitual

Mapa conceitual é sem dúvida, uma interface importante e que ganha
contornos mais interessantes com o uso de recursos digitais, no caso dos projetos
pode também servir como forma de motivar os alunos para o tema.
Pode-se perceber que a dinâmica do trabalho por Projetos oferece aos alunos
oportunidades de produção, interação, socialização, construção de saberes, a partir
de uma prática pedagógica na qual o professor é um orientador da aprendizagem,
tudo isso mediado pelas tecnologias que têm um papel fundamental no processo de
publicação dos trabalhos.
Segundo Prado (2003)
A pedagogia de projetos deve permitir que o aluno APRENDAFAZENDO e reconheça a própria AUTORIA naquilo que produz por
meio de QUESTÕES DE INVESTIGAÇÃO que lhe impulsionam a
CONTEXTUALIZAR CONCEITOS já conhecidos e DESCOBRIR
outros que emergem durante o desenvolvimento do projeto. Nesta
situação de aprendizagem, o aluno precisa selecionar informações
significativas, tomar decisões, trabalhar em grupo, gerenciar
confronto de ideias, enfim desenvolver COMPETÊNCIAS
INTERPESSOAIS para aprender de forma colaborativa com seus
pares.

Nas palavras de Prado, podemos perceber as relações do ensino por projetos
com as teorias cognitivistas, já descritas aqui, pois, ao contextualizar conceitos já
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conhecidos e descobrir outros, nos remetemos aos princípios da aprendizagem
significativa e aos subsunçores.
A aprendizagem, de forma colaborativa, e o trabalho em grupo- assim como a
possibilidade de o aluno produzir por meios de investigação- estão relacionados aos
fundamentos da teoria de Vigotsky e Piaget, em que o conhecimento é construído
através de um processo ativo do aluno com o objeto do estudo. Podemos
reconhecer nessas estratégias de ensino, possibilidades de autoria, pois, questões
como: investigação, problematização ou confronto de ideias, produção, socialização,
interação e colaboração são fundamentais para o processo da escola autora.

3.1.

TECNOLOGIA

NA

EDUCAÇÃO:

POSSÍVEIS

RELAÇÕES

PARA

CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA AUTORA

A formação de professores configura-se como uma das temáticas mais
discutidas no atual contexto da educação. Em consequência das mudanças
ocorridas na sociedade, cada vez mais se amplia a diversidade e mudam as
exigências sobre a atuação desses profissionais.
A evolução das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) provoca a
necessidade de mudanças nos modos de ensinar e de aprender e exige do
professor outra qualificação, que atenda às expectativas requeridas pelo novo
panorama. Segundo Libâneo (2000, p.72),

Os cursos de formação de professores precisam garantir espaços
para práticas e estudos sobre as mídias, sobre a produção social de
comunicação escolar com elas e sobre como desenvolver
competente comunicação cultural com várias mídias.

As inovações tecnológicas podem contribuir para a renovação das práticas
pedagógicas, porém, vale ressaltar que o simples uso do instrumental tecnológico
não garante mudança qualitativa na prática docente. Para que isso aconteça é
necessário um novo perfil docente. Kenski (2008, p 46) afirma,
A apreensão do conhecimento na perspectiva das novas tecnologias
eletrônicas de comunicação e informação, ao ser assumida como
possibilidade didática, exige que, em termos metodológicos, também
se oriente a prática docente com base em uma nova lógica.
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Compreender este novo mundo com uma nova lógica, uma nova
cultura, uma nova sensibilidade, uma nova percepção.

Nessa perspectiva, a participação das TIC em cursos presenciais ou virtuais
apresenta-se como desafio para os profissionais da educação que precisam buscar
atualização e mudanças significativas em sua formação.
Essas mudanças são necessárias para que o professor, nesse novo cenário,
possa ser capaz de identificar, pesquisar, discutir e produzir conhecimento. “Não se
trata de adaptar as formas tradicionais de ensino aos novos equipamentos e viceversa. Novas tecnologias e velhos hábitos não combinam”. (KENSKI, 2003, p. 75)
Nas considerações de Libâneo e Kenski, pode-se perceber que a formação
de professores para o uso das TIC vai muito além do aspecto técnico. Não exige
apenas o domínio dos recursos, mas também uma prática pedagógica reflexiva, uma
vez que o uso de computadores não garante, por si só, melhorias na qualidade do
ensino. As TIC não determinam mudanças, no entanto as condicionam, oferecem
oportunidades e desafios únicos, que vão depender da forma de utilização.

Ao

serem utilizados de forma a integrar suas múltiplas possibilidades de pesquisa, de
comunicação e interação ao conteúdo escolar- podem trazer mudanças significativas
na qualidade do ensino.
Para Ricardo e Vilarinho (2006, p. 111), no momento atual, ao associar-se a
EAD às TIC, tem-se a chance de transgredir as práticas educacionais reprodutoras e
de favorecer a criação, a autonomia e a autoria dos alunos.
Uma das múltiplas possibilidades que as TIC podem oferecer aos processos
educacionais são as chamadas tecnologias sociais como blogs e wiki que, utilizadas
com fins didáticos, podem contribuir para a prática da produção e da autoria,
rompendo com a ação meramente reprodutora.
Pimentel (2010), em sua tese sobre Blogs, assim define esse espaço:

Blogs são diários eletrônicos ou diários virtuais divulgados na
Internet. Assemelham-se a sites com temas específicos e são
desenvolvidos por qualquer pessoa com algo a contar. Utilizam o
texto escrito como base, porém permitem outras mídias como sons,
imagens, pequenos vídeos. São, portanto, eventos multimídia muito
difundidos pela Internet.
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Ao incorporar o blog em sua prática educativa, o professor oferece ao aluno
um espaço hipertextual, dinâmico e atrativo que mais que um diário particular ou
pessoal, é um espaço coletivo de registro, troca e produção.
Em relação a wiki, Santos (2009), fazendo referência a Leuf e Cunningham,
descreve wiki como:
Uma coleção de páginas da web interligadas [...] um sistema de
hipertexto para guardar e modificar informação – uma base de dados
na qual cada página pode ser editada por qualquer usuário que tenha
acesso ao navegador. (LEUF e CUNNINGHAM, 2008, apud
SANTOS, 2009).

A wiki e o blog apresentam algumas características em comum, ambos são
veículos de divulgação digital que permitem publicação; apesar de mais pessoal do
que a wiki, os blogs também apresentam espaços de interação e colaboração, a
wiki, permite que qualquer pessoa com acesso ao texto, apague ou modifique seu
conteúdo; wikis guardam todas as versões editadas.
Pimentel

(2010),

no

desfecho

de

sua

tese,

apresenta

conclusões

interessantes sobre o uso do blog: uma das mais significativas é que o uso frequente
e sistemático do blog faz com que se escreva melhor. Com o uso dos blogs na
internet se altera o perfil dos produtores e leitores de texto, segundo a pesquisadora,
“atualmente, escreve-se muito e lê-se muito também” e ainda salienta que a questão
está no tipo de leitura que o ambiente virtual proporciona. Para Pimentel (2010)
O produtor de um texto de blog escreve de maneira a atingir um
público que busca um tipo de leitura rápida e cotidiana, objetiva e
clara. Da mesma forma, um leitor do blog torna-se um coautor, pois
lê e comenta contribuindo para desenrolar de sua construção. É a
era dos produtores e consumidores de informação com possibilidade
de interatividade entre interlocutores de maneira ligeira e dinâmica.

Ambas as interfaces, podem contribuir para o processo de criação e de
produção, uma vez que suas possibilidades e forma de organização estimulam o
processo de autoria, porém, é preciso ressaltar que isso vai exigir do professor
planejamento e práticas voltadas para a autoria. O uso da wiki e o blog pra esse fim
estão relacionados:
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a) ao conhecimento que o professor possui sobre essas interfaces e suas
múltiplas possibilidades, que poderão contribuir ou não para o
desenvolvimento da autonomia e do pensamento reflexivo do aluno;
b) à concepção que o professor tem de educação e aprendizagem. A
estrutura de texto colaborativo da wiki e do blog viabiliza, faz um convite
a pensar numa prática pedagógica, voltada para produção colaborativa e
para autoria.
Optamos pelo termo interfaces ao de ferramentas por concordarmos com as
colocações de Johnson (2001, p. 19):
[...] A ferramenta opera com o objeto material e a interface é um
objeto virtual. A ferramenta está para a sociedade industrial como
instrumento de fabricação, de manufatura. A interface está para a
cibercultura como espaço on-line de encontro e de comunicação
entre duas ou mais faces. É mais do que um mediador de interação
ou tradutor de sensibilidades entre as faces. Isso sim seria
"ferramenta", termo inadequado para exprimir o sentido de
"ambiente", de "espaço" no ciberespaço ou "universo paralelo de
zeros e uns".

Ao nos referirmos a um ambiente de aprendizagem com recursos
computacionais que viabilizam a comunicação, a troca entre pares, possibilitando
estratégias de aprendizagem centrada em autoria e produção colaborativa, como o
blog e wiki, estamos falando de uma interface.
Podemos afirmar que o uso das TIC na educação deixou de ser uma opção,
para se tornar uma realidade já presente na maioria das escolas.
Para Castells (2003, p. 287) a Internet vai além de uma simples tecnologia.
É o coração de um novo paradigma sociotécnico7·, que constitui na
realidade a base material de nossas vidas e de nossas formas de
relação, de trabalho e de comunicação. O que a Internet faz é
processar a virtualidade e transformá-la em nossa realidade,
constituindo a sociedade em rede, que é a sociedade em que
vivemos.

Chartier (2002, p 113) refere-se ao atual momento da seguinte forma: “a
revolução do texto eletrônico é, de fato, ao mesmo tempo, uma revolução da técnica
de produção dos textos, uma revolução do suporte do escrito e uma revolução das
7

Computadores e programas são artefatos sociotécnicos, criados por entidades
heterogêneas em rede, que incluem seres humanos e não humanos.
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práticas de leitura”. Para ele, a utilização dos recursos digitais pelos autores ainda
pode ser considerada dentro de uma perspectiva tradicional de transmissão de
textos, no entanto, as possibilidades que a incorporação desses recursos pode
trazer ao processo de criação são impossíveis no universo do papel.
Apesar de quase uma década após as colocações de Chartier, podemos
considerar que, de forma tímida, a mudança na produção textual com o uso das TIC
vem acontecendo, mas tem sido um processo lento, já que e a mudança requer não
só capacidades instrumentais, mas, principalmente, competências comunicacionais,
domínios de meios e linguagens.
Segundo Tornaghi (2007),
a prática profissional comum de professores da escola de educação
básica é a da comunicação oral e não a da escrita. Autoria e
produção da escrita, de forma sistemática e regular, e troca com
pares além-muros são competências que estão por serem
desenvolvidas.

A fala do autor se refere a uma escola que tradicionalmente reproduz e
valoriza o que vem para dentro de seus muros através de programas oficiais, livros
didáticos e currículos de seus sistemas de ensino. A mesma escola pouco considera
e valoriza o que é produzido por ela, portanto, não socializa, não troca, não envia
além dos muros.
As considerações de Castells (2003), Chartier (2002) e Tornaghi (2007)
sinalizam para algumas questões que separam a escola puramente reprodutora de
uma escola autora, dentre elas estão:

a) a escola, como principal instituição de educação formal, não pode deixar
de considerar as mudanças do contexto social. A utilização da Internet
mudou a forma de comunicação entre as pessoas, cabe à escola
apropriar-se de tudo o que aquela pode oferecer. A Internet viabiliza não
só trazer o mundo pra escola, mas também levar a escola para o mundo:
ela pode publicar seu pensamento, concepções e produções.
b) a utilização das TIC na prática de leitura e na produção textual pode
trazer uma infinidade de possibilidades, levando o aluno a reinventar,
criar e compartilhar conhecimento;
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c) é preciso investir na formação de professores que antes se apropriavam
de recursos comunicacionais conhecidos e dominados por eles. No
momento atual, precisam desenvolver competências de utilização desses
novos recursos, que possibilitem criar estratégias de ensino condizentes
com a sociedade em rede, que se comunica por muitos caminhos.

3.2 . A FORMAÇÃO DO PROFESSOR: NOVAS PROPOSTAS E VELHOS DILEMAS

Nas últimas décadas, as discussões sobre a formação de professores para o
uso das TIC ganharam espaço nas pesquisas da área educativa. Com relação ao
processo de formação de professores, Tardif (2002) argumenta que se deve levar
em conta os saberes vivenciais dos professores, seus saberes cotidianos. Tal
postura desconstrói a ideia tradicional de que os professores são apenas
transmissores de saberes produzidos por outros grupos. O autor apresenta os
quatro saberes que constroem a profissão docente:

Os saberes da formação profissional (das ciências da educação e da
ideologia pedagógica), os saberes disciplinares, os saberes
curriculares e os saberes experienciais. É dada toda a ênfase aos
saberes experienciais como aquele que surge na e pela prática,
validados pelo professor e acoplados na constituição de seu
profissionalismo. (TARDIF, 2002, p. 35).

Para TARDIF (2002, p. 39) o professor é “alguém que deve conhecer sua
matéria, sua disciplina e seu programa, além de possuir certos conhecimentos
relativos às ciências da educação e à pedagogia e desenvolver um saber prático,
baseado em sua experiência cotidiana com os alunos”.
O autor também apresenta uma ideia interessante sobre a relação teoria e
prática, para ele, aquilo que chamamos de “teoria”, de “saber” ou de
“conhecimentos” só existe em um sistema de práticas e de atores que as produzem
e as assumem.
Segundo Tardif e Raymond (2000), grande parte do que os professores
sabem sobre o processo de ensino e aprendizagem e sobre seu papel provém de
sua própria história de vida. Afinal, os professores, antes mesmo de começarem a
trabalhar, ficam imersos em seu lugar de trabalho, durante aproximadamente 16
anos, trajetória pré-profissional.
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Essa teoria é consolidada no parecer CNE/CP 9/2001, que apresenta as
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação
Básica, em nível superior, onde é ressaltado o princípio da simetria invertida que
descreve:
A preparação do professor tem duas peculiaridades muito especiais:
ele aprende a profissão no lugar similar àquele em que vai atuar,
porém, numa situação invertida. Isso implica que deve haver
coerência entre o que se faz na formação e o que dele se espera
como profissional. Além disso, com exceção possível da educação
infantil, ele certamente já viveu como aluno a etapa de escolaridade
na qual irá atuar como professor (BRASIL 2002a, p.30).

O princípio da simetria invertida contribui para a compreensão de que “a
vivência do futuro professor, como aluno em sua formação docente, tanto inicial
quanto continuada é constitutiva do papel que exercerá na sua prática docente
futura” (BRASIL 2002). Cursos que visam novas formas de aprender e ensinar
precisa, antes de qualquer nova informação, levar o professor ao processo de
simetria invertida, se colocar como aquele que ensina e aprende.
Entende-se que as práticas dos professores das licenciaturas não determinam
as dos professores em formação, mas sim influenciam. O professor em formação
não deve ser capaz de apenas reproduzir e sim de ter autonomia para inovar sua
prática a partir de suas vivências, pesquisas e necessidades. Esse fato ressalta a
importância de que o futuro professor, enquanto aluno, em seu processo de
formação, vivencie práticas pedagógicas coerentes com as que se esperam que
venham a praticar (BRASIL 2002).
A preocupação com a inclusão do tema “TIC e educação” na formação inicial
docente torna-se clara nas intenções das autoridades educacionais, em 2009,
quando foi instituída a Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério
da Educação Básica (Decreto No. 6.755, de 29 de janeiro de 2009) e, em seguida, o
Plano Nacional de Formação dos Professores da Educação Básica (Portaria
Normativa Nº. 9, de 1º de julho de 2009).
O Decreto nº. 6.755 estabeleceu como um dos 10 objetivos da Política
Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica:
“promover a atualização teórico-metodológica nos processos de formação dos
profissionais do magistério, inclusive no que se refere ao uso das tecnologias de
comunicação e informação nos processos educativos”.
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Porém, um dos maiores entraves para a formação dos professores para
utilização das TIC se encontra no próprio currículo dos cursos de graduação para
formação de professores. As Licenciaturas, apesar dos constantes apelos do
governo, não contemplam como deveriam essa competência.
Gatti (2010), ao publicar um estudo realizado sobre os currículos de formação
de professores no Brasil, “Formação de Professores No Brasil: Características e
Problemas”,8 apresenta questões importantes e que merece uma análise mais
detalhada por parte do poder público, já que o uso das TIC na escola vem sendo
sinalizado, pelo Governo Federal, como uma das competências necessárias ao
futuro professor.
No que tange a formação para o uso das TIC, Gatti (2002) adverte: “Saberes
relacionados a tecnologias no ensino estão praticamente ausentes”. Apesar de
considerados como saberes específicos para docência, corresponde a menos de
0,2% da Carga Horária de estudo, o que vai à contramão dos documentos oficiais.
As políticas públicas para Formação de Professores direcionam os cursos de
Graduação através das Diretrizes Curriculares Nacionais9 que devem servir de
referência às instituições de Ensino superior para construção de suas matrizes
curriculares. No caso específico da Formação de Professores, as Diretrizes
Curriculares, Resolução CNE/CP nº 1, de 18/02/2002 apontam em seu artigo 2º:

A organização curricular de cada instituição observará além do
disposto nos artigos 12 e 13 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de
1996, outras formas de orientação inerentes à formação para a
atividade docente, entre as quais o preparo para: o uso de
tecnologias da informação e da comunicação e de metodologias,
estratégias e materiais de apoio inovadores.

Nesse contexto, onde a formação de professores para o uso das TIC é
exigência legal, não basta oferecer cursos e formação em nível superior a todos,
importa, verificarmos a qualidade com que tais cursos vêm acontecendo. “As
licenciaturas, na sua maioria, ainda não preparam seus alunos para lidar com as
tecnologias

digitais

como

recurso

no

processo

de

ensino-aprendizagem”.

(MARINHO, 2004).

8

Disponível em http://www.cedes.unicamp.br
Disponível no endereço: http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rcp01_02.pdf

9
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São muitos os recursos tecnológicos, à disposição, para aprender e para
ensinar. Porém, para que a utilização das TIC na educação aconteça de forma
sistemática e contínua, é preciso uma política institucional que valorize e promova a
capacitação em serviço desses profissionais. Programas oficiais como o PROINFO,
através de cursos como o TIC na educação, pode ser uma alternativa para suprir as
deficiências da formação inicial dos professores no uso desses recursos e melhorar
a qualidade do ensino.
Nessa perspectiva, buscamos investigar o referido curso, focando em seu
material didático, já que se encontra nesse material o planejamento, a proposta de
desenvolvimento e operacionalização do processo de ensino e aprendizagem.
O curso pode ser considerado uma ação educativa formal. Libâneo (2008)
define educação formal como práticas educativas, intencionais, sistematizadas,
institucionalizadas e planejadas. (grifo meu).
O planejamento ou projeto de um curso deve revelar sua intenção, seus
objetivos, conteúdo e metodologia de ação durante o processo de ensino. Segundo
Gadotti (cit por Veiga, 2001, p. 18)

Todo projeto supõe ruptura com o presente e promessas para o
futuro. Projetar significa tentar quebrar um estado confortável para
arriscar-se, atravessar um período de instabilidade e buscar uma
estabilidade em função de promessa que cada projeto contém de
estado melhor do que o presente. Um projeto educativo pode ser
tomado como promessa frente determinadas rupturas. As promessas
tornam visíveis os campos de ação possível, comprometendo seus
atores e autores.

No curso em análise, a intenção de rupturas se coloca principalmente em
relação às mudanças das práticas educativas nas escolas, no sentido de se
repensar novas propostas de ensinar e aprender.
Apresentamos, na seção seguinte, o contexto do estudo, as relações entre
educação e sociedade e as necessárias mudanças que envolvem a formação de
professores e a atuação do PROINFO nessa formação. Também é apresentada
nessa seção, a projeção do programa nos Estados e Municípios, através de dados
numéricos, além de citarmos pesquisas acadêmicas que contribuíram para a
relevância do estudo e a formação deste contexto.
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4. CONTEXTO DO ESTUDO

A sociedade contemporânea tem passado por transformações em todas as
áreas, aí se incluindo a educação, nosso principal foco de estudo. Não cabe, no
entanto, abordar as mudanças que vem ocorrendo no cenário educacional sem
considerar o contexto social e político em que elas acontecem.
No cenário social, as TIC vêm sendo apontadas como as grandes
responsáveis pelas mudanças no mundo do trabalho. Segundo Libâneo ( 2002, p.15):

[...] novas tecnologias de produção afetam a organização do
trabalho, modificando cada vez mais o perfil do trabalhador
necessário para esse novo tipo de produção. Surgem novas
profissões, desaparecem outras. Há uma tendência de
intelectualização do processo de produção implicando mais
conhecimento, uso da informática e de outros meios de
comunicação, habilidades cognitivas e comunicativas, flexibilidade de
raciocínio etc.

No cenário educacional, houve uma tendência nos anos 90 a considerar a
profissão docente como passível de ser substituída pelos computadores que
começavam a ser popularizados. Segundo o próprio Libâneo (1996, p.6)
[...] eram freqüentes as afirmações de que a profissão de professor
perdeu seu lugar numa sociedade repleta de meios de comunicação
e informação. Estes seriam muito mais eficientes do que outros
agentes educativos para garantir o acesso ao conhecimento e a
inserção do indivíduo na sociedade.

O mesmo autor (2002), em seu livro de título sugestivo para o tema “Adeus
Professor, Adeus Professora? Novas exigências educacionais e profissão docente”
trata das mudanças à formação do professor, valorizando o papel da mediação
pedagógica com o uso das TIC.
Além das discussões no meio acadêmico, a preocupação com a formação
de professores para o uso das TIC passa ao âmbito governamental e são
introduzidos programas que buscam atender a esta demanda.
O Programa Nacional de Formação Continuada em Tecnologia Educacional,
PROINFO Integrado, oferece aos sistemas Federal, Estaduais e Municipais,
oportunidade de capacitação docente em serviço para o uso das TIC através de
seus cursos.
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O PROINFO é responsável por suprir demandas de formação de
professores para o uso das tecnologias, oferecendo acesso e orientações do uso de
computadores nas escolas e, o desenvolvimento de práticas que levem esse
professor ao planejamento de estratégias de aprendizagem que integrem os
recursos tecnológicos como suporte a melhoria na qualidade do ensino.
Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira, INEP, (Censo 2009), o Brasil possui 1.977.978 professores atuando na
Educação Básica; desses, 1.627.707 atuam somente nos sistemas públicos de
ensino, sendo possíveis participantes do programa.
Dentre muitos trabalhos de pesquisa encontrados sobre o PROINFO
Integrado, alguns são aqui citados, no sentido de revelar como os cursos do
programa têm sido analisados e avaliados pela literatura da área.
Silva (2010) realizou sua pesquisa, tendo como foco a avaliação da
efetividade do PROINFO nas escolas públicas do município de Natal (RN),
analisando se o programa conseguiu promover o uso pedagógico das TIC e se
fomentou a melhoria do processo de ensino e aprendizagem com seu uso. A
avaliação da pesquisa teve como referência duas situações: a anterior e posterior a
implantação e utilização dos laboratórios de informática, uma das ações do
PROINFO.
O autor constatou que ferramentas, como wiki e blogs, que permitem a
construção colaborativa, eram pouco utilizadas nas escolas pesquisadas, devido à
formação insuficiente dos professores. Após a implantação dos laboratórios, pelo
programa, foi verificado que acontece de forma lenta a utilização dos laboratórios
pelos docentes, que ainda reproduzem o ensino convencional com o uso de uma
ferramenta tecnológica, o que vai de encontro à proposta do programa. Suas
considerações finais se voltam para a necessidade de se realizar uma reavaliação
dos princípios de programa, adequando-o as necessidades locais.
Outro trabalho que merece destaque especial foi a pesquisa de Nunes (2011),
versando sobre o mesmo curso estudado nesta pesquisa, focando sobre as
decorrências em escolas públicas do Estado do Mato Grosso. O objetivo do trabalho
foi investigar evidências de mudanças nas práticas de produção escolar de
estudantes cujos professores participaram do curso.
Nunes (2011) verificou a participação expressiva do Estado do Mato Grosso
no programa, como ilustrado na Figura 2.
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Figura 2 - Matrículas do Curso

Seu estudo também constatou aspectos importantes resultantes da formação:
os professores cursistas passaram a incorporar as TIC como meio para estabelecer
contato com a rede a qual pertence; embora esses professores tenham se
apropriado do uso das TIC em sua prática educacional, a participação no curso TIC
(100 horas), em raras vezes, implicou em evidências de práticas de autoria dos
alunos, portanto, não levaram para a escola a prática que vivenciaram no curso
(NUNES, 2011).
O Mato Grosso (grifo pelo autor) apresenta dados bem significativos e
otimistas em relação aos demais estados: dos seus 32.113 mil professores (INEP,
2009), cerca de 11.735 mil professores haviam feito o curso.
Entendemos ser, academicamente relevante, discutir o papel da escola
como produtora de conhecimento, com o apoio das TIC e suas novas funções no
contexto educativo.
Sendo o PROINFO um importante ator na formação de professores para o
uso das tecnologias nas escolas do país, torna-se relevante a análise teórica e
metodológica dos recursos utilizados para essa formação, de forma a contribuir para
o aprimoramento de seus processos. O programa é um avanço considerável em
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relação às Políticas Públicas de capacitação de professores em serviço e, a partir
deste estudo, será possível apontar alternativas de ação que podem contribuir para
o desenvolvimento de outros programas com finalidades similares.

4.1.

AS POLÍTICAS EDUCACIONAIS PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES E
A INCORPORAÇÃO DAS TECNOLOGIAS NA ESCOLA – UM POUCO DA
HISTÓRIA

No Brasil, as primeiras ações voltadas para a implantação das TIC no campo
educacional aconteceram no final da década de 7010 e início da década de 80,
quando foi implantado o programa de informática em Educação, patrocinado pelo
Ministério da Educação, programa que teve início com o primeiro e segundo
Seminário Nacional de Informática em Educação, em Brasília e na Bahia, seminários
esses que estabeleceram um programa de atuação que originou o EDUCOM.
Os centros de pesquisa do projeto EDUCOM tinham como objetivo criar
ambientes educacionais, usando o computador como recurso de aprendizagem,
fazendo com que o educando fosse capaz de aprender com ajuda do computador e,
com isso, proporcionar mudanças pedagógicas. O Projeto EDUCOM foi concebido e
operacionalizado a partir de sugestões da comunidade científica do país,
consolidando uma nova postura em termos de políticas públicas. (BRASÍLIA, 1999).
Em 1986, foi implantado o Projeto FORMAR, também patrocinado pelo MEC.
Esse projeto desenvolveu cursos de especialização em informática na educação. O
objetivo era preparar professores para o uso pedagógico do computador e para
atuar como multiplicadores na formação de outros professores.
Almeida e Valente explicam que:

[...] o primeiro curso foi realizado na UNICAMP, durante os meses de
junho a agosto de 1987 e ministrado por pesquisadores,
principalmente, dos projetos EDUCOM. Este curso ficou conhecido
como Curso FORMAR I. No início de 1989 foi realizado o segundo
curso, o FORMAR II. A estrutura dos cursos é muito semelhante,

10

A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) foi a primeira instituição brasileira a
empregar a Informática em Educação. Utilizou inicialmente o computador como ferramenta de apoio
às atividades acadêmicas e à pesquisa e não como um instrumento do processo de ensinoaprendizagem.
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apesar de os objetivos específicos serem um tanto diferentes
(VALENTE, ALMEIDA, 1993) 11.

Segundo Almeida (1999) apesar dos projetos EDUCOM e FORMAR terem
sido implementados em centros de pesquisa e chegarem aos sistemas educacionais
como experimentos-piloto, a introdução de computadores nas escolas públicas
caracterizou-se como uma proposta de transformação do processo educacional,
diferente da concepção tecnicista implantada nos anos 60 (Brasília, 1999).
Em outubro de 1989, foi criado o Programa Nacional de Informática Educativa
- PRONINFE, através da Portaria Ministerial nº 549/GM. O PRONINFE tinha por
finalidade:
a capacitação contínua e permanente de professores de três níveis
de ensino e da educação especial, para o domínio da tecnologia de
informática educativa para a condução do ensino e da pesquisa
nesta área, a utilização da informática na prática educativa e nos
planos curriculares, a integração, a consolidação e ampliação de
pesquisas; a socialização dos conhecimentos e experiências
desenvolvidas em informática educativa.(BRASIL, SEMTEC.
BRASILIA. PRONINFE, 1994. P.27)

O programa propunha a criação de vários núcleos, localizados em
universidades, secretarias de educação e instituições federais de educação e
tecnologia em todo o território nacional. Esses núcleos chamados de CIES, Centros
de Informática na Educação, Educação Superior, CIED, Centros de Informática na
Educação de 1º e 2º graus e CIET e Centros de Informática na Educação Técnica
tinham suas atribuições diferenciadas de acordo com a clientela a que se
destinavam.
Competia aos CIES o aperfeiçoamento contínuo da formação
profissional, técnica e científica na graduação, pós-graduação e
extensão universitária, oferecendo cursos de especialização e
atualização aos professores da rede pública de ensino que não
tinham condições de aprofundar seus conhecimentos sem o amparo
e a integração com a comunidade universitária. (MORAIS, 1997)

Os CIED tinham como objetivo reunir grupos interdisciplinares de educadores,
técnicos e especialistas que trabalhavam com programas computacionais em
informática educativa para trabalhar com alunos e professores de 1º e 2º grau e a
comunidade em geral.

11

Informação disponível em http://www.geogebra.im-uff.mat.br/biblioteca/valente.html. Acesso
em 21/01/2012
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Morais (1997) explica que aos CIET competia realizar experiências técnicocientíficas e capacitar o corpo docente de educação tecnológica para o usoaplicação da tecnologia da informática, colaborar na profissionalização do aluno em
sua área de especialização, propiciar uma melhor preparação para o mercado de
trabalho, favorecer o surgimento de pesquisas visando o desenvolvimento de novas
metodologias para o ensino tecnológico, além de promover a definição e criação de
sistemas, incluindo ambientes, modelos e programas computacionais necessários à
educação tecnológica em suas diversas áreas de atuação.

4.2.

O PROINFO E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES

Em 1997, o MEC instituiu como política pública para a formação de
professores no Brasil, o Programa Nacional de Informática na Educação - PROINFO,
através da Portaria MEC nº 522, tendo como proposta a implementação da
informática na escola pública de educação básica, objetivando capacitar recursos
humanos (formação de professores) e a instalação dos equipamentos em escolas
selecionadas.
Segundo Almeida (1999) o que distinguiu este programa dos demais foi sua
meta principal
[...] colocar o computador dentro da escola, permitindo aos alunos do
sistema público de ensino cujo baixo poder aquisitivo não possibilita
o acesso à tecnologia computacional a utilização do computador na
aprendizagem de distintas áreas do saber, segundo seus interesses
e necessidades e sem o direcionamento de um currículo de
Informática previamente estabelecido.

Em 2007, a Secretaria de Educação a Distância (SEED/MEC), através do
decreto 6.30012, reestruturou o programa que, em sua nova versão, intitulou-se
Programa Nacional de Tecnologia Educacional – PROINFO Integrado, e passou a
integrar três ações conjuntas: (i) disponibilidade de computadores nas escolas; (ii)
formação de professores para o uso das TIC e (iii) seleção, organização de
disponibilização de materiais de apoio didático. (BRASIL, Dec reto nº 6.300 de
12/12/2007).

12

Documento
disponível
em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20072010/2007/Decreto/D6300.htm . Acesso em 20/12/2011.
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O programa era voltado para a formação no uso didático-pedagógico das TIC
no cotidiano escolar, vinculado à distribuição de equipamentos tecnológicos para as
escolas e à disponibilização de conteúdos, recursos multimídia e digitais oferecidos
pelo Portal do Professor, pela TV Escola e DVD Escola, pelo Domínio Público e pelo
Banco Internacional de Objetos Educacionais. A seguir, na Figura 3 apresenta-se
um esquema que ilustra o funcionamento do programa13.
Figura 3 - Estrutura Sistêmica de Capacitação do PROINFO Integrado

As ações do programa, que contava com a parceria de Estados e Municípios
se iniciam com a instalação dos Núcleos de Tecnologia Educacional Estadual - NTE,
ou Núcleos de Tecnologia Educacional Municipal – NTM. No caso de locais que
ainda não possuíssem seus NTE ou NTM, a escolha era feita pela secretaria dos
estados e municípios parceiros. Os Núcleos são formados por uma equipe composta
de professores especialistas no uso das TIC, ou aptos a receber formação a ser
disponibilizada pelo MEC/PROINFO e dotados de sistemas de informática
adequados.
Os NTE e NTM são estruturas descentralizadas de apoio ao processo de
informatização das escolas, responsáveis pelas seguintes ações: sensibilizar a

13

Fonte: Estrutura apresentada por Carlos Bielschowsky - Secretário de Educação a
Distância – Ministério da Educação no VII Congresso Brasileiro de Educação a Distância – 2010.
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comunidade escolar, dar apoio ao processo de planejamento e implantação do
programa, capacitar professores e gestores e equipes de suporte técnico e prestar
assessoria para o uso pedagógico, acompanhamento e avaliação do processo
(BRASIL, 2010).
Dentre os cursos oferecidos no programa estão: Introdução à Educação
Digital (40h) - curso básico para professores que não têm o domínio mínimo no
manejo de computadores/internet; não é pré-requisito para os demais. O objetivo
desse curso é possibilitar aos professores e gestores escolares a utilização de
recursos tecnológicos. Outro curso oferecido no programa, com a mesma carga
horária é o de Elaboração de Projetos, que tem como objetivo final capacitar os
professores e gestores escolares para desenvolverem projetos escolares, com o uso
das tecnologias. (BRASIL, 2008).
O programa oferece, também, o curso Especialização de Tecnologias em
Educação (400h), que tem como proposta oferecer a formadores/multiplicadores dos
programas ProInfo Integrado, TV Escola, Mídias na Educação, Formação pela
Escola e Proinfantil, atualização e maior aprofundamento sobre a integração das
tecnologias na prática educativa. (BRASIL, 2008).
Dentre estes, está o curso foco desse estudo: Tecnologias na Educação:
ensinando e aprendendo com as TIC (100h) que, em conjunto com o curso de
Introdução as Mídias Digitais e Elaboração de Projetos, ambos de 40h, formam um
conjunto. O programa também oferece o Curso Especialização de Tecnologias em
Educação (400h) que tem como proposta propiciar aos formadores dos Programas
PROINFO Integrado, TV Escola, Mídias na Educação, Formação pela Escola e
Proinfantil e a professores efetivos da rede pública de ensino e gestores escolares
especialização e aprofundamento. (BRASIL, 2008).
Logo no início da gestão da presidente Dilma Rousseff, o Ministério
da Educação (MEC) anunciou, dia 18 de janeiro, diversas alterações em sua
estrutura que incluíam a extinção da Secretaria de Educação a Distância (SEED) 14
que, desde a saída de Carlos Eduardo Bielschowsky, no final de 2010, vinha

14

Ao
acessar
o
site
oficial
da
SEEDMEC
no
endereço
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=289&Itemid=356
a
mensagem encontrada: “O conteúdo da página da SEED está em processo de remanejamento.
Devido à extinção desta secretaria, seus programas e ações estarão vinculados a novas
administrações”. Acessada em 21/08/2011
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ocupada interinamente por José Guilherme Moreira Ribeiro, até então, diretor de
InfraEstrutura em Tecnologia Educacional do próprio órgão.
Dentre as mudanças publicadas no decreto Nº 7.690 de 02 de março de
201215 estão algumas das que, antes eram funções da SEED é remanejada para
outros órgãos ou diretorias, no Capítulo III, Seção II, Dos Órgãos Específicos
Singulares, no Artigo 9º, passa a ser atribuição da Secretaria de Educação Básica:

[...] VI - formular, propor, planejar, avaliar e supervisionar políticas e
programas de educação a distância, visando à universalização e
democratização do acesso à informação, ao conhecimento e à
educação básica; VII - criar, desenvolver e fomentar a produção de
conteúdos, programas e ferramentas para a formação inicial na
modalidade a distância, direcionados para a educação básica; VIII prospectar e desenvolver metodologias e tecnologias educacionais
que utilizam tecnologias de informação e de comunicação no
aprimoramento dos processos educacionais e processos específicos
de ensino e aprendizagem na educação básica; IX - propor e
fomentar o provimento de infraestrutura de tecnologia de informação
e comunicação às instituições públicas de ensino, paralelamente à
implantação de política de formação para o uso harmônico dessas
tecnologias na educação.[...] (BRASIL, 2012).

As ações relacionadas à implantação, apoio aos programas que utilizem as
TIC, assim como a produção de conteúdos, programas educativos e material
didático em diferentes mídias, para todos os níveis da educação básica, que antes
ficavam sobre a responsabilidade da SEED, agora estão ligadas à Diretoria de
Formulação de Conteúdos Educacionais. (BRASIL). O Decreto nº 7.690, em seu
artigo 11, determina que passe a ser função da Diretoria de Apoio aos Sistemas
Público de Ensino e Promoção da Infraestrutura Física e Tecnológico Escolar a
competência de:

I - planejar e coordenar ações visando à execução de programas e
projetos de tecnologia educacional, em todos os níveis e
modalidades da educação básica; [...] III - fomentar o
desenvolvimento da infraestrutura escolar e da área de tecnologias
da informação, junto aos sistemas públicos de ensino nos Estados,
Municípios e Distrito Federal. [...]. (BRASIL, 2012).

15

Disponível
em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20112014/2012/Decreto/D7690.htm#art5.
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À Diretoria de Regulação e Supervisão em Educação a Distância (Art.26)
caberão todas as ações referentes ao planejamento, controle, acompanhamento e
avaliação da Educação a Distância. Também fica sob a responsabilidade dessa
diretoria se posicionar em relação aos pedidos de autorização, reconhecimento e
renovação de reconhecimento de cursos de educação a distância, no que se refere
às tecnologias e processos próprios da educação a distância.
Podemos concluir que a criação das diretorias descentralizou as ações que
antes eram de competência de um só setor, no caso a SEED. O anúncio de sua
extinção, ilustrado na Figura 4 pegou de surpresa a comunidade educacional da
EAD16.
Figura 4 - Página de acesso da SEED- MEC

Em entrevista a Folha Dirigida17, Bielschowsky declarou,
Antes de qualquer coisa, é preciso destacar o avanço da EAD que
nós conseguimos nos últimos anos. Os dois elementos principais da
16

Fonte: http://portal.mec.gov.br/ – Acesso em 10/05/2011
Acesso
a
entrevista
na
íntegra
pelo
http://ead.folhadirigida.com.br/?p=4634
17

endereço

eletrônico
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área de educação a distância foram muito bem realocados. Vejo
nisso um avanço. O ministro Fernando Haddad também disse que
manteria o PROINFO num outro loccus, e isso está se consolidando,
que é outro elemento importante. Claro que a gente sente. Ainda
estou sensibilizado. Traz certa dor para quem é da área ver a
trajetória de extinção da SEED. Mas, por outro lado, eu também vejo
como positivo, como um processo. Fica esse sentimento de que
estamos caminhando para a evolução do setor.

Vale ressaltar que as demandas relacionadas às políticas de capacitação em
serviço estão em todos os sistemas educacionais do país. O arcabouço legal que
sinaliza a formação continuada18 dos professores está presente na maioria dos
documentos oficiais que tratam do assunto, como o Referencial de Formação de
Professores (BRASÍLIA, 1999) e o Plano Nacional de Educação PNE19 (BRASIL,
MEC, 1999), que determina as metas para o desenvolvimento da educação no país
até 2020.
Desse modo, as ações, da então, Secretaria de Educação a Distância, no
tocante a formação de professores para o uso das TIC, vinham sendo coerentes
com as propostas colocadas pelo governo, oferecendo e fomentando programas e
recursos tecnológicos importantes para essa formação, como os descritos a seguir e
que vão ao encontro a desta pesquisa.
Na próxima seção deste capítulo dedicamos espaço para descrever ações da
SEED, apresentando o Portal do Professor, detalhando suas possibilidades e
recursos por considerarmos ser um espaço de produção e autoria.

4.3.

EDUCAÇÃO E TIC NO BRASIL E NO MUNDO HOJE - IMPORTÂNCIA DAS
AÇÕES DA SEED.

A Sociedade Informacional, termo utilizado por Castells (2000) encontra-se
em processo de expansão, o mercado de trabalho formal exige que o trabalhador
tenha o mínimo de conhecimento na área da informática. As mudanças ocorrem em
18

A formação continuada refere-se à formação de professores em exercício, programas
promovidos dentro e fora das escolas, considerando diferentes modalidades (presenciais e a
distância).
19
O Plano Nacional de Educação, cujos objetivos deverão ser alcançados até 2020, traz duas
metas relacionadas à formação de professores: garantia, em regime de colaboração entre a União, os
estados, o Distrito Federal e os municípios, de que todos os professores da educação básica passem
a ter formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento
em que atuam; e a diplomação de 50% dos professores da educação básica em nível de pósgraduação lato e stricto sensu e a garantia a todos de formação continuada em sua área de atuação.
Informações extraídas de http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/pne.pdf . Acesso em 09/01/2012.
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nível mundial, levando organismos internacionais a se posicionarem sobre o
assunto. A Declaração Mundial sobre Educação para Todos, da Organização das
Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura UNESCO (1990) fornece
definições e novas abordagens sobre as necessidades básicas de aprendizagem.
Este documento, que tem forte presença na formulação das políticas educacionais
brasileiras, sinaliza em um de seus princípios de ação que:

A qualidade e a oferta da educação básica podem ser melhoradas
mediante a utilização cuidadosa das tecnologias educativas. Onde
tais tecnologias não forem amplamente utilizadas, sua introdução
exigirá a seleção e/ou desenvolvimento de tecnologias adequadas,
aquisição de equipamento necessário e sistemas operativos, a
seleção e treinamento de professores e demais profissionais de
educação aptos a trabalhar com eles. (UNESCO 1990)

Por meio da SEED o Ministério da Educação atuava como um agente de
inovação tecnológica nos processos de ensino e aprendizagem, fomentando a
incorporação das tecnologias de informação e comunicação (TICs) e das técnicas de
educação a distância aos métodos didático-pedagógicos. Além disso, promovia a
pesquisa e o desenvolvimento voltados para a introdução de novos conceitos e
práticas nas escolas públicas brasileiras (BRASIL/SEED, 2010).
Desde a sua criação, a SEED esteve à frente de programas como TV Escola,
um canal de televisão do Ministério da Educação que tem como objetivo subsidiar a
escola, oferecendo recursos pedagógicos para complementar sua formação ou se
utilizada em suas práticas de ensino.
Sua programação exibe, nas 24 horas diárias, séries e documentários
estrangeiros e produções próprias20. O Portal Domínio Público, com um acervo de
mais de 123 mil obras e um registro de 18,4 milhões de visitas, (dados de junho de
2009), além do Banco Internacional de Objetos Educacionais, um portal para
assessorar o professor, em que estão disponíveis recursos educacionais gratuitos
em diversas mídias e idiomas, atendendo desde a Educação Básica até o Ensino
Superior, em todas as áreas do conhecimento. (BRASIL, 2007)
Outro espaço público que poderá trazer grandes contribuições a esta
pesquisa é o Portal do Professor, além de ser uma das entradas de acesso ao curso
20

Informações
extraídas
do
endereço
eletrônico:
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12336:tvescola&catid=299:tv-escola&Itemid=685&msg=1
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contextualizado dentro das propostas de atividades do curso, oferecendo múltiplas
possibilidades de produção ao professor.
Criado em 2008, o Portal do professor é um espaço para troca de
experiências entre professores do ensino fundamental e médio. É um ambiente
virtual com recursos educacionais que facilitam e dinamizam o trabalho dos
professores. O conteúdo do portal inclui sugestões de aulas de acordo com o
currículo de cada disciplina e recursos como vídeos, fotos, mapas, áudio e textos.
Nele, o professor pode preparar a aula, fica informado sobre os cursos de
capacitação oferecidos em municípios e estados e na área federal e sobre a
legislação específica.
Por sua dinâmica de interação e colaboração, o Portal do Professor apresenta
as perspectivas da Web 2.0, segunda21 geração de serviços na rede, buscando
ampliar as formas de produção cooperativa e compartilhamento de informações
online. A página inicial de acesso do Portal do Professor22, Figura 5, apresenta sete
grandes áreas: Espaço de Aulas, Jornal do Professor, Conteúdos Multimídia, Cursos
e Materiais, Interação e Colaboração, Links e Plataforma Freire, detalhadas a seguir:

21

Web 1.0 pode ser definida como a primeira fase da Web, que se estende, principalmente,
durante a década de 90. Ela é caracterizada por um "read-only web", em que o internauta tem o papel
de mero espectador, sem ter condições de desenvolver o conteúdo dos sites visitados. A web 2.0 é
considerada a segunda geração da web, onde o internauta colabora, troca informações, participando
da organização e elaboração do conteúdo. Um exemplo desse tipo de dinâmica é a enciclopédia
Wikipedia, onde as informações são disponibilizadas e editadas pelos próprios internautas.
22

Fonte: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/index.html
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Figura 5 - Página de entrada do Portal do Professor

(a) Espaço de Aulas: lugar para criar, visualizar e compartilhar aulas. As
aulas podem conter recursos multimídia, como vídeos, animações,
áudios etc, importados do próprio Portal ou de endereços externos.
Qualquer

professor

pode:

criar

e

colaborar;

desenvolver

aulas

individualmente ou em equipe; pesquisar e explorar o conteúdo das
aulas. (BRASIL, 2008 -2011).
A interface oferecida no Portal permite a produção e a socialização do que é
produzido pelo professor, que pode guardar todas as suas produções, contendo
tanto os roteiros de aulas em construção quanto às publicadas na área pública do
portal. Para Bielschowsky e Prata (2010).23

[...] A possibilidade de compartilhar experiências docentes traz à tona
uma dificuldade usualmente encontrada pelo professor, que é pensar
uma situação de aprendizagem baseada no currículo e utilizando
recursos digitais. Ler, analisar, comentar propostas metodológicas,
trocar informações é um grande estímulo para a reflexão da própria
prática, ampliando a compreensão acerca das possibilidades
pedagógicas, ainda não pensadas [...].

23

Informações disponíveis na Revista de Educación, 352. Mayo-agosto 2010, pp.Fecha de
entrada: 11-06-2008 Fecha de aceptación: 10-02-2009.
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O Portal do Professor, mais do que permite, induz o usuário à busca de
conhecimentos e o estimula a produzir e socializar estratégias pedagógicas,
possibilitando o desenvolvimento de competências profissionais para docência.
É, sem dúvida, um espaço que possibilita a produção colaborativa e autoria
de professores. O espaço de criação de aulas estimula a produção e publicação de
novos recursos, a conexão entre escolas e o oferecimento de uma maior e variada
gama de serviços a serem utilizados pelos atores envolvidos no processo.
Além de criar uma sugestão de aula, descrevendo a metodologia utilizada no
desenvolvimento de um assunto do currículo escolar, poderá enriquecê-la
adicionando links, vídeos, animações e outros materiais disponíveis no portal e
socializar a aula com seus pares. As aulas podem ser criadas individualmente ou
em equipe por professores inscritos no Portal.

a) Jornal do Professor - O Jornal do Professor é um veículo dedicado a
apresentar temas que revelem o cotidiano da sala de aula, trazendo
quinzenalmente temas ligados à educação. (BRASIL, 2008-2011).
b) Conteúdos Multimídia - Publicados para todos os níveis de ensino e em
diversos formatos. Os conteúdos poderão ser acessados por palavraschave ou pela busca avançada, também podem ser acessados as
coleções de conteúdos, os sites temáticos e os cadernos didáticos.
Nesse momento, há 10124 conteúdos e 83 coleções publicadas.
(BRASIL, 2008-2011).
c) Cursos e Materiais24 - Links com informações de cursos disponíveis no
portal do MEC ou de parceiros e contêm dados sobre o seu
desenvolvimento, objetivos, público-alvo e materiais de formação, além
de materiais temáticos, módulos de autoaprendizagem, proposições de
ensino, parâmetros e referenciais, recursos em diversos formatos para
fundamentação e enriquecimento da prática docente, como é possível
ver na Figura 6, a seguir.

24

Fonte : http://portaldoprofessor.mec.gov.br/materiais.html/01
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Figura 6 - Página do Portal com acesso aos Materiais de Estudo

d) Interação e Colaboração - Acesso às novas ferramentas da web 2.0 para
interagir com outros professores. Possibilita a criação e administração de
seus grupos, compartilhamento de conteúdos, informações, pesquisas e
participação dos debates. (BRASIL, 2008-2011)
e) Links - Sites e portais nacionais e internacionais para auxiliar a pesquisa
e a formação de professores. Essa página do Portal do Professor
também é página de acesso dos cursos e capacitações do PROINFO
Integrado. (BRASIL, 2008-2011).
f)

Plataforma Freire – ambiente virtual criado pelo MEC/CAPES para
cadastro de professor e realização das pré-inscrições nos cursos do
PARFOR (Formação Inicial e Formação Continuada), destinados aos
professores sem formação adequada à LDB e em exercício em escolas
públicas de educação básica, estaduais e municipais. São oferecidos
cursos gratuitos, nas modalidades presencial e a distância, em
municípios dos Estados da Federação, por meio de Instituições Públicas
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de Educação Superior e Universidades Comunitárias. (BRASIL, 20082011).
Vale ressaltar que, segundo Bielschowsky (2010) “a forma como essas
possibilidades serão compreendidas e apropriadas pelas escolas dependerá, em
grande parte, do projeto político e pedagógico de cada uma delas”.
As mudanças não se vão concretizar a partir de ações isoladas que podem vir
de um lado das iniciativas do Estado, como é o caso do Portal do Professor ou de
alguns poucos professores que acreditem nas TIC como alternativa de melhorar a
prática pedagógica, por outro lado, é preciso um envolvimento conjunto nessas
ações.
A existência de uma política pública que ofereça capacitação em serviço e o
compartilhamento de recursos educacionais é um grande avanço para a melhoria da
qualidade da educação no país, e mesmo com o crescente número de usuários do
Portal do Professor, ainda é lamentável que um espaço tão rico de possibilidades
didáticas, ainda seja desconhecido ou desconsiderado por uma boa parte de
profissionais da educação no país.
Num país com tantas fragilidades no sistema educacional, que em 2009
contava com quase dois bilhões de professores de Educação Básica, mais
precisamente 1, 977 milhão de docentes. (Fonte: Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. 2009), é fundamental que as políticas
educacionais continuem a buscar uma política de integração de mídias como
suporte à prática pedagógica, as contribuições que as tecnologias podem oferecer
ao processo pedagógico acontecem na medida em que o professor se encontra
instrumentalizado para perceber sua importância e, para isso, não é suficiente
apenas o domínio instrumental da TIC.
No conjunto de ações propostas25 para a mudança da realidade educacional,
as ações da SEED, se pautaram em dois eixos fundamentais: possibilitar o acesso
às TIC e orientar seu uso pedagógico em sala de aula, dessa forma ampliam-se a
forma de acesso e se orienta o uso adequado das ferramentas tecnológicas na ação
pedagógica. Vale também ressaltar que a política da descentralização das ações
25

Cabe mencionar a Universidade Aberta do Brasil - sistema integrado por universidades
públicas que oferece cursos de nível superior para camadas da população que têm dificuldade de
acesso à formação universitária, por meio do uso da metodologia da educação a distância. Extraídas
de:
http://uab.capes.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=18. Acesso
em 10/12/2011.
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pode contribuir para o sucesso do programa, porém, diversifica seus resultados, de
acordo com o envolvimento dos Estados e Municípios, como já descrito no capítulo
do contexto do estudo em figura que ilustra a participação e o resultado de
matrículas no curso “TIC na educação”.
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5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Tendo em vista o teor dos objetivos desta pesquisa, admitiu-se que os
procedimentos metodológicos deveriam ser direcionados por uma perspectiva
qualitativa, tanto em termos da coleta como da análise dos dados.
Como foi mencionado anteriormente, o foco do estudo se projetou para a
análise dos materiais didáticos utilizados no curso „Tecnologias na Educação:
ensinando e aprendendo com as TIC‟; estes, na visão de Alves-Mazzotti;
Gewandsznajder (2004), no campo educacional, são considerados documentos, pois
se constituem em fontes de informações.
Para Becker (1997), ao analisar um documento, o pesquisador precisa
conhecer as fontes, origem e propósitos de sua elaboração. Nos documentos em
análise, tais dados estão explicitados em sua parte introdutória, onde constam
objetivos, público alvo e breve contexto político e educacional da proposta.
Os documentos analisados neste estudo foram: os guias do formador e do
cursista, apresentados em meio impresso e em meio digital. A análise se concentrou
na organização didático-pedagógica do material, tendo como foco as categorias que
se seguem:
(a) concepção pedagógica do curso – elementos de análise: i) a relação entre a
metodologia proposta no Projeto Político Pedagógico e a que se revela na
estruturação do material didático de cada unidade; ii) a relação teórica com
autores vinculados à perspectiva cognitivista de aprendizagem;
(b) estruturação do curso – elementos de análise:

i) a coerência entre os

objetivos e a organização de cada unidade, considerando atividades
propostas e textos de referência;

ii) a clareza da linguagem; e iii) as

prescrições e ordenamentos em sequência.
(c) processos de autoria – elementos de análise: i) a relação entre a proposta
de autoria situada no projeto político pedagógico do curso e as atividades
propostas;

ii) as possibilidades oferecidas aos alunos em termos de

produção, colaboração e autoria em rede; e iii) estímulo e disponibilização de
espaços para a publicação da produção.
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Como forma de atender às etapas do processo de análise dos dados da
pesquisa documental, optamos pela metodologia de Análise de Conteúdos que vai
ao encontro da natureza da pesquisa em questão.
A análise de conteúdo pode considerar-se um conjunto de
procedimentos que tem como objetivo a produção de um texto
analítico no qual se apresenta o corpo textual dos documentos
recolhidos de um modo transformado. Essa transformação do corpo
textual pode ocorrer de acordo com regras definidas e deve ser
teoricamente justificada pelo investigador através de uma
interpretação adequada (DELGADO & GUTIERREZ, 1995).

No sentido de definir o estabelecimento das regras de análise e a
interpretação dos dados, são apresentados a seguir três quadros com as sínteses
das propostas de análise do curso; neles são situadas as categorias, os indicadores
e os princípios estruturantes, que revelam os resultados do estudo.

Quadro 1 - Indicadores de análise da categoria concepção pedagógica do curso

Critério de análise
i.

Relação entre
metodologia proposta
e a forma de
apresentação de
conteúdos e
atividades

Indicador
 Presença explícita de
elementos da
metodologia nas
atividades.

Princípios estruturantes






 Presença de

ii.

Relação teórica com
autores cognitivistas

estratégias de
atividades voltadas
para o
desenvolvimento
intelectual, conforme
preconizado pelos
autores selecionados.









Construção do
conhecimento
Reflexão
Autonomia
Produção colaborativa
Zona de
desenvolvimento
proximal;
Interação pela linguagem
(Vygotsky)
Dialogicidade entre
objeto de estudo e
aprendiz (Piaget);
Aprendizagem enquanto
construção a partir de
interação com o real
(Piaget e Vygotsky);
Simetria Invertida
Epistemologia da prática
(Tardif)
Aprendizagem
Significativa (Ausubel)
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Quadro 2 - Indicadores de análise da categoria estruturação do curso

Critério de análise
i.

Coerência entre os objetivos e
a organização de cada
unidade considerando
atividades propostas e textos
de referência;




ii.

Princípios
estruturantes

Indicador

Clareza da linguagem e
prescrições e ordenamentos
em sequência.




Objetivos
contemplados
nas atividades
propostas



Presença de
atividades que
contemplem cada um
dos objetivos
propostos.



Presença de
vocabulário típico das
discussões da área, de
uso comum e cotidiano
por professores
Frases curtas e
objetivas.
Texto com comando
orientador de estudo
em cada unidade,
atividade e proposta
de leitura.

Vocabulário
utilizado;
Estrutura textual.
Orientações

para estudo;



Quadro 3 - Indicadores de análise da categoria processos de autoria

Critério de análise
i.

A relação entre a
proposta de autoria
situada no projeto
político pedagógico
do curso e as
atividades propostas.

Indicador


Uso das TIC
como suporte á
autoria.

Princípios estruturantes





ii.

As possibilidades
oferecidas aos
alunos em termos de
produção,
colaboração e autoria
em rede;




Estratégias de
dinamização de
produção
pessoal e
coletiva.




Fomento ao uso de ambientes
de produção textual e
compartilhamento (como Fóruns
de discussão,
blogs coletivos, textos
colaborativos produzidos em
wikis e outros editores
colaborativos).
Desenvolvimento de produtos
multimídia.
Fomento ao uso de software de
apresentação.

Atividades de produção de textos
coletivos.
Desenvolvimento em grupo de
atividades e propostas
pedagógicas.
Propostas de uso pedagógico
das TIC realizados em grupo.
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iii.

Estímulo e
disponibilização de
espaços para
publicação da
produção.



Oferecimento
de espaços
para criação e
publicação.




Diários de Bordo, Fórum de
discussões, Portifólios.
Estímulo a publicação em
ambientes públicos: Portal do
Professor, Blogs e afins.
Criação de espaços de troca e
compartilhamento (seminários,
exposição de trabalhos).

Inicialmente, foram analisados os documentos do curso, em meio impresso,
partindo-se do Guia do Formador. “Este guia é um suporte impresso que visa
oferecer ao formador do curso informações e orientações básicas a fim de auxiliá-lo
na condução de seus trabalhos” (BRASIL, 2010).
Esse é o documento que expressa detalhadamente as propostas teóricas e
metodológicas do curso, descrevendo, de forma organizada, as bases e
pressupostos que fundamentam essa organização, além de propor ao formador do
curso as orientações básicas para sua condução e aplicação.
Cabe ressaltar que durante o estudo e análise desse material didático,
participamos de uma das oficinas de formação de formadores do curso, vinculados
aos municípios do Estado de Santa Catarina, realizada em Florianópolis, o que foi
fundamental para vivenciarmos o processo de apresentação do material e colher as
impressões dos formadores sobre o curso.
Neste encontro foi apresentado o curso “Tecnologias na Educação:
Ensinando e Aprendendo com as TIC” (100h), envolvendo pressupostos teóricos e
metodológicos, proposta pedagógica, organização temporal e os conteúdos
relacionados às quatro unidades. Após a apresentação, os professores formadores
foram divididos em grupos com vistas ao desenvolvimento da oficina sobre o tema
“Vivenciando o curso de Tecnologias na Educação: Ensinando e Aprendendo com
as TIC (100h). Esta oficina teve por objetivo levar os participantes a se apropriarem
do conteúdo do curso, por meio da análise das unidades e das propostas de ação.
As conclusões e dúvidas foram apresentadas em plenária, quando cada grupo pode
socializar o estudo e a análise do material, com novas propostas relacionadas ao
planejamento, à contextualização, à sistematização e as dificuldades e soluções.
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A participação no encontro nos possibilitou vivenciar e interagir com os
formadores, sujeitos que iriam conduzir a organização e o desenvolvimento do
curso.
Nesse encontro, foi apresentada aos cursistas a nova versão do material do
curso, em meio impresso e digital. A versão anterior, de 2008, foi então, substituída
pela versão de 2010, foco da análise desta pesquisa.
A nova versão não apresenta mudanças no conteúdo ou na metodologia,
em relação à anterior. A mudança mais significativa se relacionou à alteração na
sequência das unidades: na versão 2008, a unidade 3 é a Prática Pedagógica e
Mídias Digitais e a unidade 4, Currículos, Projetos e Mídias Digitais. Na versão de
2010, a unidade 3 versa sobre Currículos, Projetos e Mídias Digitais e a unidade 4,
Prática Pedagógica e Mídias Digitais.
Optamos, por realizar o estudo e análise do material com a nova versão no
sentido de garantir a atualidade a esta pesquisa, oferecendo assim, uma avaliação
que contribua para novas fases do desenvolvimento do projeto.
Apresentamos no próximo capítulo a análise do curso, tendo como referência
seu material didático, a organização didático-pedagógica, bem como a proposta do
desenvolvimento do processo de autoria com o uso das TIC na escola.
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6. ANÁLISE DOS DADOS

Optamos por dividir este capítulo em duas seções. A primeira descreve o
curso no sentido de informar ao leitor sua organização curricular, proposta
pedagógica e atividades.
Na seção seguinte é apresentada a análise do material tendo como
referencial as categorias descritas no capítulo anterior, assim como os critérios e
indicadores de análise. Os materiais analisados foram:
(a) o guia do formador, que é entregue apenas ao formador e contém orientações
teóricas e metodológicas sobre o desenvolvimento do curso, dinâmicas de
orientação e interação e estratégias de acompanhamento dos cursistas;
(b) o guia do cursista, entregue aos cursistas contendo os textos, as atividades e
orientações de estudos; e
(c) o material digital, disponível em CD e na Internet, contendo os textos de
terceiros, para leituras (todos autorizados por seus autores), vídeos, simulações e
objetos de aprendizagem.

6.1.

DESCRIÇÃO DO CURSO

O

curso

analisado

tem

como

objetivos

oferecer

subsídios

teórico-

metodológicos e práticos para que professores e gestores escolares possam: (a)
compreender

o

potencial

pedagógico

das

Tecnologias

de

Informação

e

Comunicação (TIC) para usá-las em suas escolas; (b) planejar estratégias de
ensino, integrando recursos tecnológicos disponíveis e criando situações para a
aprendizagem que levem os alunos à construção de conhecimento, ao trabalho
colaborativo, à criatividade e contribuam para um bom desempenho acadêmico; e
(c) utilizar as TIC nas estratégias docentes, promovendo situações de ensino que
focalizem a aprendizagem dos alunos e resultem numa melhoria efetiva de seu
desempenho escolar (BRASIL, 2010).
A duração do curso é de aproximadamente quatro meses, com a previsão de
dedicação aos estudos e práticas para os cursistas de 100 horas, sendo 64 em
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estudos a distância e 36 em encontros presenciais. São desenvolvidas quatro
unidades de estudo e prática, no sistema bimodal26. Em cada unidade, é proposto
que se intercalem dois encontros presenciais (EP), com 4 horas de duração cada, e
16 horas de trabalho dos professores a serem realizadas em situações mistas:
algumas de estudo individual e outras a serem realizadas em pareceria com
colegas, preferencialmente, nas escolas em que atuam. No total são nove encontros
presenciais: três encontros na primeira unidade e dois nas demais.
Os encontros presenciais, previstos para ocorrerem entre a conclusão de uma
unidade e o início de outra, envolvem dois momentos: a conclusão da unidade
anterior com apresentação dos trabalhos realizados e sistematização do que foi
estudado (cerca de três horas) e a apresentação da unidade seguinte (cerca de uma
hora), o que permitirá uma avaliação processual do cursista.
Os encontros presenciais devem ter lugar nas escolas de atuação dos
cursistas, coordenados por um formador. Nas atividades online, os cursistas devem
participar de leituras e atividades autodirigidas, indicados no material.
No que tange ao sistema de avaliação e certificação, o curso se divide em
três momentos distintos: presença nos encontros (mínimo sete encontros para um
total de nove), atividades realizadas e autoavaliação, conforme detalhado no quadro
a seguir (BRASIL, 2010):
Quadro 4 - Momentos de Avaliação do Curso
Momentos de avaliação

Atende

Em parte

Não atende

Total

Presença nos encontros

50

25

0

75

Atividades

30

18

0

48

Autoavaliação

20

12

0

32

TOTAL

100

55

0

155

Quadro 5 - Critérios de Avaliação nos encontros presenciais
Número de encontros previstos 9

Avaliação

Presença de 7 a 9

Atende

Presença de 4 a 6

Em parte

Presença de 1 a 3

Não atende

26

São os cursos que conjugam momentos presenciais
http://www.eca.usp.br/prof/moran/propostas.htm. Acesso em 06/06/2010.

e

a

distância.
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Como podemos observar, os critérios observados nos quadros anteriores
possibilitam uma avaliação para fins de certificação, não sendo atribuídos notas ou
conceitos.
O acesso ao material do curso pode ser realizado pelo Portal do Professor,
em umas das opções de links de capacitação Proinfo Integrado disponibilizado no
ambiente colaborativo de aprendizagem, como é ilustrado na Figura 7 ou pelo eproinfo27. O material, em alguns estados e municípios, é entregue aos cursistas em
meio impresso, com um CD contendo o material digital.

Figura 7 - Portal do Professor
Imagem do “Portal do Professor” com a chamada para o curso.

O acesso ao Portal e ao material didático é livre; mas a participação em
qualquer uma das edições do curso só pode ocorrer por meio das secretarias de
educação do sistema de ensino do qual o professor faz parte, como já explicado em
capítulo anterior.
Na análise do referencial teórico do Projeto observamos uma visão
contemporânea de Educação, fazendo referências às mudanças necessárias para a
aprendizagem em rede que envolvem: acesso a diferentes meios de informação e
27

Fonte: http://eproinfo.mec.gov.br/
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comunicação; atividade do aluno na produção do conhecimento; interatividade;
cooperação e autoconhecimento
O leitor é levado a pensar sobre mudanças necessárias ao novo modelo de
aprendizagem que se apresenta, o que envolve outras funções docentes
ressignificadas pelo trabalho em rede. As discussões apontam sempre para um
necessário repensar na e da ação docente, além de destacarem o perfil esperado do
profissional ao término do curso:

[...] esperamos primeiramente que o profissional formado no curso
Tecnologias na Educação: ensinando e aprendendo com as TIC
(100h) seja capaz de perceber o papel das tecnologias de
informação e comunicação nos setores da cultura contemporânea e
de situar sua importância para a educação, nos dias de hoje
(BRASIL, 2010).

O texto ressalta, também, diferentes tipos de integração que se impõem:
relações entre teoria e prática; conhecimento prévio e novo conhecimento; dimensão
pessoal e profissional; indivíduo e grupo social.
A matriz curricular do curso é organizada em quatro unidades, cabendo
ressaltar que esta é a segunda versão do material, já revista e ampliada,
apresentando como mudança mais significativa as alterações na seqüência das
unidades três e quatro (na versão anterior o tema da unidade três era Prática
Pedagógica e Mídias Digitais e a quatro, Currículos, Projetos e Tecnologias).A nova
versão do curso apresenta Currículos, Projetos e Tecnologias como unidade 3 e
Prática Pedagógica e Mídias Digitais na unidade 4.
O material atualizado apresenta as seguintes unidades:
Unidade 1 – Tecnologia na sociedade, na vida e na escola

A primeira unidade tem como objetivo inicial apresentar e discutir a proposta
do curso, contextualizar a temática Tecnologia na sociedade, na vida e na escola;
buscando propiciar reflexões sobre a identidade do professor, sua prática, a escola e
o uso das tecnologias disponíveis e suas possibilidades de uso no trabalho por
projetos. No quadro abaixo é apresentada a organização temporal da unidade 1.
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Quadro 6 - Momentos da Unidade 1 e sua distribuição temporal
2h. Momento de apresentação do curso

1º Encontro Presencial

2h

1º Semana – EAD

4h

2º Semana – EAD

4h

2º Encontro Presencial

4h

3º Semana – EAD

4h

4º Semana – EAD

4h

3º Encontro Presencial

4h

Momento Presencial 1 da Unidade 1:
Contextualização do Tema:Tecnologia na sociedade. Na vida e na escola
Atividade 1.1 Reflexões iniciais, realizadas em grupo que devem ser registradas
e compartilhadas.
Reflexão sobre a identidade do professor
Atividade 1.2: Participação de debate, no fórum sobre o tema “identidade do
professor”
Aprofundamento das reflexões sobre aprendizagem e análise da escola diante
desse novo panorama da sociedade/tecnologia na escola
Atividade 1.3: Assistir ao vídeo com entrevista sobre “educação e tecnologia” e
registrar no diário de bordo.
Atividade 1.4: Fazer um levantamento das tecnologias existentes na escola e
sua utilização.
Momento Presencial 2 da Unidade 1
Discussão dos levantamentos realizados na escola, com apresentação da
situação geral observada.
Ensinando e Aprendendo com as Mídias Digitais/ Papel do professor.
Atividade 1.5: Elaboração de Mapa Conceitual, sintetizando as aprendizagens
conquistadas e compartilhando na biblioteca virtual.
Aprendizagem significativa e uso das tecnologias no trabalho por projeto
Atividade 1.6: Pesquisa orientada – metodologia webquest- sobre experiência
desenvolvida com projeto.
Momento Presencial 3 da Unidade 1:
Partilha e avaliação do que foi produzido e apresentação do tema da unidade2
(momento presencial 1 da unidade 2.

Unidade 2: Internet, hipertexto e hipermídia.

Essa unidade tem como objetivos apresentar a Internet como espaço de
colaboração e de publicação (passíveis de serem utilizados tanto para pesquisa
como para publicação do que se faz na escola), também, apresenta espaços de
pesquisa e de colaboração na Internet, situa os hipertextos como modalidade de
registro típica da Internet, além de convidar os cursistas a navegarem por alguns
desses espaços. Como objetivo final, propõe o exercício de criação de alguns
hipertextos simples, utilizando o editor de textos do BrOffice, o BrOffice Writer,
distribuído junto com o Linux Educacional, que é o sistema operacional que integra
os computadores fornecidos para as escolas pelo Proinfo Integrado. O sistema inclui
uma enorme coleção de programas, inclusive, a suite BrOffice e jogos educativos.
O curso é oferecido, preferencialmente, para conjuntos de professores de
escolas contempladas com esses laboratórios, propiciando a formação de redes de
estudos, de autoria e colaboração. No quadro a seguir encontra-se a organização
temporal desta unidade.
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Quadro 7 - Momentos da Unidade 2 e sua distribuição temporal
2h. Momento de síntese da Unidade 1

3º Encontro Presencial

2h

1º Semana – EAD

4h

2º Semana – EAD

4h

4º Encontro Presencial

4h

3º Semana – EAD

4h

4º Semana – EAD

4h

2h
5º Encontro Presencial
2h

Momento Presencial 1 da Unidade 2
Contextualização do Tema: Internet, hipertexto e hipermídia
Atividade 2.1: Navegação em hipertexto e discussão da experiência
Atividade 2.2: Navegação em busca do conceito de hipertexto
As linguagens da Internet – o hipertexto
Atividade 2.3: Conceituando hipertexto individualmente
Atividade 2.4: Conceituando hipertexto coletivamente
Criando um portfólio navegável, portfólio em hipertexto, um
hiperportfólio
Atividade 2.5: Criando um portfólio em hipertexto, e seu
hiperportfólio
Atividade 2.6: Planejando atividade com hipertexto ou internet
Momento Presencial 2 da Unidade 2
Avaliação das dificuldades encontradas no trabalho a distância;
Discussão sobre texto de leitura obrigatória.
A Internet como espaço de autoria: blogs e fotoblogs: vivendo em
comunidades.
Atividade 2.7: Execução do planejamento realizado na Atividade 2.6.
A internet como espaço de autoria: Wikipédia, wikcionário,
vivendo em comunidade. A comunidade SL. Registros de atividade:
um documento digital e um pôster
Atvidade 2.8: O registro digital da experiência
Atividade 2.9: Outro registro digital: uma apresentação de slides
Atividade 2.10: Vagando pela Wikipédia
Atividade 2.11: Vagando pela wikcionário
Momento Presencial 3 da Unidade 2:
Avaliação do que foi produzido ao longo da unidade e apresentação
das atividades em pôsteres
Atividade 2.12: Apresentação dos trabalhos junto aos pôsteres;
Momento presencial 1 da unidade 3

Unidade 3 - Currículo, projetos e tecnologia
A terceira unidade do curso inicialmente contextualiza seu tema central a
partir das contribuições das tecnologias, em especial das tecnologias digitais, no
desenvolvimento de projetos em educação. Isso é feito, com basew em uma reflexão
sobre as concepções de currículo e a necessidade de sua ressignificação diante das
possibilidades de integração da escola com diferentes espaços de produção de
conhecimento. Além disso, busca levar o cursista a identificar as características do
currículo construído por meio do desenvolvimento de projetos de trabalho com o uso
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de tecnologias. O quadro seguinte apresenta a organização temporal da terceira
unidade28.
Quadro 8 - Momentos da Unidade 3 e sua distribuição temporal
2h. Momento de síntese da Unidade 2

5º Encontro Presencial

2h

1º Semana – EAD

4h

6º Encontro Presencial

4h

2º, 3º e 4º Semana – EAD

12

7º Encontro Presencial

4h

Momento Presencial 1 da Unidade 3:
Contextualização do Tema:Currículos, Projetos e Tecnologias.
Atividade 3.1: Identificação de estratégias didáticas voltadas
para o estabelecimento de um ambiente de diálogo e livre de
expressão que favoreça conhecer desejos e necessidades de
aprendizagem dos alunos; compartilhamento de sugestões no
Fórum “Contextualizando as mudanças”.
Atividade 3.2: Planejamento e realização de uma atividade a ser
realizada com os alunos, visando identificar necessidades dos
alunos.
Atividade 3.2 (continuação):
Realização de uma atividade, com uma turma de alunos, visando
identificar desejos e necessidades de aprendizagem do grupo.
Momento Presencial 2 da Unidade 3
Debate a cerca dos estudos realizados e dos resultados FDA
atividade 3.2.
Atividade 3.3: Elaboração de plano de aula para os alunos
desenvolverem projetos de trabalho com o uso de tecnologias.
O Projeto na Escola
Atividade 3.4: Execução da etapa de pesquisa, do projeto
planejado.
Presencial 3 da Unidade 3:
Atividade 3.5: Reflexões acerca do conceito de currículo e o
processo de integração de tecnologias ao currículo e registro das
sínteses coletivas em diário de bordo.
Momento presencial 1 da Unidade 4.

Unidade 4 – Prática pedagógica e mídias digitais
Na última unidade o objetivo maior é apresentar algumas possibilidades de
exploração de mídias digitais e as novas propostas pedagógicas que essas mídias
trazem, além de abordar alguns repositórios de mídia da Internet, em particular, os
do MEC. Complementarmente, apresenta o Portal do Professor como ambiente em
que se podem encontrar sugestões de uso de mídias, debater formas de uso, bem
como disponibilizar, para terceiros, as experiências que os cursistas vierem a
desenvolver. Todas essas propostas buscam estimular o uso de recursos de autoria
em mídias digitais (programas, equipamentos e linguagens). No quadro seguinte
está ilustrada a organização da unidade 4.
28

A página 73, do Guia do Formador apresenta um erro de digitação: ao apresentar a organização
temporal da Unidade 3, se refere à Unidade 4.
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Quadro 9 - Momentos da Unidade 4 e sua distribuição temporal
2:30h Momento de conclusão da Unidade 3
7º Encontro Presencial

1:15h

1º Semana – EAD

Momento Presencial 1 da Unidade 4:
Prática Pedagógica e Mídias Digitais
Atividade 4.1 Conhecendo objetos em multimídia
Conhecendo alguns repositórios educacionais de material
multimídia e analisando o panorama das mídias nas nossas escolas
Atividade 4.2: Navegando por vídeos e outras mídias.
Atividade 4.3: Leitura e reflexão /discussão sobre mídiaeducacional.

2º Semana – EAD

8º Encontro Presencial

4h

3º e 4º Semana EAD
9º Encontro Presencial

4h

Transformando a escola em um lugar de produção de mídias.
Atividade 4.4: Planejamento de objeto multimídia relatando Projeto
de Aprendizagem.
Momento Presencial 2 da Unidade 4:
Avaliação do que foi produzido ao longo das duas semanas.
Finalização da Atividade 4.4
Atividade 4.5: Produzindo o relato multimídia de seu projeto
pedagógico.
Transformando a escola num local de produção de mídias.
Atividade 4.5: ( Continuação).
Momento Presencial 3 da Unidade 4:
Partilha e avaliação do que foi produzido.
Postar os relatos no Portal do Professor

O registro, acompanhamento e monitoramento do curso são realizados pelo
formador, através do Sistema de Informações do PROINFO Integrado - SIP, um
sistema de gerenciamento que permite acompanhar, monitorar e avaliar o
desempenho de cursistas, formadores, técnicos e entidades vinculadas ao
Programa.
Cabe, por fim, esclarecer que o guia do Formador (BRASIL, 2010) apresenta,
inicialmente, a forma de organização do documento, dividindo-se em três partes: (a)
O Projeto Político Pedagógico; (b) Comentários aos textos sugeridos para leitura e
das atividades propostas nas unidades e; (c) Estratégias dinamizadoras para os
encontros presenciais.
Na introdução, os organizadores fazem um breve histórico do PROINFO e
apresentam o contexto político e educacional do surgimento do Programa Nacional
de Formação Continuada em Tecnologia Educacional – PROINFO Integrado, que
congrega um conjunto de processos formativos, dentre eles o curso Introdução à
Educação Digital (40h), o curso Tecnologias na Educação: ensinando e aprendendo
com as TIC (100h), a complementação local: projetos educacionais (40h).
São apresentados os principais atores envolvidos no processo de
capacitação, as formas de implantação do Projeto e os objetivos do curso.
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6.2.

ANÁLISE DOS DADOS

Iniciamos a análise dos dados a partir da primeira categoria estabelecida,
relacionada a concepção pedagógica do curso, tendo como critérios de análise: a
relação entre a metodologia proposta no Projeto Político Pedagógico e a que se
revela na estruturação do material didático de cada unidade, e a relação teórica com
autores vinculados à perspectiva cognitivista de aprendizagem
Na primeira categoria, estabelecemos como indicador a presença ou não
explícita de elementos da metodologia nas atividades propostas, observados a partir
de princípios estruturadores colocados ao longo da análise, relacionados à:
Construção do conhecimento; Reflexão; Autonomia e Produção colaborativa.
Em relação à construção do conhecimento, inferimos que foi um dos
princípios contemplados nas atividades do curso, considerando situações como: (a)
atividades práticas, de pesquisas teóricas a fim de construírem posturas
investigativas, como o planejamento dos projetos de trabalho, realizados
primeiramente por meio do estudo do tema e depois pela elaboração e aplicação da
proposta, condizentes com a metodologia adotada pelo curso; (b) pesquisas de
campo nas escolas, para levantamentos e análise de uso das tecnologias na
educação, a partir de critérios estabelecidos, buscando problematizar questões,
propondo que os cursistas busquem respostas; (c) elaboração e apresentação de
Mapas Conceituais, levando a trilhar a construção de conceitos construídos.
Quanto ao princípio de reflexão, pudemos perceber que constitui uma
constante no desenvolvimento de cada unidade do curso, destacando-se atividades
como: (a) reflexões iniciais, através da construção do memorial29 “Quem sou eu
como professor e aprendiz”, como ilustrado na Figura 8, e durante as leituras que se
seguem, sugerindo ao cursista reflexões constantes sobre sua postura diante das
tecnologias; (b) reflexões sobre as mudanças necessárias ao novo perfil docente, e
(c) leituras e diálogos sobre a identidade do professor e a própria identidade.

29

O Memorial é um documento elaborado por uma pessoa, onde aparecem as impressões
sobre sua aprendizagem. É uma espécie de "diário" no qual se podem escrever suas vivências,
aprendizagens (BRASIL, 2010).
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Figura 8 - Atividade 1 da Unidade 1 – Guia do Formador

Em relação ao princípio da autonomia, ficou nítido que se tratou de uma
preocupação constante no desenvolvimento das atividades do curso, a partir das
seguintes situações: (a) utilização do Diário de Bordo, a fim de esclarecer e sanar
possíveis dúvidas, propiciando ao cursista a auto-avaliação das aprendizagens
construídas; (b) propostas de navegação por espaços da Internet (navegação a
deriva) a fim de desenvolverem, de forma independente, competências de uso dos
recursos computacionais, e (c) criação de páginas pessoais e coletivas, criação de
portifólios individuais no qual devem registrar toda sua produção ao longo do curso.
Verificamos, também, a presença do princípio da produção colaborativa,
sendo possível afirmar por meio das propostas de: (a) realização de atividades
realizadas em duplas ou trios, estimulando a interação e produção coletiva em
editores de textos colaborativos como Wikipédia e outros; (b) planejamento e
avaliação de atividades com seus pares, com compartilhamento de resultados e
avaliação entre os grupos no sistema de troca circular30 e (c) edição compartilhada
de textos, planilhas e apresentações nos editores cooperativos Google docs

31

e

thinkfree32.
30

Estratégia utilizada para que cada grupo tenha seus trabalhos avaliados por outros grupos.
Na troca circular, o grupo A analisa o trabalho do grupo B; este analisa o trabalho de grupo C e assim
por diante, até o último que analisará o trabalho do grupo A (BRASIL, 2010).
31

web.

32

Google Docs é um processador de textos, planilhas e apresentações gratuito, baseado na

Processador de textos que permite, que usuários compartilharem textos, publiquem no no
próprio ThinkFree ou coloquem os escritos diretamente em blogs.
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O segundo critério de análise desta categoria abordou a relação teórica com
autores vinculados à perspectiva cognitivista de aprendizagem, tendo como
indicadores

a

presença

de

estratégias

de

atividades

voltadas

para

o

desenvolvimento intelectual, conforme preconizado pelos autores selecionados,
revelados na presença dos seguintes conceitos: Zona de Desenvolvimento Proximal,
Interação pela linguagem (VYGOTSKY); Dialogicidade entre objeto de estudo e
aprendiz (PIAGET); Aprendizagem enquanto construção, a partir da interação com o
real (VYGOTSKY e PIAGET); Epistemologia da Prática (TARDIF) e Aprendizagem
Significativa (AUSUBEL).
Os princípios estruturadores se revelaram a partir das seguintes situações:
(a) criação da zona de desenvolvimento proximal, sendo propostas atividades aos
cursistas, para que trabalhem nos computadores orientados pelos colegas que já
dominam os processos. Segundo o documento “Essa estratégia contribuirá para o
desenvolvimento tanto de quem ajuda como de quem é ajudado” (BRASIL, 2010);
(b) linguagem como mediadora, percebida por meio das atividades em grupo, da
elaboração coletiva dos projetos e da participação nos fóruns de discussão, além do
exercício de avaliação das produções de seus pares, buscando contribuir para o
aprimoramento dessas produções; (c) atividades de planejamentos a serem
desenvolvidas com seus alunos nas escolas de origem, tendo como referência a
realidade dessas escolas, buscando soluções para os desafios apresentados e
construindo novos saberes; (d) proposição de situações de trabalho, onde os
cursistas são levados a replicar em sala de aula e no cotidiano escolar, o que foi
planejado no curso, retornando com a experiência vivenciada, dificuldades e
desafios encontrados; (f) construção de novos conceitos e sínteses de novos
saberes, tendo como referência as vivências nas escolas e conhecimentos prévios
dos participantes, evidenciando o princípio da aprendizagem significativa.
A terceira categoria de análise versou sobre a estruturação do curso, tendo
como critérios os seguintes aspectos: Coerência entre os objetivos e a organização
de cada unidade considerando atividades propostas e textos de referência,
apresentando como princípio estruturador deste critério a presença de atividades
que contemplem cada um dos objetivos propostos. O segundo critério desta
categoria foi a clareza da linguagem e as prescrições e ordenamentos em
sequência, considerando como indicadores vocabulário e estrutura textual e
orientações para estudo tendo como princípios estruturadores a presença de
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vocabulário típico das discussões da área, de uso comum e cotidiano por
professores, com frases curtas e objetivas, além de texto com comando orientador
de estudo em cada unidade, atividade e proposta de leitura.
Em relação à coerência entre os objetivos e a organização de cada unidade
verifica-se que foi contemplada, uma vez que: (a) ficou evidente a constante
contextualização dos temas de que trata cada unidade e a explicitação das relações
entre a unidade seguinte e os conhecimentos construídos na unidade anterior; (b) os
textos que servem de referencial teórico para a construção de conceitos estão
vinculados de forma coerente às propostas das atividades, relacionando conteúdos
conceituais e procedimentais; (c) é destacada a utilização de estratégias de reflexão
pessoal e profissional ao longo das unidades, inerentes à metodologia adotada pelo
curso.
No tocante a clareza da linguagem, acreditamos que esta se expressa tanto
nas estruturas textuais como no projeto gráfico, pois constatamos: (a) textos com
linguagem mediacional, dialogada,buscando desenvolver os temas através de
reflexões e orientações para o estudo; (b) linguagem direta e expressiva, dando ao
cursista a idéia de interlocução entre ele e o professor, onde ambos participam
juntos da construção do conhecimento; (c) utilização de marcadores que identificam
e acompanham a navegação no material, com glossários, sínteses e referências da
unidade; (d) ) organização dos textos e atividades seguindo dimensões
classificatórias, comunicadas e indicadas a partir de ícones, como ilustrados na
Figura 9. Esta organização segue as recomendações da EAD, tornando as
orientações de estudo e atividades mais dinâmicas estabelecendo ordem e
hierarquia às atividades propostas.
Figura 9 - Ícones de referência
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Na terceira e última categoria de análise analisamos possibilidade de
processos de autoria. Como critério de análise, adotamos os seguintes aspectos: a
relação entre a proposta de autoria situada no projeto político pedagógico do curso e
as atividades propostas, com os indicadores: uso das TIC como suporte á autoria,
que tem como princípios estruturantes: fomento ao uso de ambientes de produção
textual e compartilhamento que se verifica por atividades com fóruns de discussão,
criação de blogs coletivos, textos colaborativos produzidos em wikis e outros
editores colaborativos. Como segundo critério, estabelecemos: as possibilidades
oferecidas aos alunos em termos de produção, colaboração e autoria em rede; que
apresentam como indicadores: estratégias de dinamização de produção pessoal e
coletiva. Os princípios estruturantes destes indicadores foram: atividades de
produção de textos coletivos; desenvolvimento em grupo de atividades e propostas
pedagógicas e propostas de uso pedagógico das TIC realizados em grupo.
O último critério versou sobre estímulo e disponibilização de espaços para
publicação da produção, tendo como indicador o oferecimento de espaços para
criação e publicação e como princípios estruturantes: utilização de diários de bordo,
fórum de discussões e portifólios; estímulo a publicação em ambientes públicos
como o Portal do Professor, Blogs e Criação de espaços de troca e
compartilhamento (seminários, exposição de trabalhos).
Em relação à primeira categoria, que analisa a relação entre a proposta de
autoria situada no PPP do curso e as atividades propostas, foi possível observarmos
a proposição de discussões em fóruns e afins sobre: (a) propostas de se repensar
novas formas de aprendizagem com o uso das TIC: o que muda com a utilização
das tecnologias? O que posso realizar na prática pedagógica com as TIC que antes
não realizava? Que contribuições significativas as TIC podem trazer ao integrá-las à
prática pedagógica? (b) Realização de pesquisa orientada sobre a metodologia
WebQuest nas experiências desenvolvidas com projetos. Compartilhamento dos
resultados e descobertas no Fórum de discussão; (c) produção de apresentação,
para ser socializado no encontro presencial no BrOffice Impress.
Quanto às possibilidades oferecidas aos alunos em termos de produção,
colaboração e autoria em rede, que apresentam como indicador: estratégia de
dinamização de produção pessoal e coletiva foi possível constatar: (a) fórum
avaliativo, onde os cursistas avaliam produção de seus pares, buscando contribuir
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para o aprimoramento de suas produções, proporcionando partilha dessas
produções, pois todos os cursistas têm seus trabalhos lidos e analisador por seus
pares; (b) exercício de criação de hipertextos, utilizando o editor de textos do
BrOffice, que deve ser publicado na área de compartilhamento de produções, para
que seja acessível aos colegas. (d) produção de produto multimídia, tendo como
foco o Projeto Pedagógico da escola de origem.
No que tange ao segundo critério desta categoria que teve como indicadores
as estratégias de dinamização de produção pessoal e coletiva, foi possível
constatarmos sua presença a partir das seguintes situações: (a) criação de histórias
em quadrinhos, por grupos organizados em duplas ou trios, utilizando o Software
HQ; (b) criação de blog e portfólio pessoal, no qual registram e publicam suas
produções ao longo do curso; (c) navegação e participação na Wikipédia ,
oferecendo contribuições no ambiente colaborativo.
Em relação ao último critério desta categoria, cujo indicador era o
oferecimento de espaços para criação e publicação, acreditamos ter sido
evidenciado nas seguintes situações: (a) publicação de plano de aula elaborado
pelos cursistas onde foi proposto o desenvolvimento de projetos de trabalho com o
uso de tecnologias. Foi sugerido o registro do projeto em um fórum disponível no
ambiente virtual de aprendizagem e no Portal do Professor; (b) criação de
comunidades de aprendizagem e de prática através do Portal do Professor; (c)
registro crítico no Diário de Bordo sobre o uso das TIC na prática pedagógica; (d)
apresentação de posters nos encontros presenciais, sobre trabalhos realizados, no
sentido de socializar ao grupo como o processo foi feito; (e) compartilhamento das
descobertas realizadas sobre mídias digitais através de pesquisas na Internet,
propondo que sejam apresentados uns aos outros os objetos de aprendizagem que
descobriram, classificando-os segundo os critérios do Portal do Professor.
Foi possível observar que a proposta de ação coletiva está presente em todo
o material, valorizando as construções dos cursistas e socializando-as, buscando
gerar espaços de colaboração entre os professores.
Espaços como o Portal do Professor constituem oportunidade para o cursista
relacionar produções de terceiros, inclusive programas oficiais, com produções
próprias.
Entendemos que a alteração na seqüência das unidades três e quatro possa
se revelar, na prática, como inadequada. Considerando que a nova versão
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apresenta a unidade de elaboração de projetos com o objetivo de oportunizar aplicar
as aprendizagens desenvolvidas até o momento, como unidade três e a unidade de
Prática Pedagógica e Mídias Digitais, que consideramos a mais rica em relação à
diversidade de recursos multimídia, como unidade quatro. É possível que muitas
possibilidades de utilização e criação de produtos multimídias deixem de ser
incorporadas a esses projetos por desconhecimento.

GUIA DO CURSISTA

O Guia impresso do Cursista dialoga com o Guia do Formador. Já na
apresentação inicial, a mensagem do texto apresenta ao leitor informações gerais
sobre o curso: a dinâmica dos encontros presenciais e das atividades a distância,
relações de comunicação com o formador e canal de esclarecimentos e dúvidas. As
demais informações são as mesmas do Guia do Formador, com propostas e
objetivos do curso, seus pressupostos teóricos- contendo o Projeto Político
Pedagógico- informações sobre o sistema de avaliação e certificação e a proposta
curricular.
A mudança em relação ao guia do Cursista aparece no início da primeira
unidade, pois, a partir desse momento, os textos de apoio, que contextualizam cada
unidade, são integralmente colocados no documento.
No Guia do Formador, os textos são sinalizados através de endereços
eletrônicos e estão disponibilizados em meio digital.

MATERIAL EM MEIO DIGITAL

Como já dito anteriormente, os objetos da análise são: Guia do Formador e do
Cursista e o mesmo material em meio digital, oferecido aos cursistas através de um
CD-ROM. Portanto, não se trata, nesta seção, de descrever o conteúdo,
procedimento realizado na seção anterior, mas sua forma de organização e
apresentação em meio digital.
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Também vale registrar que a proposta deste estudo não foi a de analisar o
eProinfo como Ambiente Virtual de Aprendizagem ou a estrutura do curso no AVA,
mas o material em formato digital, organizado com o objetivo de atender aqueles
cursistas que não possuem conexão à Internet, sendo possível, por meio deste
material, assistir aos vídeos e imprimir uma coletânea de materiais, disponibilizados
no Material de Apoio.
A página de entrada do curso em meio digital oferece dois Links de acesso
aos conteúdos: as unidades e ao material de apoio, como ilustrado na Figura 10.

Figura 10 - Página de Entrada do curso

As orientações iniciais apontam as possibilidades de navegação e as
informações e recursos oferecidos em cada uma delas.
Para efeito de organização e melhor compreensão da análise, abordaremos a
apresentação a partir dos dois links, iniciando com o link que leva às Unidades.
Também não nos deteremos novamente nos objetivos de cada uma, mas na forma
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de apresentação e desenvolvimento das atividades, agora no meio digital, com
especial atenção às propostas de produção do cursista no desenvolvimento do
curso.
As unidades se iniciam sempre com um vídeo de apresentação da proposta
de estudo, com os autores de cada uma33. São apresentados os objetivos da
unidade e o que será tratado, contextualizando a importância do tema para a prática
pedagógica do cursista. Após a apresentação do vídeo, o cursista é convidado a
iniciar a unidade34.
As propostas das atividades, também presentes no material em forma
impressa, já discutidas na seção anterior, quando em meio digital parecem mais
dinâmicas e interativas: muda a forma de apresentação, são, agora, organizadas de
forma diretamente conectadas aos textos, vídeos, sites, áudio-aula ou aos blogs de
divulgação. Dentro das unidades, a navegação ocorre de forma linear; o cursista
pode identificar a página que está no momento através da numeração na barra
inferior da página, como ilustrado na Figura 11.

33

As Unidades um e três são de autorias das professoras Maria Elizabette Prado e
Maria Elizabeth Bianconcini de Almeida e as Unidades dois e quatro, do professor José Alberto da
Costa Tornaghi.
34
As atividades de cada unidade de ensino são identificadas como: 1.1, 2.3 (fazendo
referência, como no exemplo citado, à primeira atividade da Unidade 1 e terceira atividade da
Unidade 2 respectivamente).
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Figura 11 - Página de entrada da Unidade 1

Ao formador caberá, inicialmente, após o cadastramento do cursista no
ambiente e-Proinfo, criar o Fórum de Dúvidas Pedagógicas, espaço de comunicação
e interação entre formador e cursista. É importante que se certifique que todos os
cursistas desenvolvam pleno domínio dessa ferramenta, pois ela servirá para tirar
dúvidas e trocar informações acerca do curso nas interações a distância.
Cabe registrar que, ao acessar as páginas iniciais de cada atividade, antes de
realizar a atividade proposta, o cursista tem acesso a textos para leituras
complementares como ilustrado na Figura 12, que deverão complementar sua
participação.
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Figura 12 - Página de orientações, textos e atividades 1.6

Ao clicar nos links, terá acesso a essas leituras e às propostas com
orientações para realizar as atividades. A atividade ilustrada acima, se refere à
leitura do texto “As sereias do ensino eletrônico” (BLIKSTEIN, ZUFFO, 2001) que
discute a possibilidade da Internet como mídia de transmissão de informação ou
construção de conhecimento na escola.
Além de fundamentar a prática pedagógica a partir de abordagens teóricas
consistentes, através das leituras e outros materiais de apoio, o cursista é levado a
refletir de forma argumentada sobre o uso desses recursos, numa perspectiva
construtivista e interacionista, que vai ao encontro às ideias de Vygotsky e Piaget.
As descobertas são sistematizadas e consolidadas com produção coletiva de textos,
que depois é disponibilizada na biblioteca do e-Proinfo.
A atividade proposta se apresenta, mais uma vez, relacionando o que é
tratado com a realidade do cotidiano de cada cursista, levando-o a confrontar o que
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é discutido com o que é praticado nas escolas, colocando algumas questões para
reflexão e análise de pesquisa na escola:
O uso das tecnologias na escola é definido com base em quais
critérios? Quais tensionamentos influenciam? Os computadores e a
internet foram inseridos nas atividades curriculares para fazer as
mesmas coisas que eram feitas antes ou proporcionaram práticas
inovadoras, pautadas na autoria e participação ativa dos estudantes?
Houve mudanças na atuação docente? O que mudou na
aprendizagem dos alunos? Que novos aspectos requererem maior
atenção de nossa parte? (BRASÍLIA, 2010).

Após a apresentação dos levantamentos feitos nas escolas, são levados a
produzir uma síntese coletiva, podendo constar os dados qualitativos e quantitativos
das planilhas, ilustrada na Figura 13.
Figura 13 - Planilha de Referência para pesquisa nas escolas

É atentando ao cursista, para a importância de o material produzido ser
socializado na escola. Ao pesquisar, analisar, produzir e compartilhar descobertas, é
oferecido ao professor cursista a oportunidade de experienciar a produção coletiva,
o que vai ao encontro aos objetivos propostos na unidade.
A navegação do cursista pelo material digital vai se tornando mais autônoma
e livre à medida que o curso de desenvolve. Na segunda unidade, quando é
apresentada a Internet como espaço de autoria e que tem como objeto central de
estudo o hipertexto, as orientações são apresentadas através de animações com
áudios e vídeos como ilustrado na Figura 14.
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Figura 14 - Material em Meio Digital. Unidade 2

As propostas de atividades dessa unidade são estruturadas a fim de propiciar
um “aprender fazendo”, o que é uma prática comum ao longo do curso. Propiciando
a produção a reflexão sobre o valor social do texto compartilhado, atividade ilustrada
na Figura 15.
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Figura 15 - Atividade 2.4

Além de navegar por textos colaborativos, como a Wikipédia, na criação de
seu próprio portfólio e do planejamento colaborativo com seus pares, o cursista
estará experienciando situações de autonomia na aprendizagem, relações de
interação entre o conhecimento prévio e o novo e a possibilidade de criar e produzir
textos
Também nessa unidade, a atividade de criação e postagem em blogs, leva o
cursista a uma navegação conectada aos espaços da rede que apresentam
informações sobre o tema, ilustrada na Figura 16.
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Figura 16 - Orientações da Atividade 2.5

A dificuldade de navegação em um Ambiente Virtual, ou o desconhecimento
do uso de suas ferramentas, decorrentes da falta de formação ou de informação,
pode levar o aprendiz à perda de autonomia para navegar e realizar atividades, ou
ainda, a um estado de confusão em relação ao que é dito e proposto, já que o
mesmo está envolvido em uma relação de intertextualidade, num espaço de
informações organizadas de forma não linear.
O material em meio digital do curso, direciona, de forma organizada e clara,
as ações do cursista. As propostas de leituras e atividades do curso são colocadas
de forma dinâmica e com conteúdos que se complementam e inter-relacionam
através de textos, vídeos e páginas da web. Os textos são estruturados com
conteúdo temático que atravessa cada unidade. Além disso, estão constantemente
resgatando conceitos construídos nas unidades anteriores, oferecendo através de
recursos digitais, aprofundamento e integração de conceitos, constituindo um
importante recurso do ponto de vista cognitivo.
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Figura 17 - Atividade 2.7

No caso da atividade 2.7, ilustrada na Figura 17, cada cor da aba superior da
tela, está conectada a textos ou propostas de atividades que se iniciam com a
elaboração de um planejamento que deverá ser aplicado junto aos seus alunos.
Além da aplicação e acompanhamento do processo, a última aba, de cor
roxa, propõe a publicação do projeto elaborado, online no Portal do Professor, a fim
de ser aproveitada por outros professores do país.
Na terceira unidade do curso, na versão de 2010, “Currículos, Projetos e
Tecnologias”, as discussões se voltam para um repensar na Prática pedagógica
atual e as possíveis mudanças proporcionadas pelo uso das TIC. O cursista é
levado a se inserir no que é chamado de “nossa rede de reflexões coletivas”
compartilhadas através de Fórum do eProinfo ou nos blogs individuais, criados na
unidade anterior.
A cada unidade do curso, percebemos que as propostas de produção vão se
intensificando, à medida que o curso avança. Aos cursistas continuam sendo
oferecidos espaços de reflexão, que vão além do pessoal, pois, devem ser
registradas em interfaces organizadas para isso (como fóruns, Portfólios e blogs),
compartilhadas e comentadas por seus pares.
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Além de conhecer novos recursos, através de buscas e pesquisas, os
cursistas precisam elaborar formas de incorporação deles à sua prática pedagógica.
Como exemplo, temos a atividade seguinte, com busca no Portal do
Professor a fim de conhecer e analisar o Software Educacional Hagaquê35, ilustrado
na Figura 18, com vistas a descobrir e avaliar suas potencialidades pedagógicas e
utilização em diferentes estratégias didáticas e também em projetos de trabalhos
dos alunos.
Figura 18 - Página do Portal do Professor com o Software Educacional HAGAQUÊ
Fonte: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=732

Sendo o trabalho com Projetos o tema central da unidade, o material digital,
oferece espaços para a construção de uma proposta de projeto pelo cursista. Há
links que levam aos textos de apoio, vídeos e animações. Também são tratadas
35

"Hagáquê é um software educativo que pode ser utilizado como apoio no processo
de alfabetização, e no desenvolvimento da linguagem escrita. Trata-se de um editor de histórias, que
possui um banco de imagens, com vários componentes para a construção de um cenário.
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possíveis mudanças no currículo com a incorporação das tecnologias na prática
pedagógica.
A quarta e última unidade do curso é a que apresenta maior número e
diversidade de recursos multimídia. A proposta central da unidade é a incorporação
de mídias digitais à prática pedagógica e organiza os conteúdos por meio de
apresentações animadas, vídeos e produtos hipermídia. É salientado que tudo o que
é apresentado na unidade só é possível com o uso das tecnologias digitais.
As atividades iniciais se dirigem a uma exploração por diferentes exemplos de
produções em vídeo, sendo cada uma apresentada de forma breve e propostos
aspectos para observação e possibilidades de uso na educação. Mais uma vez, os
cursistas são direcionados ao Portal do Professor como forma de conhecer e
explorar mais um repositório de material digital, além de outras possibilidades que a
web oferece, como ilustrado na Figura 19.
Figura 19 - Repositórios de Conteúdos Educacionais de Multimídias

Na atividade seguinte, são convidados à autoria, efetivamente, de um produto
multimídia. Iniciando com o estudo das animações a fim de fornecer subsídios para
que os cursistas possam definir qual(ais) mídia(s) utilizarão.
Esse estudo deverá deflagrar o planejamento da produção que será
apresentada a todo grupo, publicada no blog individual e no blog da sua turma. A
turma vai ser convidada a analisar essas produções e, se julgar adequado, vai
indicar as melhores para postagem no Portal do Professor.
A última atividade do curso vem contemplar de forma efetiva a proposta de
pesquisa e compartilhamento das produções do cursista. No encontro presencial são
dedicados momentos para apresentação e comentários sobre os trabalhos
desenvolvidos, induzindo a uma reflexão coletiva sobre o que melhoraram e
aprenderam ao longo do curso. E incentivando a darem continuidade à rede de
aprendizagem com os pares, via Portal do Professor.
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DOS COMENTÁRIOS AOS TEXTOS SUGERIDOS PARA LEITURA E DAS
ATIVIDADES PROPOSTAS NAS UNIDADES

No curso TIC na educação, a comunicação entre formadores e cursistas pode
ser realizada de forma síncrona36 através dos chats, reunião on-line e salas para
trabalhos em grupos, previamente agendadas e de forma assíncrona37, através das
listas de discussão, fóruns, e correio eletrônico.
A proposta de criação e utilização do Blog, como ilustrado na Figura 20, faz
com que o cursista vivencie mais um espaço de produção e autoria compartilhada.
Figura 20 - Animação 9 – Unidade 2

As atividades seguintes são voltadas para a construção e apresentação de
um poster sobre o trabalho realizado, que deverá ser apresentado no quinto
encontro presencial, no sentido de socializar ao grupo como o processo foi feito.

36

Comunicação síncrona é quando a interação se dá em tempo real, em momentos prédeterminados, para que os interessados estejam on-line.
37
Comunicação assíncrona é quando a interação não envolve resposta imediata para as
questões ou observações propostas.
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Na Figura 21, é possível perceber através das reflexões colocadas aos
cursistas sobre Autoria e Autoria Coletiva, as possibilidades que o hipertexto pode
oferecer para essa prática.

Figura 21 - Autoria Coletiva

Percebe-se, também, a oportunidade de os cursistas vivenciarem, na
elaboração e aplicação dos projetos de trabalho com o uso das TIC, situações e
vivências similares às que se espera que venham a propor a seus alunos, se e
quando vierem a lançar mão das TIC em sua prática profissional.
Uma das atividades iniciais é o compartilhamento das descobertas, propondo
que alguns colegas se reúnam para apresentarem uns aos outros os objetos que
descobriram, classificando-os segundo os critérios do Portal do Professor. Sugere
que façam um documento único, reunindo as observações de todos. Em seguida,
desafia os cursistas a criarem o esboço inicial de uma atividade com seus próprios
alunos, envolvendo uso de objetos em mídias digitais.
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DAS ESTRATÉGIAS DINAMIZADORAS

Nessa parte final do documento, são enfocadas algumas técnicas didáticas
que visam auxiliar o formador na condução do curso destinado gestores e
professores
São apresentadas várias formas de trabalhos em grupos, com diferentes
estratégias, atendendo a objetivos distintos como: a produção de sínteses, a
construção de propostas e planos de aula, a mobilização dos conhecimentos
prévios, como no caso do Brainstorming38, as que favorecem o conhecimento mútuo
dos membros dos grupos, do trabalho e a criação coletiva.

38

Brainstorming, também conhecido como tempestade de ideias, se constitui em uma
dinâmica de grupos, onde se busca a formação de um conceito ou novas ideias a respeito de um
assunto, com a participação livre de crítica ou restrições de todos os participantes.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

“Apenas quando somos instruídos pela realidade
é que podemos mudá-la”.
Bertolt Brecht

Este capítulo se destina a apresentar as conclusões finais da análise do
material didático do curso “Tecnologias na Educação: Ensinando e Aprendendo com
as TIC”, no sentido de responder aos questionamentos colocados à luz do
referencial teórico que norteou nossa análise.
Do objetivo geral: determinar como se consubstanciam as propostas de
práticas de autoria na estrutura e no material didático do curso em foco e como
podem redundar em produção e publicação de propostas de ação pedagógica por
parte dos professores cursista, originaram dois objetivos específicos, que
procuramos responder ao longo desse capítulo.
O primeiro deles, determinar os fundamentos pedagógicos que orientaram a
elaboração dos materiais didáticos do curso, relacionando-os à prática de autoria, foi
largamente discutido no capítulo anterior; buscamos, aqui, evidenciar os elementos
que nos levaram a consolidar os resultados da análise.
Partimos para nossa análise do Projeto Político Pedagógico do curso, com
vistas a verificar os pressupostos teóricos e metodológicos que embasaram sua
elaboração. Alguns fatores foram fundamentais para esclarecer nossas questões,
dentre os quais podemos citar ter a pesquisa como princípio norteador da formação
docente com o uso das TIC.
Também foi possível perceber que o projeto pedagógico fundamenta-se na
epistemologia da prática: tal princípio acarreta que seus cursistas sejam levados a
mudanças em sua prática pedagógica através da reflexão como pesquisadores,
caracterizando-se pelo questionamento constante sobre sua prática atual, pelo
pensamento crítico e pelo exercício de autoria, argumentação e colaboração.
Foi possível observarmos a preocupação constante em relacionar
conhecimentos prévios aos novos, assim como relacionar a sua prática atual na
escola, com novas propostas, já que cada tema se faz pela construção de uma
unidade de estudo e prática articulada com as demais unidades, buscando dar
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significado ao que é aprendido, levando a reflexão, ancorando conceitos de
unidades anteriores aos novos.
Outra constatação que nos remete às ideias de Ausubel (1986) é a clara
intenção de levar o cursista a trazer para o contexto do curso a realidade da qual faz
parte: sua escola e seus alunos. O cursista participa do curso elaborando e
planejando as atividades propostas a partir de sua realidade, seu cotidiano,
construindo conceitos de forma significativa, ao mesmo tempo em que registra todo
o processo de ir do empírico ao científico, do cotidiano aos fundamentos teóricos
dos autores.
Percebemos, ainda, o cuidado de estabelecer uma simetria invertida entre o
que experimentam no curso e o que se espera de sua atuação profissional. Os
cursistas vivenciam, na elaboração e aplicação dos projetos de trabalho com o uso
das TIC, situações e similares às que se espera que venham a propor a seus
alunos, se e quando vierem a lançar mão das TIC em sua prática profissional.
Outra questão importante e também evidenciada é o processo de
dialogicidade na relação teoria e prática: ao longo do desenvolvimento do curso
encontramos mais que um processo de justaposição39, mas de inter-relação, o que
promove de forma mais efetiva a prática da autoria, pois, leva o professor cursista ao
registro e socialização do que vai sendo elaborado, praticado e realizado de forma
simultânea, com uso de interfaces como portifólios pessoais e de grupo, fóruns,
blogs e wikis.
Em relação ao segundo objetivo deste estudo, analisar os materiais didáticos
desenvolvidos para o curso, com vistas a verificar como sua organização e como as
atividades propostas fomentam práticas de autoria por parte dos professores
cursistas, verificamos alguns fatores que foram fundamentais para o desvelamento
das conclusões a que chegamos.
As propostas do curso são colocadas de forma problematizadora,
levantando hipóteses, fazendo com que os cursistas de forma fundamentada, por
meio dos textos de apoio, construíssem soluções.
Os professores cursistas vão se tornando, ao longo do desenvolvimento do
curso, cada vez mais profundamente sujeitos na escolha de seus caminhos de
aprendizagem, ampliando-se as possibilidades de relação entre sujeito e objeto de
39

Segundo o dicionário Aurélio o sentido de justaposto é o que está posto junto ou
sobreposto.
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conhecimento, pois, de forma clara e organizada, o material estimula a pesquisa e a
investigação de forma autônoma, não se restringido a oferecer soluções já prontas,
o que vai ao encontro da concepção de aprendizagem e desenvolvimento humano
de Piaget (1978), de Vygotsky (1991) e de Ausubel (1986).
Destacamos igualmente as atividades de produção compartilhada de textos
e publicações, postagem nos blogs pessoais e coletivos, fundamentais ao exercício
de autoria, indo ao encontro das ideias de Vygotsky (1991), tanto na perspectiva da
língua como mediadora da aprendizagem e do desenvolvimento com ao entender a
a ZDP como espaço privilegiado para desenvolvimento em interação com pares. A
maior parte das atividades do curso é realizada em duplas, propiciando
sistematicamente o enfrentamento de problemas e dificuldades na zona de
desenvolvimento proximal. Ao serem propostas atividades nas quais o conhecimento
é construído por meio da ajuda e interação entre pares, na busca de solução para os
desafios apresentados, os cursistas penetram em suas ZDPs, construindo
conhecimentos e soluções que não seriam capazes de fazer trabalhando sozinhos,
de forma isolada.
Vale ressaltar que sendo a escola em que trabalham os cursistas o lócus da
formação continuada, cursos como o TIC na educação podem contribuir para o ciclo
da ação-reflexão-ação, onde teoria e prática se inter-relacionam, pois, “o cursista
traz sua experiência para o curso e, simultaneamente, leva os conhecimentos para
sua prática” (BRASIL, 2010).
Não podemos deixar de considerar as conclusões de Nunes (2010) em sua
pesquisa, que teve como objeto de estudo a realização do mesmo curso no Mato
Grosso. Seu trabalho dedicou-se a investigar a prática pedagógica de professores
que participaram do curso. Verificou que foram raras as vezes que implicou em
práticas de autoria dos alunos das escolas, afirmando existir a necessidade de
outras ações junto a esses docentes que os levem a formular propostas de inovação
no uso das TIC no ambiente escolar.
O exercício da autoria, não se constitui uma prática fácil de realizar, pois,
implica em mudanças significativas na história de vida e na prática docente. Nossa
percepção é que é preciso envolver toda a rede educação em tal perspectiva para
que ocorra uma tal mudança.
Enfim, concluímos nosso trabalho a partir da reflexão sobre as palavras
finais do curso em questão, que falam por si:
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Desejamos a todos (as) que novos diálogos com muitos autores
venham a acontecer, bem como experiências inovadoras venham a
ser compartilhadas nesta rede humana de aprendizagem, em que
cada um possa assumir tanto o papel de aprendiz quanto o de
professor (BRASIL, 2010).

Que nosso trabalho venha a contribuir para abertura desse novo diálogo com
muitos outros interessados no tema, acreditando que as mudanças possíveis na
educação por meio do uso das TIC se fazem a partir dessa rede de aprendizagem
que envolve políticas educacionais, gestores, professores e alunos.
Houve, ainda, preocupação com as possibilidades criadas para que os novos
saberes se incorporassem à estrutura cognitiva de quem aprende.
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ANEXOS

MATERIAL DIGITAL - PROPOSTAS DE PRODUÇÃO E COMPARTILHAMENTOS:
POSSÍVEIS ESPAÇOS PARA O EXERCÍCIO DE AUTORIA
Figura 22 - Proposta de compartilhamento de produção Atividade 1.4
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Figura 23 - Orientação sobre mapa conceitual 1.5

Figura 24 - Proposta de utilização do wiki com os alunos
(compartilhamento e comparação do que escrevem – possíveis exercícios de autoria)
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Figura 25 - Orientações de acesso ao blog do e-Proinfo – 2.5.3

Figura 26 - Dicas e funcionalidades
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Figura 27 - Palavras finais para um novo começo...

