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RESUMO:
O artigo em questão faz uma análise do PROUCA – programa um computador por aluno – no
processo de aprendizagem nas escolas da rede pública municipal de Aracaju-SE. Com o
intuito de oferecer novas alternativas de formação para os alunos, o computador é um recurso
didático-pedagógico potencial e, portanto, o educador deve usá-lo para o ensino e,
consequentemente, criar formas para ampliar as abordagens de aprendizagem. Faz mister que
professores e alunos construam seus conhecimentos com todas as possibilidades
informacionais existentes na internet e em outros meios de informação e comunicação. É uma
pesquisa qualitativa com abordagem no estudo de caso tendo em vista a análise teóricometodológica da prática pedagógica de professores. Nessa pesquisa fica notório o
enriquecimento das aulas e a necessidade de investimentos profundos na formação continuada
de professores para utilizar os laptops no processo de aprendizagem.
Palavras-chaves: Educação – PROUCA – Formação Continuada.
ABSTRACT:
The article analyzes the PROUCA – a computer program per student – in the process of
learning in public schools in the city of Aracaju-SE. In order to offer new alternatives for
training students, the computer is a teaching-pedagogical potential and therefore the teacher
should use it for teaching and, consequently, create ways to extend learning approaches.
Makes necessary that teachers and students build their knowledge with all the informational
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possibilities in the internet and other means of information and communication. It is a
qualitative research approach in the case study in view of the theoretical and methodological
analysis of the pedagogic practice of teachers. This research is notorious enrichment classes
and the need for deeper investments in continuous training of teachers to use laptops in the
learning process.
Keywords: Education – PROUCA – Continuous Training
I- INTRODUÇÃO
É notório que o UCA está no centro das discussões quanto ao emprego das
Tecnologias da Informação e Comunicação – TIC na educação. Com o intuito de oferecer
novas alternativas de formação para os alunos, esta tecnologia deve ser tratada como potencial
recurso didático-pedagógico e, portanto, o educador deve usá-la para o ensino e,
conseqüentemente, criar formas para ampliar as abordagens de aprendizagem.
Mas, não basta a informática estar presente no ambiente escolar, é preciso levar o
aluno a aprender construindo algo que permaneça para a vida. Pois, apesar de estarmos na era
do conhecimento e da informação digitalizada, sabe-se que a verdadeira evolução de um povo
se faz também em outros níveis como o sócio, econômico, político e cultural.
Por que usar as TIC na educação? Para fazer aquilo que o professor faz
tradicionalmente, ou seja, passar a informação para o aluno, administrar e avaliar as
atividades que o aluno realiza, enfim, ser o "braço direito" do professor; ou possibilitar
mudanças no sistema atual de ensino, ser usado pelo aluno para construir o conhecimento e,
portanto, ser um recurso com o qual o aluno possa criar, pensar e usar a informação?
A análise dessas questões nos permite entender que o uso das TIC por si só - ou seja,
sem utilizar os potenciais educacionais para promover a aprendizagem - não contribui em
nada, pelo contrário. Da forma como está, está incompleta. Mas, quando vinculado a uma
atividade de cunho pedagógico na qual ela será utilizada, torna-se um recurso poderoso para a
aprendizagem dos alunos. Um sistema educacional tradicional - baseado na instrução –
certamente deseja uma ferramenta que permita a sistematização e o controle de diversas
tarefas específicas do processo atual de ensino. Nesse contexto, o computador, por exemplo,
assume o papel de máquina de ensinar em que a abordagem pedagógica é a instrução
auxiliada por ele. Essa abordagem tradicional reforça o Ensino Instrucionista no qual o aluno
é mero receptor de informações.
Por outro lado, os profissionais da educação que não compartilham dessa abordagem

educacional certamente utilizam o computador para criar condições de o aluno construir seu
conhecimento e, portanto, aprender de forma significativa. Esta aprendizagem significativa
no processo de ensino, segundo Ausubel et al3, necessita fazer algum sentido para o aluno e,
nesse processo, a informação deverá interagir e ancorar-se nos conceitos relevantes já
existentes na estrutura do aluno. Pois, para o autor esta é essencial no processo de aquisição
do conhecimento, fundamental para o profesor e para a função social da escola.
A atuação do professor deverá estar primordialmente voltada à utilização de
estratégias que facilitem para seus alunos a aquisição de uma estrutura cognitiva adequada,
através das quais os conceitos mais amplos das diversas disciplinas estejam claramente
estabelecidos. O uso de conceitos e princípios, que tenham o mais amplo poder de
explanação, extensão e generalização, numa dada disciplina, e o emprego de métodos que
aumentem a clareza e estabilidade da estrutura cognitiva são fatores que devem ser levados
em consideração. Além disso, é importante pôr em relevo os conhecimentos prévios dos
alunos e seus processos de pensamento na construção de conhecimentos. Nesse sentido
Negroponte4 (1995) afirma que:
Os computadores pessoais tornarão nossa futura população adulta
a um só tempo matematicamente mais capacitada e visualmente
mais versada. Daqui a dez anos, é provável que nossos
adolescentes estejam desfrutando de um panorama mais rico de
opções, pois a busca do sucesso intelectual não penderá tanto para
o lado do rato de biblioteca, mas, em vez disso, oferecerão uma
gama mais ampla de estilos cognitivos, padrões de aprendizado e
formas de expressão.

II- FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES E O PROUCA NO PROCESSO
DE APRENDIZAGEM
O século XXI leva a refletir acerca das práticas implementadas nas escolas, para a
manutenção de um ensino em consonância com a sociedade. A Sociedade da Informação e do
Conhecimento deve valorizar o professor, visto que a qualidade da Educação depende, em
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primeiro lugar, da qualidade do professor. Nessa sociedade, são desenvolvidos todos os
relacionamentos das atividades humanas, sejam eles nos campos social, político, econômico
ou educacional. A tecnologia permite uma revolução no processo de aprendizagem dos seres
humanos. Cada vez mais o mercado intelectual ganha importância no mundo dos negócios.
Segundo Dertouzos5, o mundo da informação é muito parecido, do ponto de vista econômico,
com o mundo físico no sentido de que o produto (a informação) só tem valor para as pessoas a
quem se dirige. Toda essa representação em desenvolvimento é definida como “um mercado
comunitário do século XXI”, em que as pessoas e os computadores vendem, compram e
trocam livremente informações e serviços informáticos.6
Se a formação continuada constituiu, talvez, o aspecto educativo mais marcante do
século que passou, permitindo a adaptação do trabalhador à evolução do conhecimento
científico e tecnológico e às transformações do mercado de trabalho e estimulando o
desenvolvimento do seu potencial humano, não há dúvidas de que ela ganhará uma
importância ainda maior no século presente, numa sociedade de informação, em que o
conhecimento representa um determinante preponderante na sociedade atual. Nesse sentido,
Estrela7 (2002) argumenta que:
Toda formação de professores envolve uma problemática de ordem
científica, pois não se podem alhear do capital de conhecimentos construídos
pela investigação cientifica sobre o aluno, o professor, a profissão docente, a
formação profissional, o processo de ensino e aprendizagem e os contextos
institucionais e sociais em que ele se processa.

Para a implantação de qualquer proposta com vistas a uma renovação das escolas e
das práticas pedagógicas, a formação continuada dos professores passa a ser um aspecto
crítico e importante. Candau8 focaliza em seu trabalho a formação continuada de professores
através da perspectiva do modelo “clássico”, das tendências desenvolvidas e trabalhadas
atualmente e de uma reflexão critica na prática e sobre a prática. No modelo clássico, a ênfase
é posta na “reciclagem” dos professores em que o locus de produção de conhecimento é
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privilégio da universidade, através dos cursos de pós-graduação lato sensu e strictu sensu, dos
cursos oferecidos pelas próprias secretarias de educação e participação em simpósios,
congressos e encontros.
Se o conhecimento é um processo contínuo de construção, é construção,
desconstrução e reconstrução, estes processos também não se dão na prática
pedagógica cotidiana reflexiva e crítica? Por traz dessa visão considerada
“clássica” não está ainda muito presente uma concepção dicotômica entre
teoria e prática, entre os que produzem conhecimento e o estão
continuamente atualizando e os agentes sociais responsáveis pela
socialização destes conhecimentos?9

Uma nova concepção de formação continuada foi se desenvolvendo nos últimos
anos, construída a partir de distintas perspectivas que muitas vezes não existem na prática.
Candau10 focaliza três eixos para a renovação de uma formação continuada de professores:
considerar a escola como locus fundamental da formação continuada, valorizar o saber
docente e reconhecer o ciclo profissional de vida dos professores. Isto é, precisa-se deslocar o
locus da formação de professores da universidade para a própria escola de ensino fundamental
e médio. Procura-se estimular componentes formativos que tenham uma articulação com o
cotidiano escolar, e não desloquem o professor para outros espaços.
Trata-se de trabalhar com o corpo docente favorecendo processos coletivos
de reflexão e intervenção na prática pedagógica concreta, de oferecer
espaços e tempos institucionalizados nesta perspectiva, de criar sistemas de
incentivo à sistematização das práticas pedagógicas dos professores e à sua
socialização, de ressituar o trabalho de supervisão/orientação pedagógica
nessa perspectiva. Parte-se das necessidades reais dos professores, dos
problemas do seu dia-a-dia e favorecem-se processos de pesquisa-ação.11

A valorização do saber docente fundamenta-se nos saberes da experiência, do
trabalho cotidiano e no conhecimento de seu meio. “Incorporam-se à vivência individual e
coletiva sob a forma de habitus e de habilidades, de saber e de saber ser”12. É através desses
saberes que os professores julgam a formação que adquirem, a pertinência ou o realismo dos
planos e das reformas que lhes são propostas, e concebem os modelos de excelência
profissional. Neste contexto, os saberes da experiência são fundamentais, uma vez que o
professor dialoga com as disciplinas e os saberes curriculares. Nos cursos oferecidos pela
universidade e pelas secretarias de educação, muitas vezes os professores são tratados como
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se não tivessem nenhum saber, principalmente aquele construído da experiência. “A formação
continuada deve alicerçar-se numa 'reflexão na prática e sobre a prática', através de dinâmicas
de investigação-formação, valorizando os saberes de que os professores são portadores”.
(NÓVOA apud CANDAU)13
O terceiro eixo defendido por Candau14 é que o ciclo de vida dos professores é um
processo

complexo

no

qual

interferem

múltiplas

variáveis.

Para um

adequado

desenvolvimento da formação continuada é necessário ter presente as diferentes etapas do
desenvolvimento profissional do magistério. Não se pode tratar do mesmo modo o professor
em fase inicial do exercício profissional, aquele que já conquistou uma ampla experiência
pedagógica e aquele que já se está situando em relação à aposentadoria; os problemas,
necessidades e desafios são diferentes, e os processos de formação não podem ignorar esta
realidade promovendo situações homogêneas e padronizadas, sem levar em consideração as
diferentes etapas do desenvolvimento profissional. Nesse sentido, o desafio é o de romper
com modelos padronizados e criar sistemas diferenciados que permitam aos professores
explorar e trabalhar os diferentes momentos de seu desenvolvimento profissional, de acordo
com suas necessidades específicas.
É preciso que os professores tenham consciência da necessidade de articular
dialeticamente às diferentes dimensões da profissão docente, ou seja, dos aspectos técnicos,
científicos, político-sociais, ideológicos, éticos e culturais. Questões do tipo “que tipo de
educação se quer promover?” e “para que tipo de sociedade?”, não podem estar ausentes do
debate cotidiano dos professores, junto com a análise crítica das reformas educativas que vêm
sendo propostas.
Para o processo de formação, é necessário que haja vivências e reflexões acerca do
uso das tecnologias digitais, que sejam analisados seus limites e seu potencial, para então
trabalhar com elas. Tudo isso implica que o professor tenha autonomia para vivenciar a
dialética da própria aprendizagem e da aprendizagem de seus alunos e reconstruir
continuamente teorias, em um processo de preparação que se desenvolve – tendo como base
as idéias de Donald Schön15 quanto à abordagem reflexiva na formação de professores: na
reflexão na ação, reflexão sobre a ação e reflexão sobre a reflexão na ação. Este autor
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fundamentou suas pesquisas nos estudos de John Dewey (1859-1952), filósofo, psicólogo e
pedagogo norte americano que muito influenciou o pensamento pedagógico contemporâneo e
o movimento da Escola Nova.
A ação reflexiva do professor envolve intuição, emoção e não somente um conjunto
de técnicas que podem ser ensinadas aos professores, por isso é necessário que o professor
reflita relativamente à sua prática, de forma que a reflexão se torne um instrumento de
desenvolvimento pessoal e profissional. No entanto, não se pode esquecer que, na preparação
do professor reflexivo diante do uso do computador, é fundamental considerar a integração
entre a teoria e prática, e que se tenha domínio da utilização dos recursos disponíveis desta
ferramenta a fim de entender o que significa o aprendizado através da Informática Educativa,
qual seu papel como educador nessa situação e que metodologia é mais adequada à sua forma
de trabalho.
III- O PROUCA NO BRASIL: Linha do Tempo
Em 2005 a idéia do OLPC (PROUCA) foi apresentada ao governo brasileiro por
ocasião do Forum Econômico Mundial em Davos, Suiça. Em junho deste mesmo ano
Nicholas Negroponte, Seymour Papert e Mary Lou Jepsen vieram ao Brasil, especialmente
para conversar com o presidente e expor a ideia com detalhes. A partir daí o presidente Lula
aceitou a ideia e instituiu um grupo interministerial para avaliá-la e apresentar um relatório.
O grupo instituído - denominado Comitê Gestor - passou a estudar o projeto, ouvindo
e discutindo com o MIT, com a Academia, com a Indústria e o com próprio Governo. Essas
discussões consolidaram as formas de lidar com o projeto nas várias frentes que se formam,
de torná-lo politicamente factível e, principalmente, maximizar o seu conteúdo nacional.
Em novembro, um protótipo foi apresentado por Negroponte, em conjunto com Kofi
Annan, em Tunis. Nesta ocasião, o secretário-geral da ONU publicamente endossa o projeto,
e Negroponte declara quais os países interessados e comprometidos com o projeto: Argentina,
Brasil, China, Egito, India, Nigéria e Tailândia.
Em março de 2006, Negroponte visita novamente o Brasil, trazendo um protótipo
(com um segundo design) e leva consigo a afirmação de que o governo brasileiro continua
comprometido com o projeto. Em abril, Jim Gettys apresenta no FISL7.0, em Porto Alegre, a
palestra "The One Laptop per Child Project". Durante a apresentação, Jim Gettys anunciou
que o sistema operacional (Linux) havia sido inicializado - com sucesso - nos protótipos da
primeira geração, em testes nos laboratórios do fabricante Quanta Computers, em Taipé.

Durante todo o evento, a organização OLPC manteve um stand para contatos e
demonstrações.
Em maio, representantes do Brasil (assim como as forças-tarefas dos demais países
lançadores) participaram de uma reunião de dois dias nos escritórios da organização OLPC,
em Cambridge. Nesta ocasião, foi apresentado o primeiro protótipo funcional. No primeiro
dia, Seymour Papert apresentou seu tema "learning learning"; e no segundo, o tópico principal
foi à distribuição do laptop. Em julho, aconteceu no Ministério de Ciência e Tecnologia uma
reunião para discutir e avaliar o programa que pretende ampliar o uso das Tecnologias da
Informação e Comunicação na educação brasileira. Um dos principais pontos discutidos nessa
reunião foi o projeto UCA (Um Computador por Aluno) e a sua possível adptação à realidade
brasileira. No encontro foram apresentados estudos técnicos sobre o projeto, produzidos por
três instituições de pesquisa: Centro de Pesquisas Renato Archer, Fundação CERTI, e o
Laboratório de Sistemas Integráveis (LSI) da USP. Os estudos abordaram temas como preço
de hardware, software educacional e riscos ergométricos.
Em novembro de 2006 na base aérea em Cumbica, em São Paulo, o presidente Luiz
Inácio Lula da Silva recebeu de Nicholas Negroponte o primeiro laptop funcional. Foi o
primeiro chefe de Estado, em todo mundo, a receber este computador. Na ocasião,
Negroponte anunciou que o Brasil iria fabricar os servidores que seriam usados mundialmente
no projeto, com uma demanda estimada entre 25 a 50 mil unidades nos primeiros 12 meses de
operação.
Em dezembro, universidades, centros de P&D e outras organizações governamentais
receberam do Ministério da Educação sessenta unidades do laptop para realizarem diversos
testes e avaliações técnicas e funcionais. A distribuição ficou assim dividida: MEC - duas
unidades, Certi - cinco unidades, CenPRA - cinco unidades, LSI/USP - vinte unidades, RNP dez unidades, LEC/UFRGS - dez unidades, SERPRO - duas unidades. Seis unidades ainda
não tiveram definição de destino.
No dia 25 de janeiro de 2007, no Instituto de Psicologia da UFRGS, ocorreu o
lançamento oficial do projeto piloto Um Computador por Aluno (UCA) no Rio Grande do
Sul. A solenidade contou com a presença do reitor da universidade José Carlos Hennemann,
da secretária de Educação do Estado, Mariza Abreu, do representante da Assessoria da
Presidência da República, José Luiz Aquino, representantes do Uruguai e da Argentina,
representantes da OLPC, além do diretor e de professores da Escola Estadual de Ensino
Fundamental Luciana de Abreu, onde será realizada a primeira experiência-piloto.
Em março, foram iniciados os trabalhos de introdução no uso do XO em escolas de

São Paulo e Porto Alegre. Sob a coordenação de Roseli de Deus Lopes e Léa Fagundes e
respectivas equipes do LSI/USP e LEC/UFRGS, os trabalhos consistem em projetos
interdisciplinares e atividades cooperativas.
Em 10 e 11 de abril, num workshop de dois dias organizado pela RNP no Rio de
Janeiro, foram apresentados os primeiros resultados pelas equipes de desenvolvimento do
projeto RUCA (Rede em malha do UCA). Estão envolvidas no projeto coordenado da RNP, as
universidades de Brasília (UnB) e de São Paulo (USP), além das universidades federais
Fluminense (UFF), do Amazonas (Ufam), da Paraíba (UFPB) e do Rio Grande do Sul
(UFRGS). Estas instituições estão realizando testes de capacidade básica da conectividade do
laptop e avaliações de rede mesh densa (que simula a situação de uma sala de aula, com
muitos laptops) e de rede mesh esparsa (ambiente encontrado pelo aluno ao tentar se conectar,
de casa, ao acesso à Internet na escola).
Nesse período, a professora Léa Fagundes, que coordena a participação do
LEC/UFRGS no Projeto UCA, e David Cavallo, representante oficial do projeto OLPC no
Brasil, apresentaram no fisl8.0 a palestra intitulada "Laptop, learning & freedom". O protótipo
mais recente do XO também foi apresentado ao público. Para a fase piloto do projeto UCA, o
governo realizou um leilão no final de 2007 para a compra de 150 mil laptops, mas a ação foi
cancelada, pois o MEC, na época, considerou o preço pedido pela empresa vencedora, caro
demais.
Em 2008 o governo realizou outra licitação para a compra dos 150 mil computadores
o qual atingiu o seu objetivo. O MEC conseguiu comprar os computadores por um preço
mais barato. No entanto, o leilão foi suspenso por conta de alguns questionamentos referentes
a legalidade de alguns itens do edital.
No início de 2009 o TCU revogou a medida cautelar que suspendia o leilão para a
aquisição dos 150 mil laptops. Assim, o MEC pôde dar prosseguimento ao processo,
realizando testes de aderência dos equipamentos. Depois de um longo processo de testes, o
TCU desclassificou a empresa vencedora da licitação no processo para o fornecimento dos
laptops, convocando a segunda empresa classificada no leilão, para dar prosseguimento à
aquisição dos 150 mil computadores Classmate. Após a compra dos computadores, o Projeto
piloto UCA contemplou 300 escolas brasileiras com os laptops.
Instituído em 2010 pela Lei nº 12.249, de 14 de junho de 2010, o Programa Um
Computador por Aluno (PROUCA) é uma iniciativa da Presidência da República coordenada
em conjunto com o Ministério da Educação e tem por objetivo promover a inclusão digital
pedagógica e o desenvolvimento dos processos de ensino-aprendizagem de alunos e

professores das escolas públicas brasileiras, mediante a utilização de computadores portáteis
denominados laptops educacionais.
O PROUCA integra planos, programas e projetos educacionais, de tecnologia
educacional e inclusão digital, vinculando-se às ações do Plano de Desenvolvimento da
Educação – PDE e do Programa Nacional de Tecnologia Educacional – ProInfo (Decreto nº
6.300, de 12/12/2007). O programa se integra de modo mais efetivo ao ProInfo, cuja ação de
formação dos profissionais da educação para o uso pedagógico das tecnologias em
laboratórios de informática será ampliada e enriquecida com o uso de equipamentos portáteis.
Esses equipamentos poderão ser utilizados tanto nos espaços escolares (sala de aula, pátio,
laboratórios, etc.) por estudantes e professores, de acordo com regras a serem estabelecidas,
como em suas residências, iniciando assim um processo de inclusão digital e social de
familiares e da comunidade em geral.
Com a edição do Decreto nº 7.243, de 26 de julho de 2010, regulamentou-se o
PROUCA e o Regime Especial de Aquisição de Computadores para Uso Educacional
(RECOMPE), permitindo com isso que estados, municípios e o Distrito Federal adquiram
computadores portáteis novos para uso nas suas redes públicas de educação básica.

IV – O PROUCA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ARACAJU/SE
O PROUCA – Programa um computador por aluno – da Prefeitura Municipal de
Aracaju vem se consolidado neste ano de 2012, com a entrega de 9.000 laptops. Vincula-se ao
PROINFO – Programa nacional de Tecnologia Educacional do MEC. Com isso pretende-se a
incorporação dos laptops em todas as escolas da rede municipal de ensino de Aracaju a fim de
enriquecer o processo de aprendizagem dos alunos e professores. Além de possibilitar a
acessibilidade, mobilidade, interatividade, inclusão digital e social da família. A disseminação
do conhecimento através dessa nova ferramenta disponível vem contribuir para a valorização
do lúdico nos ambientes digitais de aprendizagem.
O processo de formação continuada dos professores se desenvolve sob orientação da
UNDIME em parceria com o Proinfo/MEC, através do NTE – Núcleo de Tecnologia
Educacional – da Rede Municipal de Ensino de Aracaju, bem como a coordenação da equipe
pedagógica do PROUCA-PMA-SE. O eixo teórico metodológico da formação priorizou os
conteúdos da apropriação tecnológica do laptop PROUCA e as possibilidades de aplicação de
atividades pedagógicas desenvolvidas com e para os alunos contemplando as áreas de

conhecimentos do currículo escolar.

Professores participando da Formação do PROUCA. Foto: NTE-AJU

A primeira etapa dessa formação se desenvolveu no período de abril a junho de 2012
com o curso Introdução à Educação Digital – Apropriação Tecnológica do laptop UCA, com
uma carga horária de quarenta horas, sendo trinta e duas horas presencias e oito horas à
distância (online) através do Ambiente e-Proinfo16. Foi ofertada ao universo das escolas do
município de Aracaju, contempladas na primeira fase de extensão do programa – quinze
escolas – para quatrocentos e cinquenta professores distribuídos em doze turmas, durante a
semana – de segunda a quinta e aos sábados – nos horários da manhã, tarde e noite. Os doze
formadores das turmas são professores da rede municipal de ensino e especialistas na área de
tecnologia educacional.
Durante as etapas da Formação os professores cursistas foram orientados e
desenvolveram atividades com as ferramentas do laptop UCA: editores de texto, slides,
desenho, planilhas e imagem. Também produziram vídeos e áudios. Nos momentos da aula
com o uso da internet criaram blogs específicos de sua área de atuação, como também das
escolas que lecionam. Na parte final do curso elaboraram planos de aula e de curso para
serem aplicados em sala de aula com os alunos. As discussões teóricas acerca das
possibilidades de uso pedagógico dos recursos do laptop do UCA e da internet foram feitas no
Ambiente e-Proinfo por meio de fóruns, diários de bordo e envio de atividades.
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O Ambiente Colaborativo de Aprendizagem (e-Proinfo) é um ambiente virtual colaborativo de aprendizagem
que permite a concepção, administração e desenvolvimento de diversos tipos de ações, como cursos a distância,
complemento a cursos presenciais, projetos de pesquisa, projetos colaborativos e diversas outras formas de apoio
a distância e ao processo ensino-aprendizagem.

Fóruns do ambiente colaborativo de aprendizagem e-Proinfo

Ao término da Formação Continuada os docentes concludentes apresentaram seus
trabalhos desenvolvidos com o laptop do UCA junto aos alunos das escolas no “I Encontro
Pedagógico do PROUCA”, organizado pela Equipe Pedagógica do PROUCA-PMA-SE com o
apoio da Secretaria Municipal de Educação de Aracaju.

Professora Concludente do curso apresentando o trabalho com seus alunos. Foto: NTE-AJU

V- CONSIDERAÇÕSE FINAIS
Se concordarmos que o aluno deve ser sujeito do conhecimento, as iniciativas de
formação de professores devem também ver este profissional como sujeito do conhecimento e
trabalhar com ele nesta perspectiva. Se o objetivo é conscientizar os alunos e torná-los
participativos, a educação dos professores não pode visar apenas à internalização do saber,
mas deve incluir também a sua problematização, a sua conscientização, percebendo o
professor como sujeito do conhecimento.
Outro aspecto importante a destacar nesse processo é confiar no aluno; acreditar que
ele é capaz de assumir a responsabilidade pelo seu processo de aprendizagem; assumir que o
aluno, apesar de sua idade, é capaz de retribuir atitudes adultas de respeito e diálogo, de
responsabilidade, de arcar com as conseqüências de seus atos, de profissionalismo quando
tratado como tal; desenvolver habilidades para trabalhar com tecnologias que em geral não

dominamos, para que nossos encontros com os alunos sejam mais interessantes e motivadores
– todos esses comportamentos exigem, certamente, uma grande mudança de mentalidade, de
valores e de atitude de nossa parte.
O momento exige, então, transformação no papel do professor e do seu modo de
atuar e, consequentemente, transformação na sua formação para que ele se volte para a análise
e compreensão da realidade, bem como para a busca de maneiras de agir pedagogicamente
diante dela. Este professor vai precisar de capacidade de análise crítica da sociedade e de
competências técnicas que o ajudem a compreender e organizar a lógica construída pelo aluno
mediante sua vivência no meio social, ou seja, vai precisar trazer as tecnologias para a escola
para desmistificá-las e quebrar a relação passiva que muitas vezes existe com relação a elas.
Dentro desta concepção, percebe-se que a formação de professores pode ser
relacionada às características da circulação do conhecimento e da informação presentes na
sociedade. Estes últimos estão em toda parte, vindos das mais diversas fontes, fazendo com
que se torne importante para o professor aprender diariamente no contato com seus alunos,
nos momentos de troca com seus colegas, na reflexão a respeito dos acontecimentos sóciopolítico-econômicos, das teorias e da sua própria prática, num processo constante de estudo
para repensar suas práticas e concepções.
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