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RESUMO:

As Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) têm sido um elemento potencializador dos processos
de formação continuada dos professores. Assim, tornase relevante possibilitar que tais processos sejam
interativos, hipertextuais, dialógicos e dialéticos, e com isso possibilitem aos docentes maiores
oportunidades de especialização, aprimoramento e aproximação das novas lógicas comunicacionais
instituídas através da implementação das redes digitais, da instauração da cibercultura e sua linguagem
hipermidiática. Os professores devem se integrar ao cenário que vem sendo construído pelas tecnologias
digitais, um espaço no qual são estabelecidas redes de relações que proporcionam múltiplas possibilidades
de trocas, interações, construções coletivas e aprendizagens significativas, o que contribui para a
ressignificação da sua prática docente.

Palavras-chave: Formação Continuada de Professores; TIC. Ambientes Virtuais

ABSTRACT

The Information and Communication Technologies (ICTs) have been an element of potentiating processes
ongoing training of teachers. Thus, it becomes important to enable such processes are interactive,
hypertext, dialogical and dialectical, and thereby enable faculty to greater opportunities for specialization,
improvement and new approximation of logical communication established through the implementation of
digital networks, the introduction of cyberculture and their language hypermedia. Teachers should
integrate the scenario that is being built by digital technologies, a space in which relationships are
established networks that provide multiple opportunities for exchanges, interactions, collective
constructions and meaningful learning, which contributes to the redefinition of their teaching practice.
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Iniciando as reflexões...
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[...] teremos que aprender a viver de outro modo, a pensar de
outro modo, a ensinar de outro modo.

Jorge Larossa (1994)

A sociedade contemporânea caracterizase como um período marcado por mudanças no pensar o mundo
local e global, e nesse sentido, está configurada em rede, mediante a instauração do fenômeno tecnológico
de comunicação e informação de base digital que desencadeia grandes demandas por parte dos processos
educacionais escolares, permitindo que as nossas vidas sociais e educativas sejam redimensionadas em
tempo e espaço. Para Lévy (1999), a tecnologia faz parte da atividade humana, sendo linguagem que
media as suas relações com o mundo.

No contexto educativo, além das exigências que emergem das salas de aula, suas dinâmicas didáticas e
metodológicas, outra demanda, consequência destas, surge com total urgência: a formação continuada
dos profissionais de educação, frente ao cenário cada vez mais desafiador proporcionado pelas TIC, o que
requer que esta formação seja potencializada por estes processos digitais, no sentido de uma melhor
apropriação desta “ferramenta” da educação na contemporaneidade, possibilitando rever paradigmas
“engessados”, metodologias já superadas, dando um novo sentido à prática pedagógica desenvolvida nas
escolas.

É preciso pensar que as tecnologias na educação devem ser meios potencializadores de aprendizagens, de
desenvolvimento cognitivo, que propiciam interação. Tratase de um novo cenário social e educacional em
que o conhecimento passa a ser matériaprima podendo ter sua origem numa informação dada muitas
vezes pelas redes virtuais, pela comunidade onde vivem ou na própria escola. “O mais importante é o
desencadeamento de um vasto e continuado processo de aprendizagem [...]” (ASSMANN, 2005, p. 16),
visto que neste contexto da transformação da informação em conhecimento, há todo um processo de
interação do sujeito, entre o que ouve (a informação) associando ao que já possui de conhecimento
prévio, podendo utilizar na sua vida prática, incorporandoo como elemento de mudança no seu
comportamento.

É nesse processo de transformação da informação em conhecimento que devemos mediar situações de
aprendizagem que sejam de conteúdos significativos para que o aluno se envolva na proposta e possa
desenvolver os processos cognitivos de aprendizagem; o que demanda um maior compromisso para com a
formação de educadores, no sentido de uma melhor apropriação das tecnologias digitais por professores
em suas atividades cotidianas, pessoais e profissionais.

Cabe aos docentes um repensar sobre o seu fazer pedagógico, como forma de romper com o modelo
tradicional, em que existe uma passividade do aluno e uma atividade do professor. A este profissional cabe
o entendimento de que “a educação é uma forma de intervenção no mundo”. (FREIRE, 2009, p. 110).

Para melhor refletirmos sobre esta conjuntura, fazse necessário compreender que os elementos
tecnológicos digitais de comunicação e informação vêm instaurando novas linguagens e configurando uma
diferente ordem cultural que funciona numa lógica comunicacional instituída pela velocidade de acesso,
produção e circulação das informações, conexão simultânea dos atores da comunicação, novas relações
com os conceitos de contexto, espaço e temporalidade (RAMAL, 2003), coparticipações e coautorias,
publicização, mixagem entre som, palavra, imagem, constituídos no ciberespaço e sua linguagem, a
hipermídia (SANTAELLA, 2004). As referências não são, portanto, tãosomente os equipamentos e
suportes materiais. São para além destes. Constituemse nas novas lógicas do pensar, da cognição, das
interrelações e das construções de saberes instituídos pelas redes digitais.

Nesse sentido Assman comunga com tais ideias, afirmando:
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[…] as novas tecnologias têm um papel ativo e coestruturante das formas do
aprender e do conhecer. Há nisso, por um lado, uma incrível multiplicação de
chances cognitivas, que convém não desperdiçar, mas aproveitar ao máximo.
(ASSMAN, 2005, p. 19)

Diante dessas alterações, a educação experimentou um impacto profundo que pode levar a novas formas
de aprendizado, amplitude e disseminação do conhecimento, o que vem possibilitando novos desafios no
processo de geração do conhecimento de forma rápida através do acesso à informação, na leitura, na
comunicação escrita e nas relações entre atores sociais nos seus diversos espaços incluindo a sala de aula.

Santaella apresenta uma reflexão importante sobre tais elementos resultantes das atuais transformações
alicerçadas na instauração da linguagem digital:

Analisar as habilidades cognitivas que estão sendo postas em ação no ato de
navegar pelos labirintos das infovias envolve darse conta de uma teia intrincada
de processos sensórios, perceptivos, estados de alerta, de reconhecimento e
identificação, habilidades discriminativas e seletivas, processos decisórios,
memória, aprendizagem, controle motor, tatilidade e, sobretudo, processos de
raciocínio. (SANTAELLA, 2004, p. 87)

Estamos, portanto, nos referindo a novas estruturas já implementadas nos processos sociais vigentes e no
perfil cognitivo dos sujeitos, em especial aqueles que interagem no ciberespaço com frequência e
facilidade. Partimos das tecnologias estruturadas em rede numa lógica hipertextual que vem possibilitando
a coleta, o armazenamento, o processamento e a distribuição da informação, dando novas feições a
educação, trazendo questões e temáticas que não existiam nem eram cogitadas convencionalmente.

O advento do ciberespaço demanda dos sujeitos, competências para interagir com as informações
geradas, ler, analisar, criticar e produzir seus conhecimentos. É de fundamental importância que a
educação escolar busque acompanhar o desenvolvimento destas competências contribuindo com a
inserção do sujeito no mundo da diversidade, no “oceano” de informações, nos espaços virtuais, nas
possibilidades de interatividade que podem promover construções coletivas, compartilhamento, leituras e
produções hipermidiáticas.

Os desafios que as tecnologias digitais criam para o ensinar e o aprender estão circunscritos na relação
entre professor e alunos, estes últimos imersos no ciberespaço, e entre informação em rede e o
conhecimento. É necessário pensar a educação também numa outra perspectiva de fortalecer ou
assegurar a formação do educador, minimizando, assim, a sua exclusão sociotecnológica.

O objetivo principal da educação transcende apenas a transmissão de informação, mas, sobretudo é de
formar o sujeito que possa pensar criticamente, com capacidade de solucionar problemas, com habilidades
de realizar novas modalidades de leitura e escrita, bem como de trabalhar de forma colaborativa. Os
processos formativos de professores devem seguir tais princípios, assim como atender uma necessidade
atual do professor qual seja, a inclusão digital.

Exigese, então, uma formação de professores que promova e assegure ao profissional docente saber lidar
com estas novas lógicas cognitivas e sociotecnológicas considerando suas limitações de tempo, espaço,
habilidades e condições socioeconômicas. Para tanto, o processo formativo docente deverá estar vinculado
a uma formação contínua utilizando as lógicas comunicacionais possibilitadas pelo ciberespaço, as quais
minimizam as distâncias geográficas, assim como, as distâncias das novas competências exigidas pela já
instaurada cultura digital, denominada de cibercultura.
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Formação Continuada e Virtual

As políticas de formação profissional têm se empenhado para suprir as necessidades de qualificação como
forma de procurar atender às demandas de mercado de trabalho da sociedade da informação. E nesta
perspectiva, se faz necessário refletir sobre as possibilidades pedagógicas das mídias telemáticas
instituídas em rede e de partilhar da ampliação do entendimento de Tecnologia, concebendoas como
Tecnologias Inteligentes (LÈVY, 1993) para, com isso, romper e superar a ideia de que os dispositivos
técnicos servem meramente como recursos materiais e didáticos ou como somente mais um elemento que
pode tornar a prática pedagógica atrativa e os espaços de formação mais viáveis.

Podemos considerar que o mundo atravessa uma situação de mudança com
paralelismo em outras situações históricas em que, pelo seu efeito
transformador, sobressai a revolução industrial. Porém, o valor não está hoje na
capacidade de seguir instruções dadas por outros para fazer funcionar as
máquinas, mas sim na capacidade de transformar em conhecimento a
informação a que, graças às máquinas, temos um rápido acesso. As novas
máquinas são hoje apenas uma extensão do cérebro. O pensamento e a
compreensão são os grandes fatores de desenvolvimento pessoal, social,
institucional, nacional, internacional (ALARCÃO, 2003, p.17).

Nesse contexto, os professores precisam urgentemente de se recontextualizarem, considerando o
constante processo de formação e autoformação, o que requer, desses profissionais o saber científico
aliando ao saberfazer na utilização de recursos tecnológicos que proporcionem a integração de conteúdos
trazendo a contextualização numa relação teoria/prática.

Este processo não é algo fácil pois, fazse necessário superar a resistência ao ‘novo’, compreender o
fenômeno técnico na sua complexidade, discutindoo a partir de outras perspectivas que ajudam ainda
mais a ampliar o campo de visão pedagógica, como caminho para articular a formação continuada com as
Tecnologias digitais.

Mas, como este processo realmente ocorre Como os professores enfrentam as suas necessidades e
possibilidades de formação através das TIC Quais são as suas limitações e avanços nos momentos de
formação Estas são questões cruciais e que é necessário aprofundálas numa constante busca por saídas
que tragam reais mudanças na qualidade da formação docente e, consequentemente nas suas ações
pedagógicas.

Nesta direção, partese para romper com uma formação entendida como transmissão, na qual a relação
em sala de aula acontece no formato transmissorreceptores, passando a adotar uma postura interativa
que traz possibilidades de modificar, partilhar e produzir conhecimento através de constantes trocas de
informações e papéis, no processo de comunicação, assim como a ampliação desta capacidade de
interatividade diante dos meios de digitalização, colocada pelas autoras Alves e Nova:

Tratase de uma interatividade potencializada pelas características dos suportes
digitais. A maleabilidade e a re(flexibilidade) dos bits, assim como a rapidez nas
consultas e respostas dos seus sistemas, propiciam condições técnicas
infraestruturais para uma comunicação muito mais interativa do que
experiências anteriores. Acrescentamos a isso uma possibilidade de interação
simultânea de um número muito maior de comunicantes (ALVES e NOVA, p. 12,
2003).
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A possibilidade de interatividade está potencialmente presente nas Tecnologias digitais da comunicação e
informação instituídas em redes telemáticas, com suportes informáticos digitalizadores de dados,
informações, imagens, sons, músicas etc.

Fazse necessário, portanto, utilizar desta lógica – que traz princípios próprios do fenômeno de cognição –
como suporte e mediação dos processos de formação continuada de professores.

O uso das redes informáticas possibilita a melhoria do sistema de comunicação e informação entre os
sujeitos aprendentes, ampliando assim as formas de ensinar e aprender e melhorando as condições de
elaboração de conhecimento ao dar maior acesso à diversidade de informação, matériaprima para a
construção do saber.

Neste sentido, quando se pensa na extensa possibilidade de acesso à informação disponibilizada pela
Internet, chegase a uma nova demanda para o uso desta Tecnologia no processo de formação, que são
as habilidades de selecionar, pesquisar, articular e aplicar as informações. “O professor é um pesquisador
em serviço. Aprende com a prática e a pesquisa e ensina a partir do que aprende” (MORAN, 2006, p. 30).

Estas habilidades se desenvolvem de maneira mais dinâmica e contextualizada a partir da virtualização,
forte expressão das potencialidades dos recursos digitais nas práticas educativas. Trazer uma gama de
dados em estado de potência, prontos para serem atualizados na medida em que os usuários vão
demandando soluções para os seus questionamentos, suas necessidades, seus problemas reais, é um
recurso de extrema urgência na construção de saberes que atendam aos desejos dos sujeitos.

As Tecnologias informáticas, como mediação dos processos de formação, ao tratar com a informação
digital, “espécie de matéria fluida, maleável, capaz de suportar inúmeras metamorfoses e deformação”
(KASTRUP, 2000, p. 43), possibilita a virtualização da cognição, potencializando o pensamento que sai do
concreto, tomando novas estruturas e articulações.

Outro aspecto inerente às Tecnologias das redes digitais, que trazem completude aos processos
formativos, é a possibilidade de romper com a obrigatoriedade de conduzir o pensamento de maneira
linear tão presente no formato de educação que se vivencia. Deixar emergir a dinâmica hipertextual,
característica inerente à forma de raciocínio, é uma função intrínseca das redes informáticas que abrem
caminhos múltiplos ao sujeito cognitivo que constrói suas buscas, exercitando a livre iniciativa e
autonomia, tão importantes para a construção de novos saberes.

Todo este processo enriquece as alternativas de articulação do saber, considerando a multiplicidade de
visões, perspectivas e compreensões. É o entrelaçamento de vários saberes, da valorização de diferentes
formas de conhecimento e da diversidade, multiplicando as condições de aprendizagem.

Pais (2002) coloca que

[...] a inserção das novas tecnologias da informática na educação escolar é um
fenômeno caracterizado por uma multiplicidade de dimensões, e por esse motivo
pode contribuir para a ampliação das condições didáticas para realizar
articulações dessa natureza. Cada uma dessas dimensões da articulação resulta
do entrelaçamento de várias outras, formando um rizoma, no qual é impossível
impor uma hierarquia ou estabelecer uma soberania de um saber em detrimento
de outro (PAIS, 2002, p. 32).

São espaços possíveis para o rompimento com a rigidez disciplinar à medida que ampliam as
possibilidades de interações, trabalhos coletivos, trocas mais efetivas, com a participação de todos os
sujeitos e a articulação de mais de uma área do conhecimento. “O desafio passa por criar e permitir uma
ação docente na qual professor e alunos participam de um processo conjunto para aprender de forma
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criativa, dinâmica, encorajadora e que tenha como essência o diálogo e a descoberta”. (BEHRENS, 2007,
p. 77)

A agilização da comunicação minimizando as restrições relacionadas ao tempo e espaço e a instauração do
formato comunicativo todostodos, vêm trazendo para as práticas formativas meios para efetivar o
processo cognitivo.

Mais uma vez Pais traz esta reflexão:

Uma das vantagens de uso da rede é o aumento da interatividade quando o
usuário encontrase diante do computador. Associada à possibilidade de realizar
simulações digitais através de programas específicos, a interatividade se
constitui como um dos componentes essenciais do fenômeno cognitivo (2002, p.
16).

A interatividade possibilita uma maior participação no processo de aprendizagem, estimulando as trocas e
o rompimento de posturas passivas inerentes aos espectadores. A lógica das redes telemáticas impõe um
novo posicionamento aos atores da relação de aprender e ensinar. Estes, além de saírem dos seus lugares
de receptores / espectadores, poderão ser autores nos processos comunicativos que fundamentam a
aprendizagem. Terão espaço para interferirem e tomarem outros rumos na busca de informações a partir
dos seus desejos. Possibilitar espaços interativos é imprescindível para as construções significativas dos
sujeitos do conhecimento.

Diante das questões suscitadas a partir da interação com as Tecnologias digitais da comunicação e
informação, podese pensar que estas realmente trazem implicações para a formação dos professores,
quando, ao ampliar a fonte e o acesso às informações, alteram sobremaneira as formas de organização do
saber, levando seus atores a construções efetivas, buscando outras possibilidades de mudança dos seus
fazeres pedagógicos. Ao transformar as condições da formação do docente, possibilitando que estes
interajam com as tecnologias digitais de maneira significativa, condicionase uma nova ordem de exigência
profissional e impulsiona outras mudanças individuais e coletivas, incluindo ai, a reformulação da sua
prática docente e consequentemente, as aprendizagens dos alunos.

Sobre estas questões, Pais pondera que

[...] ações de professores e alunos são redimensionadas pelo uso desse novo
suporte didático [computador], ditando uma postura de envolvimento que
certamente não se identifica com as condições tradicionais. Em outros termos, a
construção das competências objetivadas para a formação do aluno depende
também da disponibilidade do professor de se engajar na redefinição de sua
própria prática, incorporando a ela a componente tecnológica no processo de sua
própria formação (2002, p. 14).

O caráter transformador inerente à técnica é tão mais presente na Tecnologia digital, que deve ser
explorado para atender aos princípios dos processos formativos.

É importante também o entendimento de que as Tecnologias digitais da comunicação e informação,
estando ou não dentro da escola, possibilitam um novo formato de relação entre as pessoas e uma
multiplicidade de oportunidades para a troca interpessoal. Portanto, o professor é chamado a mudar sua
postura, deixando de representar uma fonte única de informações para ser um orientador / produtor de
questionamentos, provocações e indagações que levem a outros caminhos e despertem nos alunos, a
curiosidade e a busca.
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As TIC digitais conectadas em rede, certamente, contribuirão para a construção de um fazer que
contemple a articulação e troca de saberes, a interdisciplinaridade, a criatividade, a diversidade, a
interatividade.

Tornase necessário então que o professor, a partir da reflexão sobre as possibilidades das Tecnologias,
passe a repensar sua postura, a adotar ações criativas, buscando mudanças e inovações. Que atue de
forma tecnológica, mesmo sem dispor de equipamentos sofisticados, mas esteja numa busca constante,
junto com seus alunos, de transformações dos seus fazeres, de partilhar saberes e fomentar a autonomia.
E, nesta perspectiva, romper com posturas ingênuas e partir para posicionamentos e ações críticas. Todas
estas questões levam a pensar nos processos de formação do educador e como estes vêm historicamente
incorporando a lógica das TICs ao ponto de contribuir para que o professor esteja, de alguma forma,
preparado para refletir sobre as mudanças nas formas de aprender e ensinar, e tenha instrumentos para
construir novas práticas que atendam a tais mudanças.

Ao término, algumas considerações...

As Tecnologias da Informação e Comunicação de base digital – TIC não impõem mudanças nos processos
formativos dos professores, nem mesmo anulam as dificuldades inerentes à profissão de professor que
são, dentre muitas, a extensa jornada de trabalho para compensar a inadequada remuneração e a carga
extensiva de trabalho extraescolar. Entretanto, vimos que na sociedade atual, não é mais possível negar
que as novas tecnologias estão presentes nas experiências diárias dos indivíduos e os processos
formativos não podem ficar a margem dessas vivências. Estes devem, definitivamente, superar uma
estrutura firmada na transmissão da informação, na atitude passiva do sujeito aprendente e na utilização
das tecnologias como ferramentas auxiliares. E assim, se firmar como espaço interativo onde os sujeitos
permaneçam em constantes trocas de saberes e de papeis nos processos comunicacionais.

Outros elementos aqui suscitados foram as alterações nos processos cognitivos e a emergência de novas
habilidades mediante o surgimento da cibercultura resultante do convívio intenso e constante no
ciberespaço. Os professores devem se integrar ao cenário que vem sendo construído pelas tecnologias
digitais, um espaço no qual são estabelecidas redes de relações que proporcionem múltiplas possibilidades
de trocas, interações, construções coletivas, enfim, aprendizagens reais, verdadeiras e significativas.
Portanto, ao se engajarem nos espaços virtuais para formação continuada, vivenciarão tais possibilidades
e reformularão suas competências.

As oportunidades possibilitadas pelos órgãos oficiais de educação através dos Núcleos de Tecnologias
Educacionais – NTE – podem se configurar em chances para que os professores da Educação Básica
repensem seus fazeres, reconstruam suas ações pedagógicas, se habilitem para utilizar as TIC e suas
potencialidades em prol da sua formação e levando obviamente, a mudanças na sua prática pedagógica e
na aprendizagem do aluno.

As reflexões acerca da formação docente, portanto, estão voltados para a compreensão das múltiplas
ligações entre tais processos, seus sujeitos, conteúdos e contexto no qual estão inseridos, levando em
consideração as condições cognitivas, políticas e sociais daqueles sujeitos e seus fazeres.

O entendimento desta multidimensionalidade e a leitura das suas relações imbricadas é o que alicerça a
organização dos processos de formação continuada de professores, buscando atender as reais
necessidades de uma categoria profissional que tem na sua essência a constante busca por
aprimoramento e atualização e a atual demanda por adquirir novas competências relacionadas às
implementações recentes de lógicas comunicacionais, acesso á informação e construções coletivas de
conhecimento.

Nesta direção, fazse necessário alcançar os novos sentidos impressos nas relações de ensinar e aprender
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com a emergência de outras dinâmicas comunicativas e do compartilhamento de informações no formato
digital, num “vasto labirinto comunicacional” e numa “imensa rede planetária” (SANTAELLA, 1996).

Hoje, mais do que nunca, se tem acesso à informação e se aprende de variadas formas e meios; como
afirma Kenski (1996, p.130), temos várias “opções tecnológicas de aprendizagem”, logo é preciso que as
políticas públicas e sistemas de ensino, se apropriem destes mecanismos, potencializando os espaços
formativos dos professores.
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