
Recebido em:
18/05/2017

Aprovado em:
19/05/2017

Editor Respo.: Veleida
Anahi

Bernard Charlort
Método de Avaliação:
Double Blind Review

E-ISSN:1982-3657
Doi:

O USO DAS TECNOLOGIAS PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES
PARA O USO DESTAS

MARIANA MUNIZ SAMPAIO
VELEIDA ANAHI DA SILVA

EIXO: 14. TECNOLOGIA, MÍDIAS E EDUCAÇÃO

Eixo 14. Tecnologia, Mídias e Educação

RESUMO

A partir do levantamento de trabalhos apresentados nas três últimas edições do Workshop de Informática na Escola
(WIE), em sua trilha Formação de Professores[1], este artigo foi produzido com o objetivo de identificar e analisar
experiências em formação de professores para o uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) e, como
também, o contrário, ou seja, o uso das tecnologias na formação de professores. A escolha em pesquisar nos Anais
do WIE se deve ao fato deste Workshop fazer parte da programação do Congresso Brasileiro em Informática na
Educação (CBIE)[2] – um dos eventos mais importantes da América Latina, voltado para a problemática do uso das
TIC na Educação. Os trabalhos aprovados neste evento representam apenas cerca de 30% dos que são inscritos e
avaliados por pesquisadores reconhecidos pela Comissão Especial de Informática na Educação (CEIE)[3].
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SUMMARY

From the survey of the last three editions of the Computer Science Workshop (WIE), in its Teacher Training track, this
article was produced with the objective of identifying and analyzing the experiences in teacher training for the use of
Information and Communication Technologies (ICT) and, on the contrary, the use of teacher training techniques. The
choice of searching the WIE Annals prepares for the work of this Workshop for the version of the Brazilian Congress in
Computer Science in Education (CBIE) - one of the most important events in Latin America, focused on a problem of
the use of ICT in Education. The works approved in this event represent only about 30% of those that are registered
and evaluated by researchers recognized by the Special Committee on Informatics in Education (CEIE).

Keywords: Teacher training. New technologies. Spaces.

INTRODUÇÃO

Mediante o tema do VI Ciclo de Conferências TIC & Educação do GEPIED “Tempo de Ação”, essa pesquisa foi
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direcionada a responder uma pergunta sobre o que já vem sendo feito em relação ao uso das tecnologias no espaço e
processo escolar, portanto, impossível não falar de formação de professores, afinal, todas essas ferramentas que
estão a dispor do trabalho em sala de aula, não podem estar presentes na prática do professor se estes não forem
capacitados e incentivados a fazerem este uso. Ou seja, sem uma qualificada formação do professor, as tecnologias
não poderão ser ressignificadas neste ambiente escolar, então, o que está sendo feito Em que locais estão
acontecendo essas iniciativas Quais os resultados dessas ações

Os trabalhos destacados, trouxeram em si, critérios comuns de escolha, como a interação entre atores do processo de
ensino-aprendizagem e formação de professor, a relação Universidade – Escola – Comunidade e a busca de
ressignificação dos recursos e espaços, que já estão disponíveis na e para a Educação, mas que são poucos
reconhecidos, utilizados, inseridos no ambiente/processo educacional.

Entre os 36 artigos pesquisados (14 em 2013; 12 em 2014; 10 em 2015), 17 mostram trabalhos sobre formação dos
professores para uso TIC em sala de aula, 06 salientam o uso das TIC para a formação de professores, e os outros 13
podemos caracterizar como iniciativas de professores que já usam as tecnologias em sala de aula como recurso
didático nos procedimentos de ensino ou já proporcionam o uso destas no processo de aprendizagem, incentivando a
experiência direta pelos alunos.

Nos 14 trabalhos levantados nos Anais de 2013 podemos identificar conceitos como Prática Docente, Criatividade,
Robótica, Informática, Metodologia, Inclusão Digital, Cyberbullying, abrangendo os seguintes estados: Acre, Rondônia,
Pará, Tocantins, Ceará, Pernambuco, Paraíba, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul,
Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Quanto aos 12 artigos publicados em 2014, sobre Avaliação, Software, Saberes, Didática, Educação a Distância,
Espaço, Interação, Ambiente Virtual, abrangeram os estados de Bahia, Pernambuco, São Paulo, Paraná, Santa
Catarina, Mato Grosso do Sul, Sergipe e Rio de Janeiro.

Por fim, acerca das 10 experiências apresentadas em 2015, nos estados de Espírito Santo, Rio Grande do Norte,
Minas Gerais, São Paulo, Ceará, Pernambuco, Goiás, abordaram temas como: Ensino- Aprendizagem, Ambiente
Virtual, Formação Inicial e Continuada, Docência, Parcerias, Tecnologias Computacionais e Desafios.

A partir desta análise mais geral, destacamos outros aspectos que nos indicam um perfil do que vem sendo aplicado
tanto em termos de formação dos professores quanto no que concerne ao uso das tecnologias nas escolas. Um dos
aspectos é que o conjunto de trabalhos tratam de experiências na formação de professores voltadas para o futuro
professor ainda em etapa inicial, o que poderá lhe proporcionar um olhar diferenciado sobre o uso das TIC e,
consequentemente, a consciência dos benefícios e vantagens das mesmas em sua prática docente. Relatos como
esses são importantes, visto que consideramos a formação na graduação para a utilização das TIC na educação
básica, como um dos caminhos para a inovação e a implementação de forma coerente destas tecnologias no
processo de ensino e aprendizagem.

Outro aspecto que deve ser destacado é quanto à abrangência dessas ações. Há iniciativas ocorrendo em vários
estados brasileiros e até mesmo algumas delas trabalhando em modo de colaboração entre estados de regiões e
realidades diferentes, promovendo formação continuada à distância sobre o uso das TIC para professores de
localidades distantes, através das próprias tecnologias. No acervo pesquisado, podemos constatar iniciativas na
região Norte (Acre, Rondônia, Pará) em integração com o estado de São Paulo; no Nordeste (nos estados de
Pernambuco, Paraíba, Ceará, Tocantins, Rio Grande do Norte e Bahia); no Sudeste (em São Paulo, Rio de Janeiro e
Espírito Santo); no Centro-oeste (Mato Grosso, Goiás, Mato grosso do Sul, Minas Gerais); e no sul (em Paraná, Santa
Catarina e Rio Grande do Sul). Conforme podemos observar, trata-se de uma representatividade expressiva.

Quanto às principais problemáticas abordadas, os trabalhos discutem sobre formação inicial e continuada, uso das
ferramentas da tecnologia, uso das redes, metodologias, educação a distância (EAD), avaliação e integração, em
áreas diversas como Física, Química, Matemática, Pedagogia, Design, Música em ensino superior e os demais de
ensino básico. É interessante dizer que já temos trabalhos que discutem a realização de pós-graduação a distância
em nível de mestrado.

Ressignificando para dar significado, e vice-versa...

26/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2017/o_uso_das_tecnologias_para_a_formacao_de_professores_e_a_formacao.pdf

Educon, Aracaju, Volume 11, n. 01, p.2-10,  set/2017 | www.educonse.com.br/xicoloquio



Dentre os artigos analisados, selecionamos três experiências para que pudéssemos aprofundar a reflexão sobre como
vem ocorrendo as ações que visam a formação de professores para o uso das TIC. Os três apresentam em comum a
busca de ressignificação de espaços (universidade, escola, comunidade, laboratório, sala de aula) e instrumentos
(computador, laptop, internet, sistemas operacionais, softwares, blogs, AVA Moodle) já existentes nas escolas para a
realização da formação continuada. Apresentaremos nossa análise seguindo a opção da ordem cronológica, contudo,
ao longo do texto, faremos reflexões transversais considerando as experiências em seus contextos.

O primeiro artigo, apresentado no WIE de 2013 sob o título Seminários virtuais na formação de professores: o que
dizem os professores sobre as suas práticas educacionais, escrito por Fernanda Maria Pereira Freire[1] e Maria
Cecília Martins[2], tem como objetivo identificar mudanças que foram provocadas nas escolas públicas da região Norte
com a chegada das tecnologias, através do Programa Um Computador por Aluno (UCA). A estrutura desse Programa
prevê que uma instituição de ensino superior global, denominada de IES-global, intervenha na formação de outra
instituição de ensino superior local, a IES-local, que intervém, por sua vez, na formação de tutores que compõem sua
equipe. Esses tutores, em geral, são provenientes dos Núcleos de Tecnologias Estaduais e/ou Municipais (NTE) e
atuam na preparação dos professores das escolas contempladas pelo Programa. Dessa cadeia formativa, portanto,
depende a qualidade do trabalho educacional realizado nas escolas com os alunos – mediado (também) pelo laptop.

Utilizando esse programa como referencial para a pesquisa, as autoras trazem neste trabalho, a relação Universidade
– Escola, característica que também será destacada em outro artigo escolhido, devido à importância de começarmos
a divulgar iniciativas desse valor para que isso fomente outras possibilidades de projetos de extensão que
ressignifique o espaço Universidade dentro da comunidade em que a mesma está inserida, que em alguns casos se
apesenta inerte quanto às demandas dessa comunidade. Projetos nessa linha fortalecem a função social da
universidade, até mesmo porque, no caso deste exemplo, ele amplia essa possibilidade quando promove essa relação
na modalidade EAD sem comprometer a realização e qualidade do trabalho.

Inicialmente, a Universidade Estadual de Campinas como IES-global indicava os temas dos seminários para a
formação das IES-locais dos estados do Acre, Pará e Rondônia, que eram escolhidos em comum acordo, com foco
nas atividades desenvolvidas pelos professores, estratégia que possibilitava a dinâmica da formação, visto que as
discussões ocorriam acerca da realidade vivenciada quanto à metodologia do professor e aprendizagem dos alunos,
buscando soluções e reorganizações para a formação. Após alguns encontros, a interação passou a ser feita à
distância por meio de Seminários virtuais mensais – benefício oferecido pelas TIC. Por se tratar de uma parceria entre
instituições de regiões distantes geograficamente, graças ao potencial das tecnologias, puderam dar continuidade às
atividades.

Através da análise dos 15 seminários virtuais promovidos no período de 2011 a 2015, totalizando 45 apresentações
voltadas para formação dos professores para o uso das tecnologias, que envolviam temas sobre trabalho pedagógico
realizado pelo professor em formação, as autoras organizaram este artigo por “relatos por estado” e “relatos por níveis
de escolaridade”, o que as permitiu ter um olhar mais amplo sobre o resultado da pesquisa, no que tange ao processo
de formação e como a tecnologia estava sendo inserida na escola. Quanto à metodologia escolhida, Freire e Martins
(2013) salientam:

Estudos como o que aqui se apresenta não podem se pautar em procedimentos
experimentais, replicação de experimentos e quantificação de resultados, razão pela qual o
modelo assume um “rigor flexível” (tal como o denomina Ginzburg) em que contam outros
fatores, como a intuição do investigador para observar o singular, como um “caçador
agachado na lama, que escruta as pistas da presa” (GINZBURG, 1986, p. 154 apud
FREIRE e MARTINS, 2013, p.292).

Baseadas nesta proposta metodológica de caráter qualitativo, Freire e Martins (2013) organizaram os dados no que
elas chamam de “cenas da aprendizagem” e apresentaram os resultados denominados como “sinais”, termos bastante
interessantes, visto que a análise do objeto se deu através do acompanhamento de aulas, falas e apresentações dos
professores.
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Conforme informam as autoras, as análises qualitativas realizadas neste estudo se inspiram no paradigma indiciário,
explicitado pelo historiador Carlo Ginzburg (1986) das Ciências Humanas. Trata-se de um modelo epistemológico
pautado no singular, no episódico, no detalhe, que guarda relação com aquilo que o investigador se propõe a
compreender do ponto de vista teórico. O modelo define algumas questões metodológicas importantes a respeito dos
critérios de identificação e seleção dos dados, bem como ao denominado rigor metodológico. Um dado é singular à
medida que pode ser tomado como “representativo” de algo que é, teoricamente “revelador”, já que nem tudo que é
incomum é, necessariamente, singular no sentido adotado pelo modelo (ABAURRE E COUDRY, 2008, p. 174 apud
FREIRE e MARTINS, 2013, p. 292).

Pela observação dessas cenas, as autoras puderam identificar fatores que se apresentam no processo de formação
que influenciam na inserção das tecnologias em sala de aula. Para exemplificar, elas usam três “cenas de
ensino-aprendizagem”: uma da equipe de uma escola do Acre e outra de uma escola de Rondônia, ambas
apresentadas no 4º Seminário virtual, em agosto de 2012, e a última de uma escola do Pará, apresentada no 5º
Seminário, em setembro de 2012, todas abordando o tema: “O papel do lap top no aprendizado do aluno”. A escolha
dessa forma de analisar foi ideal para o objeto em questão.

A primeira “cena de ensino-aprendizagem” foi uma aula numa turma de pré-escolar II sobre meios de transportes, em
que, depois de realizar todas as atividades que são de “lugar comum” no planejamento, as professoras inovam e
trazem o uso do lap top, solicitando aos alunos que registrem através de desenhos, meios de transportes terrestres,
utilizando o aplicativo TUx Paint.

Na segunda cena, o objeto foi um relato que os professores trouxeram sobre uma aluna de 13 anos, do 9º ano da
EMEF Prof. Irineu Antonio Dresch. Inês, a menina filha de agricultores que enfrenta diversos problemas para manter
sua vida escolar e ainda ajudar seus pais nas atividades próprias da terra, tem um irmão com deficiência múltipla.
Porém mesmo diante às adversidades, Inês passou a utilizar o mesmo aplicativo da cena anterior, Tux Paint para
ajudar no desenvolvimento do seu irmão. Atuante em todas as atividades promovidas pela escola: Projeto
Rádio-escola, Aluno-monitor, Projeto Jornal Escolar, a aluna aprendeu a usar as ferramentas do lap top e reconhece o
benefício da igualdade oferecido pelas tecnologias. Ela diz que:

ele [o aplicativo] trouxe oportunidades iguais para os alunos da zona rural que não tem
acesso à Internet e à tecnologia” e que agora tem a “chance de aprender mais e concorrer
igualmente para conquistar uma vaga no ensino superior”. Animada, continua: “agora tenho
e-mail, sei ler e enviar mensagem, sei também o que é um blog.

Na terceira e última cena, podemos perceber como as autoras destacam que a iniciativa do professor de Biologia da
EE Jerônimo M. Tavares do município de Limoeiro do Ajuru, no interior do estado do Pará, coloca o aluno como
sujeito de sua aprendizagem, participativo e investigador, através do uso de blog.

Os “sinais” (resultados observados), por serem tímidos, podem inicialmente não parecerem muito animadores,
principalmente quando as autoras dizem que “a releitura das cenas de ensino-aprendizagem, a partir de um ponto de
vista, parece não trazer grandes inovações.” Para as autoras, os sinais por ela identificados são:

[...] reconhecimento da heterogeneidade dos alunos e dos modos de aprender, papel
mediador do professor e da tecnologia utilizada nas atividades, convivência de atividades
que usam tecnologia e que não usam tecnologia, avaliação sistemática das ações dos
alunos em sala de aula, planejamento prévio de atividades ajustadas aos alunos e ao
currículo, estabelecimento de acordos com os alunos sobre a condução das atividades e
sua avaliação, abertura do espaço de aprendizagem para além das salas de aula, entre
outros (FREIRE e MARTINS, 2013, p.297).

Contudo, elas mesmas chamam a atenção para a importância de considerarmos que tais sinais “não são estranhos ao
contexto escolar [uma vez que] ao contrário, todos fazem parte do que reconhecemos como escola” (FREIRE e
MARTINS, 2013, p. 297, grifo das autoras). Freire e Martins (2013, p.297) concluem que “em função do acúmulo de
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tarefas que lhe tem sido atribuídas, em função das transformações socioeconômicas do nosso tempo, a escola na
maioria das vezes não tem tratado de sua função primordial com o devido ‘cuidado’: ensinar com qualidade.”

Além disso, a escola tem se ocupado de tantas outras atividades, que não promove mais espaços para as inovações,
e para as novas relações de conhecimento, ao contrário, a escola ainda está fechada em sua “metodologia” repetitiva
de conteúdos que ainda avalia o aluno pela sua capacidade de dar respostas reproduzidas. Contudo, as autoras
trazem também – e dão o destaque devido quando usam o adjetivo “novos” –, alguns sinais resultantes do uso da
tecnologia numa perspectiva esperançosa quando relatam que, ainda que nesse contexto de práticas enfadonhas,
ações como o registrar aulas e atividades através de recursos audiovisuais (fotos, vídeos, blogs, slides) tem ampliado
o alcance da escola em relação à comunidade onde está inserida e melhorado suas relações internas motivando o
trabalho da equipe tanto divulgando suas ações quanto dinamizando o processo de ensino-aprendizagem (FREIRE e
MARTINS, 2013, p. 298).

No segundo artigo, de 2014, Formação de Professores da Rede Municipal de Educação para o uso de TIC: um relato
da experiência de Criciúma/SC de Evânio Ramos Nicoleit[3], Graziela Fátima Giacomazzo[4] e Leila Laís
Gonçalves[5], tratam de um recorte de período aproximado do artigo analisado anteriormente, 2009 a 2012.
Consideramos importante essa informação porque traz a ideia de simultaneidade dos acontecimentos em espaços
diferentes, fator característico das possibilidades que as tecnologias trazem. Os dois artigos têm o mesmo objetivo de
integração entre universos institucionais diferentes, assim como o anterior, traz um exemplo de prática que integra
estados de culturas completamente diferentes. Este, desperta-nos a curiosidade por trazer a interação entre
universidade e escola – uma relação que é bastante frágil e questionada, mas que se torna possível nesse exemplo
de prática que tem como objetivo disseminar o uso dos softwares educacionais livres, como recurso de ensino nos
processos pedagógicos, ampliando a inclusão digital da comunidade escolar.

Usando da interdisciplinaridade, as ações desenvolvidas atenderam 1490 participantes das áreas de Ciência da
Computação, Pedagogia, Psicologia, Matemática, História, Geografia e Letras, dentre eles, professores,
coordenadores pedagógicos, gestores das escolas municipais e acadêmicos, através de capacitações, palestras,
mediações, produção de materiais informativos, suporte para instalação e acompanhamento de uso.

Para este trabalho, os autores realizaram um diagnóstico da realidade local, que revelou a precariedade das escolas
quanto espaço físico adequado e falta de professores qualificados para atuarem e promoverem o uso das TIC no
ambiente escolar e no processo de ensino-aprendizagem. Problema ao qual eles deram ênfase para levantar
soluções:

Sendo assim, seus objetivos específicos foram: capacitar professores de sala de aula e de
tecnologias para a utilização dos computadores com o sistema operacional “Linux
educacional”; oferecer subsídios teórico-metodológicos e práticos para a compreensão das
possibilidades pedagógicas das TIC; planejar estratégias de ensino e aprendizagem que
integram as TIC às práticas pedagógicas e seus respectivos conteúdos curriculares;
articular recursos disponíveis, cotidiano da escola, realidade dos alunos e proposta
curricular nas dimensões da diversidade e da inclusão; utilizar as TIC como estratégia para
promover situações de aprendizagem, a fim de resultar na melhoria do desempenho dos
alunos (NICOLEIT, GIACOMAZZO, GONÇALVES, 2014, p.618).

Após o diagnóstico, veio a elaboração da proposta de formação que se dividiu em duas etapas. A elaboração do
projeto contou com a colaboração de professores das universidades envolvidas para atender os aspectos
pedagógicos e tecnológicos, de forma a contribuir com a inclusão digital dos profissionais de educação. Na primeira
etapa (2009/2010), foram promovidos 10 encontros de 4 horas com o objetivo de formar os profissionais em
“operacionalização técnica para uso das salas de tecnologias educacionais”, com foco no uso do Linux Educacional
3.0, já que este é o sistema operacional escolhido pelo PROINFO (Programa Nacional de Tecnologia Educacional). O
sistema de Educação do Município de Criciúma tem 71 escolas, das quais 50 tem laboratórios de informática, uma
média de 1064 microcomputadores com o PROINDI (Programa de Inclusão Digital. (NICOLEIT, GIACOMAZZO,
GONÇALVES, 2014, p.617).
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A segunda etapa (2010 a 2011) foi dividida em três partes: uma primeira que foi sobre subsídios técnicos e
metodológicos para uso das TIC, no processo de ensino e aprendizagem, e culminou com um evento que passou a
fazer parte da formação dos professores; na segunda parte abordaram práticas e experiências no uso dos recursos
em diversas áreas do conhecimento, incluindo a Educação Infantil; e na terceira etapa, fizeram uma retomada de todo
o processo, resultando em projetos que envolvessem sala de aula, leitura e pesquisa.

Na conclusão do trabalho, os autores fizeram uma observação muito pertinente, não só sobre a necessidade da
formação, eles reivindicaram que a inclusão digital e a integração das TIC no processo pedagógico exigem mais que
as questões físicas que são oferecidas, mais que apenas adaptação de espaços e concessão de recursos e de
acesso à internet.

A trajetória percorrida apontou como fundamental a atuação de uma equipe multidisciplinar
e o delineamento de uma metodologia de formação de professores colaborativa e
cooperativa, construída conjuntamente a partir da ação-reflexão-ação. Os professores
participantes da formação demonstraram, a cada encontro, superação de dificuldades e
inquietações quanto à utilização de tecnologias e uso de metodologias, ao mesmo tempo
em que traziam novos desafios. Além destes conhecimentos, nestes momentos, ocorreram
também a socialização e o compartilhamento de experiências, de saberes e de práticas
realizadas na sala de aula. Nos moldes de uma ação integradora, a formação dos
professores e a atuação junto às escolas, a partir dos projetos de extensão, possibilitaram
uma visão diferenciada do uso de softwares educacionais no ensino, com uma abordagem
orientada a projetos educacionais (NICOLEIT, GIACOMAZZO, GONÇALVES, 2014, p.622).

Percebemos como foi enriquecedora a prática de extensão da universidade nesse contexto de formação continuada,
que possibilitou aprendizagem não só aos professores em atuação em sala de aula, como também àqueles que ainda
estão em processo de formação inicial, os quais consequentemente levarão para sua prática futura, a experiência e
atuarão já de forma diferenciada, rompendo possíveis paradigmas que encontrarão. Além do que, o trabalho
promoveu a integração de atores importantes para o processo de inserção das tecnologias na sala de aula, como
Secretaria de Educação, Universidade e Setor de Tecnologia, porque são os que garantem a estrutura para a
formação dos professores.

O terceiro e último artigo, de 2015, Formação Continuada de Professores para as TIC: Análise a Partir dos Cursos
Ofertados pelo NTE-Natal, de Rodrigo R. M. de Lima[6], Wamberto J. F. de Lima[7] e Dennys Leite Maia[8] dá
continuidade à discussão desencadeada a partir dos dois anteriores, reforçando do artigo de 2014, a questão da
importância da formação dos professores para o uso das TIC, elucidando que esta também perpassa pela
necessidade da ressignificação de espaços e ferramentas que já são garantidos pelo governo como PROINFO, UCA,
Núcleo de Tecnologia Educacioal (NTE) e outros.

Para comprovar esta ideia, foi feita uma coleta de dados em fontes bibliográficas e documentais, as quais foram
utilizadas para basear as análises e os registros sobre o NTE-Natal e dos cursos oferecidos por ele, objeto até então
nunca pesquisado. Os autores utilizaram tabelas e gráficos para apresentar essas análises. Dentre os dados
computados, vale apontar a quantidade de curso: 37 cursos no período de 2010 a 2013, só a categoria de utilização e
produção de conteúdos é responsável por 84% das formações; o público atingido: foram 1954 matrículas, destas 1362
lograram certificação; e também o índice de evasão: 30% dos professores desistiram dos cursos.

Pelo viés da atualização, os autores afirmam que “O emprego das tecnologias da informação e comunicação (TIC) no
âmbito escolar já é uma realidade, mas se faz necessário o conhecimento dos professores para aplicá-las no ensino.”
E esse conhecimento envolve o “reconhecimento” dos espaços existentes na escola, neste caso o NTE, como recurso
para a formação dos professores. Enquanto os dois artigos anteriores trazem trabalhos de formação de professores
para o uso das TIC, este último integra e traz na perspectiva contrária no sentido de fazer uso das TIC para a
formação continuada do professor, e difere também na mensuração, trazendo dados quantitativos.

O Proinfo, criado em 1997, se descentralizou através do NTE para um alcance mais abrangente de público, contudo,
tornou-se um espaço esquecido, e em alguns locais “inertes” quanto a realização das atividades, por conta dessa falta
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de falta da formação continuada. De todas as funções elencadas pelos autores, sobre o NTE, estimo que esta não
vem sendo realizada devidamente. Pontuo isto, refletindo sobre as colocações dos autores dos artigos anteriores,
quando tratam das dificuldades que os professores ainda apresentam ao lidar (ou por não lidar) com as novas
tecnologias,

Entre as diversas missões do NTE-Natal, destaca-se a de promover a formação dos
profissionais da educação pública para o uso das TIC, incentivando e orientando o
desenvolvimento de trabalhos e pesquisas que busquem a criação de novas formas de uso
dessas tecnologias como recursos didáticos auxiliares nos processos de ensino e de
aprendizagem (LIMA, LIMA, MAIA, 2015, p.436).

Caso essa função do NTE, destacada acima, estivesse sendo desenvolvida nas localidades em que se encontram os
núcleos, provavelmente, a estranheza do professor e a distância entre os recursos tecnológicos e os processos e
espaços pedagógicos já teriam diminuído. A pesquisa constata que o NTE de Criciúma ofertou um número e
variedade significante de cursos, atingindo um público expressivo, porém, registrou também o índice de desistência
dos professores, por razões quais precisam ser analisadas para a melhoria e o replanejamento das ações nesse
espaço.

Apresentando recorte de período sucessor a dos primeiros artigos, pesquisa realizada 2010 e 2013, confirmo minha
intenção de correlacionar os objetos, visto que, como nos anteriores percebemos uma perspectiva animadora
crescente quanto ao uso das tecnologias pelos professores nos processos pedagógicos, para este uso se consolidar,
necessitamos deste encaminhamento contrário, ou seja do vice-versa, de se fazer uso destas tecnologias da
informação e do conhecimento para formar o profissional, afinal, a melhor estratégia é a do exemplo, da vivência; é da
oportunidade do “experimentar” que baixamos a guarda e nos permitimos, o que desfaz o estranhamento, o que
diminui a distância, que como já citados anteriormente, ainda impede muitos dos avanços que já poderíamos ter
alcançado em termos de inovação nodo processo de ensino aprendizagem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na época atual, numa interação tão dinâmica em que vivem as pessoas, nesta característica de ubiquidade, com uma
comunicação tão constante, que dá ideia de simultaneidade e onipresença, oferecida pelas tecnologias, não cabe
mais a escola se fechar como espaço à parte na comunidade em que está inserida.

A escola precisa mais que urgentemente tornar-se um espaço amplo em vivências, oferecer diversidade de ambientes
como laboratórios, auditórios, rádios, transcendendo a visão de lugares físicos para lugares virtuais e ampliar-se em
redes, blogs, grupos, sites, inovando seus recursos com o uso de lousas, lap tops, internet, aplicativos e até mesmo
do velho e tão temido celular. Sei bem que um discurso desse, tomado inclusive pela velocidade que sua leitura soa
aos ouvidos, causa espanto, estranheza e também, resistência por parte dos professores, que não ambientados no
século em que vivem, seja por tradição, vontade, inaptidão ou falta de formação se assustam com o novo, com as
possibilidades que as TIC lhe oferecem e tão “democraticamente” ao seu aluno também!

A internet facilitou o acesso, as trocas, diminuiu distâncias e diferenças, abriu espaços, multiplicou olhares, e nada
disso faz parte do processo inicial de formação do professor, que diante a possibilidade de perder mais ainda seu
prestígio enquanto aquele que “conhece” ou seu poder enquanto aquele que “ensina e disciplina” repudia o “corpo
estranho” de sua sala de aula: nela não cabe computadores, celulares, tablets, não percebendo ele que sua sala de
aula pode ganhar mobilidade, ampliar-se, ultrapassar os muros, alcançar longitudes... O receio aqui destacado, não é
uma crítica, (pois reconhecemos naturalidade nessa adaptação), mas não podemos permitir sua continuidade e, não
há forma, meio, ferramenta tão eficaz e necessária, e aí, permitam-nos a contradição, antiga e tradicional (no que diz
respeito a debates sobre, e não a forma de se fazer) que é a realização de formação continuada do professor.

Quando esse profissional, encurralado, espremido, sufocado entre os resultados não alcançados de sua prática
cansada, em sua sala “pequena e apertada”, e a inquietação dos alunos, que já não “cabem” mais nesse lugar porque
ampliaram seus anseios com o acesso ao “mundo” que as tecnologias hoje lhes oferecem, começar a vivenciar, em
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seu processo de formação, o contato, a experimentação, a utilização das TIC, reconhecendo núcleos, ressignificado
aos instrumentos, diversificando sua visão, multireferenciando sua prática; sua cibersala tornar-se-à um espaço
dinâmico de pluralidade, oportunidades, construção de conhecimento, em que seu esforço, antes usado em cópias
exaustivas ou seminários deprimentes, será direcionado à mediação da construção desse conhecimento,
enriquecendo suas fontes, metodologia, sua forma de avaliar, inovando seu planejamento e, (claro!) contribuindo para
a aprendizagem do seu aluno de forma significativa e atualizada, correspondente às expectativas dos aprendentes
dessa geração tecnológica.
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