
IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade ISSN 1982-3657 

 

 1 

FORMAÇÃO CONTINUADA: EXIGÊNCIA FORMATIVA 

PARA O USO DAS TIC’S COMO FERRAMENTA DIDÁTICA 

 

 

Priscila Alessandra da Silva 
Universidade Federal De Sergipe 

letraspriscila@yahoo.com.br 
 

Alessandra Conceição Monteiro Alves  
Universidade Federal De Sergipe 
monteiroalves2010@bol.com.br 

 

 

RESUMO 

Em diferentes graus, as instituições de ensino estão diante de novos desafios, provocados 
tanto pelos avanços tecnológicos como pelas conseqüentes demandas que trazem em seu 
bojo. Para enfrentar esses novos desafios, torna-se fundamental o entendimento da 
sociedade da informação e/ou conhecimento, uma vez que é impossível definir as 
atribuições e competência da escola e do professor se não estiver muito claro o que essa 
sociedade exige. Nesse contexto, este artigo tem por objetivo refletir sobre as tecnologias 
da Informação e Comunicação no contexto da Sociedade Contemporânea destacando a 
importância da capacitação dos professores para manejo das TICs. Para tal faremos uma 
análise sobre a capacitação dos professores no SESI/DR-SE.  
Palavras-Chaves: Capacitação; Docente; TICs  

 

ABSTRACT  

In varying degrees, the educational institutions are facing new challenges, caused both by 
technological advances such as the consequent demands they bring in their wake. To 
meet these new challenges, it is crucial to understanding the information society and / or 
knowledge, since it is impossible to define the responsibilities and powers of the school 
and the teacher is not very clear what this society demands. Therefore, this article aims to 
reflect on the technologies of information and communication in the context of 
contemporary society highlighting the importance of training teachers for the 
management of TIC. To do this analysis on the training of teachers in SESI/DR-SE .  
Key Words: Training, Teacher, TICs 
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INTRODUÇÃO 

 

Para incorporar as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no cotidiano 

escolar, é necessário ousar, vencer os desafios da aprendizagem, articular saberes, criar e 

desatar nós. Desta forma, professor precisa conhecer as TIC, adotá-las no processo de 

ensino-aprendizagem de forma autônoma, desenvolver o hábito de pesquisa permanente e 

interatividade na grande rede para aprender mais e melhor, assim ser um profissional 

dinâmico diante das opções de ferramentas e metodologias sinérgicas com práticas 

pedagógicas demandadas na educação contemporânea.  

Portanto, é fundamental propiciar ao educador uma formação continuada em 

serviço, de forma que ele possa identificar e analisar problemáticas envolvidas em sua 

atuação, bem como encontrar alternativas para superá-las tendo como base os novos 

paradigmas e metodologias que lhe permitam transformar o seu fazer profissional. 

 Nesse sentido, surgiu à necessidade de averiguar, como os professores são 

inseridos nesse novo paradigma. Portanto este artigo tem por objetivo refletir sobre a 

importância da capacitação dos professores para manejo das TICs bem como analisar a 

capacitação dos professores em uma escola da rede privada em Aracaju/se. 

A pesquisa teve como ponto de partida uma abordagem qualitativa, utilizando os 

procedimentos de observação, questionários, entrevistas e análise de conteúdo. 

Considerando a importância das observações de campo, foram feitas observações no 

laboratório de informática e também na escola enquanto organização, verificando na 

prática pedagógica a utilização das NTICs no processo de ensino-aprendizagem e as 

interações entre professor, aluno e informática. 

Através das entrevistas analisamos a metodologia utilizada para capacitação dos 

professores no uso das TIC’s e as dificuldades decorrentes dessa apropriação.  

  As entrevistas também contribuíram para a constatação do entendimento dos 

professores articuladores, alunos e diretora sobre a importância do uso do computador no 

processo de ensino-aprendizagem. 

 

AS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO CONTEXTO 

DA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA 

 

Em diferentes graus, as instituições de ensino estão diante de novos desafios, 

provocados tanto pelos avanços tecnológicos como pelas conseqüentes demandas que 
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trazem em seu bojo. A educação, apesar de suas enormes e diversificadas carências, tem 

incorporado, gradualmente, as tecnologias e outros agentes que compõem seu cenário 

atual e acenam para cenários futuros.  

A Internet passa a fazer parte da realidade do setor educacional e, rapidamente, 

vai se despontando como importante elemento de conexão entre equipamentos e, com 

isso, introduzindo novas formas de se produzir conhecimento e cultura.  

Nesse novo cenário, ensinar e aprender com tecnologias telemáticas são desafios 

que tem colocado em xeque o conceito tradicional de sala de aula, de ensino e de 

organização dos procedimentos educativos.  Diante dessas constatações e desafios, o uso 

das mídias e tecnologias em contextos educacionais requer práticas que instiguem novas 

possibilidades de aprendizagem e a vivência de processos criativos, com diálogos e 

interações múltiplas. 

  Para vencer este desafio, a escola deverá integrar as tecnologias de informação e 

comunicação ao cotidiano da escola, na sala de aula, de modo criativo, crítico e 

competente. Assim, compreender as potencialidades inerentes a cada tecnologia e suas 

contribuições ao ensinar e aprender poderá trazer avanços substanciais à mudança da 

escola.  

 Observa-se que, se antes a questão-chave era como ter acesso as  tecnologias e as 

mídias , hoje o novo desafio que se abre na educação, frente a esse novo contexto, é o que 

fazer com ela como usá-la pedagogicamente. Com isso, o professor que, 

confortavelmente, desenvolvia sua ação pedagógica tal como havia sido preparado 

durante a sua vida acadêmica e em sua experiência em sala de aula, se vê frente a uma 

situação que implica novas aprendizagens e mudanças na prática pedagógica. 

 Portanto, nesse contexto de integração das TICs na educação vale ressaltar que 

garantir o acesso as mídias e tecnologias não são suficientes é preciso domínio técnico. A 

simples presença de tecnologias na escola não é por si só, garantia de maior qualidade na 

educação, pois a aparente modernidade pode mascarar um ensino baseado na recepção e 

na memorização de informações. A incorporação desses recursos tem de estar 

diretamente associada aos objetivos didáticos que se pretende alcançar em um projeto de 

trabalho.  

É inegável que a possibilidade de utilizar as tecnologias no contexto educacional 

além de trazer fascínio contribui para a aprendizagem eficiente. Entretanto, não adianta 

recursos didáticos, por melhores que sejam e com excelentes configurações, se os 

gestores e professores não souberem utilizá-los com criatividade e competência, 
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permitindo a construção de um novo paradigma na educação, fazendo do aprender uma 

busca constante pela inovação. 

 

EXIGÊNCIA FORMATIVA  

 

  Sem dúvida, as mudanças ocorridas no contexto da produção do mundo atual 

apontam novas exigências formativas em relação ao educando: o mercado ocupacional já 

não demanda o trabalhador padronizado, repetitivo e especializado do modelo anterior. 

Sendo assim, são exigidos novos perfis de trabalhadores e profissionais, que necessitam 

estar em constante modificação, ou seja, em constante "estado de aprender", para se 

adaptar às novas mudanças. 

Litwin, diz que: 

...o desenvolvimento da tecnologia atinge de tal modo as formas de vida 
da sociedade, que a escola não pode ficar à margem. Não se trata 
simplesmente da criação de tecnologia para educação, da recepção crítica 
ou da incorporação das informações e dos meios na escola. Trata-se de 
entender que se criaram novas formas de comunicação, novos estilos de 
trabalho, novas maneiras de ter acesso e de produzir conhecimento. 
Compreendê-los em toda a sua dimensão nos permitirá criar boas 
práticas de ensino para a escola de hoje. (LITWIN, 1998 p.52) 

  

  A Sociedade da Informação e Comunicação demanda por novas competências 

para aprender, ensinar, trabalhar e se relacionar com os demais. Competências estas que 

para Perrenoud (2000) é a faculdade de mobilizar um conjunto de recursos cognitivos 

(saberes, capacidades, informações etc.) para solucionar uma série de situações.  

  O autor apresenta o que é imprescindível saber para ensinar bem numa sociedade 

em que o conhecimento está cada vez mais acessível:  

1) Organizar e dirigir situações de aprendizagem; 

2) Administrar a progressão das aprendizagens; 

3) Conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação; 

4) Envolver os alunos em suas aprendizagens e em seu trabalho; 

5) Trabalhar em equipe; 

6) Participar da administração escolar; 

7) Informar e envolver os pais; 

8) Utilizar novas tecnologias; 

9) Enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão; 

10) Administrar a própria formação.  



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade ISSN 1982-3657 

 

 5 

  Ainda segundo Perrenoud (2000) A principal competência de um professor é ser:  

- um usuário alerta, crítico, seletivo do que propõe os especialistas dos softwares 

educativos e da AA (Aprendizagem Assistida por Computador). 

- um conhecedor dos softwares que facilitam o trabalho intelectual, em geral, e uma 

disciplina, em particular, com familiaridade pessoal e fértil imaginação didática, para 

evitar que esses instrumentos se desviem de seu uso profissional. 

 

 No entanto salienta que: 

Não é necessário que um professor torne-se especialista em informática 
ou em programação. O fato de não precisar ser um programador ou um 
analista de sistemas minucioso não significa que se possa prescindir de 
uma cultura informática básica e de um treino para o manejo de todos 
esses instrumentos. A facilidade pessoal no manejo de diversos 
softawares não garante uma correta aplicação para fins didáticos, mas 
torna isso possível. (PERRENOUD, 2000 p.134) 
 

 Percebe-se que com o surgimento das novas Tecnologias de Informação e 

comunicação abrem-se novas possibilidades à educação, exigindo uma nova postura do 

educador. 

Cada vez mais os CR_ROMs e os sites multimídias farão uma séria 
concorrência aos professores, se estes não quiserem ou não souberem 
utilizá-los para enriquecer seu próprio ensino. Haverá, nas redes e na 
mídia, cada vez mais informações científicas, vulgarização básica para 
ensinamentos de alto nível. Poderão verdadeiramente tirar partido disso 
somente aqueles que tiverem uma boa formação escolar de base. 
(PERRENOUD, 2000 p.137) 

 

  Assim, frente a esta situação, as instituições educacionais enfrentam o desafio 

não apenas de incorporar as novas tecnologias como conteúdos do ensino, mas também 

de capacitá-los para o manejo das TICs. 

 

CAPACITAÇÃO DOCENTE NA REDE SESI/SE 

 

O SESI/DR-SE está localizado no bairro Capucho.na zona Oeste na cidade de 

Aracaju-SE.  A utilização de experimentos que possam favorecer o processo de 

construção de conhecimento do individuo vem sendo cada vez mais utilizados na 

educação como meio facilitador do processo de aprendizagem.  

De acordo com o especialista em tecnologias a capacitação de profissionais 

vislumbra a melhoria do processo de ensino aprendizagem e tem como objetivo a 
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qualificação profissional, portanto essas capacitações oferecem ao docente o interesse 

para utilização de novas tecnologias em sala de aula e atender as necessidades dos alunos.  

Neste estabelecimento de ensino privado o ciclo de capacitações 
profissional acontece duas vezes no ano, oferecendo a seus profissionais 
um novo conceito e um novo olhar para a educação e o processo de 
inserção da Tics, que propõe usar a Internet para fazer pesquisas úteis, 
aprendendo também a filtrar a imensa informação que existe na Web 
com o intuito de obter apenas a informação pretendida;compreender os 
processos naturais através de modelos construídos pelos alunos no 
computador;ter sentido crítico, o que é apoiado pela enorme quantidade 
de informação que existe na Web;construir, mediante experiências 
práticas, protótipos de sistemas automatizados em diferentes áreas, 
ligados à realidade, utilizando-se para isso de conhecimentos 
interdisciplinares e programas utilizados hoje na web2.0,reconhecer a 
informática como ferramenta para novas estratégias de aprendizagem, 
capaz de contribuir de forma significativa para o processo de construção 
do conhecimento, nas diversas áreas e disciplinas. Neste sentido o 
projeto capacitação profissional. (ESPECIALISTA EM 
TECNOLOGIAS,Mar, 2010)  
 

Portanto, o projeto tem como finalidade , melhorar o aproveitamento escolar dos 

alunos,mostrando novos conceitos de aprendizagem e interação com as tecnologias da 

informação e comunicação, promovendo as seguintes aptidões: (ESPECIALISTA EM 

TECNOLOGIAS, Mar, 2010)  

� Conseguir usar a Internet para fazer pesquisas úteis, aprendendo também a 

filtrar a imensa informação que existe na Web com o intuito de obter apenas 

a informação pretendida; 

� Compreender os processos naturais através de modelos construídos pelos 

alunos no computador; 

� Ter sentido crítico, o que é apoiado pela enorme quantidade de informação 

que existe na Web; 

� Gosto em aprender pela descoberta, sendo a Internet uma peça fundamental; 

� Iniciativa e participação ativa nas atividades propostas pelo professor ou 

alunos, assim como nas tarefas da sua vida futura; 

� Boa capacidade argumentativa, tanto com os colegas, professor, alunos de 

outras escolas ou países. 

� Construir, mediante experiências práticas, protótipos de sistemas 

automatizados em diferentes áreas, ligados à realidade, utilizando-se para 

isso de conhecimentos interdisciplinares.  
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� Reconhecer a informática como ferramenta para novas estratégias de 

aprendizagem, capaz de contribuir de forma significativa para o processo de 

construção do conhecimento, nas diversas áreas.  

�  Reconhecer o papel da informática na organização da vida sociocultural e 

na compreensão da realidade, relacionando o manuseio do computador a 

casos reais, seja no mundo do trabalho ou na vida privada.   

�  Conhecer o conceito de internet, que teriam a finalidade de incentivar a 

pesquisa e a investigação graças às formas digitais e possibilitar o 

conhecimento de outras realidades, experiências em culturas locais ou 

corporativas, que teriam a finalidade de agilizar ações ligadas a atividades 

profissionais dando ênfase ao trabalho em equipe.  

 

Ainda nesse contexto é de suma importância levar em conta no momento da 

avaliação de um projeto didático, as aprendizagens absolvidas pelos alunos durante a 

realização do mesmo. Um projeto é definido como satisfatório quando a aprendizagem do 

aluno retrata resultados positivos e significativos em sala de aula.  

Observamos assim, que a capacitação nesse colégio acontece geralmente de 

acordo com a necessidade que vai surgindo durante o ano letivo, neste sentido o 

especialista em tecnologias educacionais promove as capacitações de acordo com a 

abordagem e os projetos que serão desenvolvidos durante os semestres. Nesse sentido o 

principal objetivo das capacitações é sempre apresentar ao docente formas diferenciadas 

de trabalhar as disciplinas da grade curricular, com interfaces educativas construcionistas 

que podemos encontrar hoje pela rede da internet. Nestas capacitações oferecidas os 

professores, finalizam com apresentação de trabalhados por disciplina e nestas oficinas os 

participantes,demonstram aos seus companheiros a forma que será aplicada o uso da 

ferramenta apresenta nesta capacitação, tornando um momento de troca de idéias e 

sugestões. 

Deste modo os professores sentem-se motivados por estarem sendo capacitados 

constantemente e sendo incluídos dentro do processo de inclusão digital ,além de  ter a 

oportunidade de trabalhar de forma dinâmica e interativa e inserir em seu planejamento a 

ferramenta apresentada e inovar sua prática educativa. Neste sentido os professores 

relatam que as ferramentas direcionadas oferecem ao aluno mais clareza nas abordagens  

apresentadas além de concluírem que o aproveitamento dos conteúdos são melhores 

assimilados  do que na forma tradicional. 
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 A utilização de experimentos que possam favorecer o processo de construção de 

conhecimento do individuo vem sendo cada vez mais utilizados na educação como meio 

facilitador do processo de aprendizagem.  

A adequação de profissionais vislumbrando a melhoria do processo e investindo 

no aprimoramento profissional vem despertando o interesse para utilização de novas 

tecnologias em sala de aula para atender as necessidades dos alunos. Sendo assim, 

complementando o ciclo de capacitações que o SESI/DR-SE, vem oferecendo aos seus 

profissionais visando o aprimoramento e a qualificação dos mesmos na educação 

continuada com as Novas Tecnologias da Informação e Educação com a ampliação e 

aprimoramento dos conhecimentos básicos dos professores de áreas afins (Biologia, 

Química e Física) na adequação de aulas práticas as suas realidades em sala de aula, O 

SESI na aquisição de um laboratório móvel de ciências exatas e biológicas veio por 

investir na busca de novas metodologias na construção do conhecimento do cidadão. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Se antes se esperava do professor que apenas fosse competente na sua 

especialidade, que conhecesse a matéria, que estivesse atualizado, que soubesse 

comunicar-se com os seus alunos, motivá-los, explicar o conteúdo, manter o grupo 

atento, entrosado, cooperativo e produtivo hoje espera-se que além disso ele domine a 

tecnologia. 

  A nova geração está completamente ligada à tecnologia e aos meios de 

comunicação. Os jovens hoje são criados numa sociedade digital. Por isso, educar para os 

meios de comunicação é educar para a cidadania 

 Assim, com o advento das tecnologias da informação e comunicação (TIC), cabe 

a todos aqueles que estão envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, buscar 

compreender como as mesmas podem ser utilizadas em benefício da educação. 

   Com a expansão das tecnologias na sociedade e seu uso na educação, a escola é 

forçada a pensar em um outro perfil de indivíduo que surge com a sociedade da 

informação e comunicação, a Sociedade Digitalizada. 

  O perfil profissional requisitado pela sociedade da informação e do conhecimento 

é bem diferente do exigido pela sociedade do “passado”. Procuram-se profissionais com 

características próprias e habilidades específicas, além da busca constante por uma 

formação continuada. A revolução tecnológica possibilita o mercado a aumentar o seu 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade ISSN 1982-3657 

 

 9 

grau de exigência em termo de mão de obra mais qualificada e experiente em relação ao 

manuseio das ferramentas tecnológicas. 

 Ressalta-se, contudo que, a transformação do sistema educacional passa, 

necessariamente, pela transformação do professor. Não podemos continuar pensando em 

formar professores com teorias pedagógicas que se superam quotidianamente, centradas 

em princípios totalmente incompatíveis com o momento histórico. 

  Acesso à tecnologia não é sinônimo de boa educação, mas é um termômetro 

importante para educação e cada vez mais fará parte do cotidiano. O mínimo de recurso 

tecnlógico aliado a criatividade do professor traz muitos benefícios e enriquece e muito o 

processo de ensino/aprendizagem.  O que nos faz lembrar que nada adianta uma sala de 

aula com equipamentos de ponta, no que diz respeito a tecnologia, se o professor não está 

treinado para utilizá-los, ou melhor dizendo, se o professor “não faz idéia” das 

ferramentas que estão a sua disposição.    

Se compreendermos a importância do professor nesse novo contexto, há que se 

considerar também a necessidade de uma mobilização dos saberes teóricos e práticos 

capazes de propiciar o desenvolvimento das bases para que possam investigar suas 

próprias atividade e, a partir dela, reconstruir os saberes num processo contínuo.  

Desse modo, sua formação deve trazer respostas aos desafios da nova sociedade e 

as potencialidades oferecidas pelas TICs. Nessa concepção busca se uma capacitação 

capaz de criar condições para que possam refletir sobre essa nova sociedade além de 

identificar potencialidades e limitações de cada tecnologia, para melhor compreender 

como, por quê, quando e como integrá-las às atividades docentes. 
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