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RESUMO 
 
 
O presente estudo aborda a necessidade da formação docente no campo das 
tecnologias de informação e comunicação (TIC) como uma das principais temáticas 
que marcam a educação na atualidade. Como objetivo central analisa a importância 
do Projeto CDI Escola na formação continuada de professores para uso de 
tecnologias desenvolvido na Escola Municipal de Ensino Fundamental Vereador 
José Grimaudo Tavares no município de Juripiranga-PB. Discute as relações 
estabelecidas entre o Estado e o Terceiro Setor, destacando os desafios do 
processo de descentralização da educação para as políticas de formação docente. 
Enfatiza a formação continuada de professores na sociedade contemporânea, 
sobretudo, em suas interfaces com as tecnologias digitais. Adota a pesquisa de 
cunho qualitativo, de caráter exploratório e descritivo, subdividida em três 
procedimentos metodológicos: revisão da literatura concernente à problemática 
investigada através de autores como: LIBÂNEO (1990); SACRISTÁN (2002); 
MORAES e GALIAZZI (2006); SAVIANI (2008); PERONI(2013); que junto a tantos 
outros consubstanciaram o debate acerca de categorias como: formação docente, 
tecnologias digitais e a transformação; pesquisa documental, com ênfase no Projeto 
CDI Escola; aplicação de questionário a uma amostra dos professores participantes 
do projeto. Baseia a análise dos dados no método de análise textual discursiva, 
importante tanto à interpretação como ao discernimento das condições de produção 
dos documentos e depoimentos coletados. Aponta que, mesmo não sendo 
contemplada no Plano Municipal de Educação e no Projeto Político Pedagógico da 
escola, a formação continuada em TIC provocou mudanças não apenas na 
percepção dos docentes em relação ao uso das tecnologias em sala de aula, como 
também na prática pedagógica e no processo de aprendizagem dos discentes. 
Conclui que o Projeto CDI Escola contribuiu para a formação continuada de 
professores no campo das TIC em Juripiranga-PB e, com base nos resultados 
positivos, propõe um Guia de Atividades de Pesquisa Baseada em WebQuest, como 
projeto piloto capaz de fortalecer o processo de inclusão digital e a prática 
pedagógica nas escolas municipais. 
 
Palavras-Chave: Formação continuada de professores. Estado e Terceiro Setor. 
Tecnologias de informação e comunicação. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 
 

 
 

This study addresses the need for teacher education in the field of Information and 
Communication Technologies (ICT), since ICT is one of the main themes that mark 
education today. As a central objective, it analyzes the importance of the CDI School 
Project in the continuing training of teachers for the use of technologies, as 
developed in the Municipal School of Primary Education José Grimaudo Tavares in 
the municipality of Juripiranga-PB. It discusses the relationships established between 
the State and the Third Sector, highlighting the challenges of the process of 
decentralization of education as regards teacher education policies. Finally, it 
emphasizes the continuing education of teachers in contemporary society, especially 
in their interfaces with digital technologies. This is a qualitative research, with an 
exploratory and descriptive character, following three methodological procedures: (i) 
Literature review concerning the problematic investigated through authors such as: 
Libanne (1990); Sacristán (2002); Moraes and Galiazzi (2006); Saviani (2008); 
Peroni (2013); who, along with so many other authors, have substantiated the debate 
about categories such as: teacher training, digital technologies and transformation; 
(ii) Documentary research, with emphasis on the CDI School Project; and (iii) 
Questionnaire to a sample of teachers participating in the project. The analysis of the 
data is based on the method of discursive textual analysis, important for both the 
interpretation and the discernment of the conditions of production of the documents 
and testimonies collected. The results point out that, even though it is not 
contemplated in the Municipal Plan of Education and in the School‟s Political and 
Pedagogical Project, the continuous training in ICT has caused changes not only in 
the teachers‟ perception regarding the use of the technologies in the classroom, but 
also in the pedagogical practice and in the learning process of the students. It 
concludes that the CDI School Project contributed to the continuing training of 
teachers in the field of ICT in Juripiranga-PB and, based on the positive results, 
proposes a Guide for Research Activity by means of WebQuest, as a pilot project 
capable of strengthening the inclusion process and the pedagogical practice in 
municipal schools. 
  

 
Keywords: Continuing education of teachers. State and Third Sector. Information 
and communication technologies. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 

A qualidade do processo educacional envolve inúmeros fatores, destacando-

se aqueles diretamente relacionados à formação docente e à prática pedagógica, 

fundamentais ao papel profissional de qualquer educador e ao próprio 

desenvolvimento da educação. Sem dúvida, um dos problemas mais caros à 

educação diz respeito ao processo de formação de professores e suas implicações 

no cotidiano escolar. Além da formação inicial em nível de licenciatura, esse 

processo é marcado pela formação continuada, muitas vezes em serviço, cuja 

finalidade tem-se voltado para possibilitar aos docentes uma melhor atuação e 

intervenção na realidade em que está inserido.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de 1996, em seu 

artigo 67, prerroga que os “sistemas de ensino promoverão a valorização dos 

profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e 

dos planos de carreira do magistério público”, vislumbrando a formação continuada 

como uma incumbência dos entes federados. Consolidando essa meta, em 2009 o 

Decreto nº 6.755 institui a Política Nacional de Formação de Profissionais do 

Magistério da Educação Básica, atribuindo à União, Estados, Distrito Federal e 

municípios em regime de colaboração tal responsabilidade. Mais recentemente, a 

exigência passou a fazer parte das metas 13, 14 e 15 do Plano Nacional de 

Educação (PNE), com vigência entre 2014 e 2024, muito embora desde 2016 tenha 

começado a enfrentar as incertezas decorrentes do contingenciamento de gastos 

decidido pelo Governo Federal (EDITORIAL, 2016, p. 330). 

A partir do momento em que a formação continuada de professores tornou-se 

uma necessidade emergente, não só para cumprir os ditames legais como também 

para dotar a escola de mais qualidade, sobretudo de Educação Básica, os entes 

federados buscaram formas de sanar tal déficit. Nesse cenário destaca-se a 

inserção do terceiro setor no campo educacional, provocando a ampliação do debate 

sobre o papel do Estado e das organizações não governamentais (ONGs) na esfera 

da educação pública. Ademais, a formação continuada ganhou densidade nos 

últimos anos, em virtude da necessidade que os docentes apresentam em 

acompanhar os avanços impostos pelo mundo do trabalho, especialmente, 

marcados pelas Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC).  
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Um dos problemas da educação brasileira, porém, ainda tem sido a formação 

de professores para o uso efetivo das TIC no ambiente escolar, capaz de promover 

uma aprendizagem significativa. Tentando contribuir nessa direção, a Organização 

das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) lançou em 

2013 a publicação “Alfabetização midiática e informacional: currículo para formação 

de professores”, cuja tônica gira em torno dos elementos que confluem para uso 

sistemático dos recursos midiáticos no espaço escolar, possibilitando aos alunos 

uma aprendizagem eficaz, através dos diferentes recursos.  

Em tópico dedicado à formação de professores, a publicação faz inúmeras 

recomendações, com destaque para três eixos: “O conhecimento e a compreensão 

das mídias e da informação para os discursos democráticos e para a participação 

social; A avaliação dos textos de mídia e das fontes de informação; A produção e o 

uso das mídias e da informação” (WILSON, 2013, p.22).  

O caso aqui estudado insere-se nesse cenário, sendo marcado a partir da 

parceria firmada em 2013 pela Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB com o Comitê 

para a Democratização da Informática (CDI Bahia), mediante o Projeto CDI Escola. 

Desde 2010, a ONG que congrega 24 escritórios regionais no Brasil e no exterior 

estava presente no município, através do Projeto CDI Comunidade, cujo foco de 

atuação é a oferta de cursos de informática a comunidades de baixa renda, 

promovendo a inclusão digital.  

Desse modo, o objetivo do Projeto CDI Escola foi oferecer formação 

continuada no campo das TIC a docentes da Escola Municipal de Educação Infantil 

e Ensino Fundamental Vereador José Grimaudo Tavares, visando capacitar os 

professores a agregar o uso das diferentes tecnologias à prática pedagógica, 

através da promoção de metodologias que fizessem uso efetivo dos recursos 

tecnológicos.  

A formação se deu a partir da realização do curso denominado “Capacitação 

em Ferramentas de TIC”, totalizando 80 horas de atividades e ministrado em duas 

etapas: a primeira foi realizada em setembro de 2013, destinando-se a uma 

discussão teórico-conceitual para que os participantes pudessem melhor 

compreender as tecnologias abordadas; e a segunda, ofertada em março de 2014, 

foi dirigida ao uso e apropriação das tecnologias em sala de aula.  
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Além de atuarmos na Escola Vereador José Grimaudo Tavares como 

docente, desde 2010, mostrou-se essencial compreender a importância do Projeto 

CDI Escola na capacitação dos professores daquela instituição e, por extensão, da 

rede municipal de educação de Juripiranga. Nasceu daí, justamente, a intenção em 

investigar os fundamentos e resultados da proposta de formação continuada do 

projeto, destacando suas concepções pedagógicas e processos de execução e 

avaliação.  

 Partiu-se do pressuposto de que, no contexto atual, torna-se imprescindível 

discutir no campo educacional duas importantes categorias: a formação docente e o 

uso das tecnologias digitais. Além de pressupor a ampliação das possibilidades de 

conhecimento junto aos alunos, a articulação de ambas possibilita repensar a prática 

pedagógica, desde o saber docente ao desenvolvimento de novas metodologias, 

incorporando o uso das tecnologias digitais ao conhecimento sistematizado.  

A partir daí, formulou-se a seguinte questão norteadora: até que ponto a 

parceria entre o poder público e uma ONG contribuiu para a melhoria da formação e 

das ações pedagógicas dos professores municipais de Juripiranga, principalmente, 

no que respeita ao uso das tecnologias de informação e comunicação?  

Como objetivo geral, o estudo busca analisar a importância do Projeto CDI 

Escola na formação continuada de professores no campo das tecnologias no 

município de Juripiranga-PB. Como objetivos específicos, visa por um lado (a) 

examinar as concepções pedagógicas que fundamentam o projeto e, por outro, (b) 

investigar o processo de planejamento, execução e avaliação dos resultados 

alcançados. 

Nosso interesse pela relação entre formação docente e as tecnologias surgiu 

desde a Licenciatura Plena em Pedagogia, na modalidade a distância, precisando 

fazer uso de forma contínua das mais diferentes ferramentas tecnológicas.  Somou-

se a isso a experiência, desde o ano de 2008, como tutor a distância junto à 

Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) e ao Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB). Ademais, três outros 

importantes motivos justificam a proposição e desenvolvimento da presente 

pesquisa junto ao Programa de Pós-Graduação em Formação de Professores 

(PPGFP) da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB).  
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Em primeiro lugar, levou-se em conta a área de concentração do programa 

em Formação de Professores da Educação Básica, tomando como base a 

experiência de formação continuada de docentes que atuam na Educação Infantil e 

no Ensino Fundamental. Em segundo lugar, pretendeu-se compreender as consequências 

provocadas pela parceria entre o poder público e o terceiro setor junto à formação de 

professores da rede municipal de ensino. Em último lugar, o estudo oportunizou ao próprio 

pesquisador (docente daquela rede) não apenas avaliar criticamente os avanços e desafios 

do projeto, como também apontar caminhos para uma política eficiente e eficaz de formação 

continuada no contexto da região, onde os sérios déficits educacionais refletem 

problemáticas econômico-sociais mais amplas que reclamam a melhoria urgente da 

qualidade da Educação Básica. 

Trata-se o estudo ora apresentado, portanto, de uma pesquisa qualitativa, de 

natureza exploratória, cujo mérito é não somente promover um diagnóstico acerca 

do fenômeno, bem como possibilitar uma contribuição significativa em face da 

problemática encontrada. Para consubstanciar a pesquisa, mediante um esforço de 

levantamento bibliográfico e revisão da literatura, adotamos estudiosos como Gatti 

(2008) e Candau (2014) que nos permitiram uma melhor reflexão acerca dos 

conceitos relativos à formação de professores; Nicolodi e Nunes (2000) e Alonso 

(2008), cujo foco de debate são as tecnologias e seu uso no contexto da sala de 

aula; além de Peroni (2013) e Mileó (2016) que ampliaram nossos conhecimentos 

acerca do  Terceiro Setor, instância singular para que pudéssemos compreender a 

formação analisada.  

Pesquisa documental também foi adotada, tomando como base documentos 

nacionais e locais, como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), o Projeto 

Político-Pedagógico (PPP) da Escola Vereador José Grimaudo Tavares e o Plano 

Municipal de Educação (PME) de Juripiranga. Os conceitos e concepções daí 

decorrentes nos permitiram aperfeiçoar e aprofundar a abordagem efetuada, através 

de questionário, junto aos docentes da escola pesquisada, permitindo avaliar melhor 

os resultados do Projeto CDI Escola para a formação de professores naquele 

município. Os sujeitos da pesquisa foram escolhidos entre os docentes que 

participaram do curso “Capacitação em Ferramentas de TIC”, em virtude de ainda 

continuarem atuando na Rede Pública Municipal de Juripiranga, enquanto os demais 

participantes, que à época prestavam serviço temporário, já haviam se desvinculado. 
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Como resultado, estrutura-se a presente dissertação em quatro capítulos. O 

primeiro apresenta uma reflexão acerca do Estado, Terceiro Setor e 

descentralização da educação, contextualizando os avanços e desafios, bem como 

os entrelaçamentos e perspectivas instituídos pelas parcerias público e 

organizações não governamentais. O segundo retoma a discussão acerca da 

formação docente, enfatizando desde as relações envolvendo a educação às 

interfaces entre a formação continuada de professores e as tecnologias de 

informação e comunicação (TIC).  

O terceiro capítulo remonta o percurso metodológico envolvendo o estudo. 

Dessa forma, define-se a natureza da pesquisa, o cenário e os sujeitos pesquisados, 

além dos instrumentos e procedimentos de coleta e análise dos dados. O quarto 

capítulo apresenta a descrição e análise dos dados coletados, com ênfase para a 

discussão das percepções dos professores participantes do Projeto CDI Escola a 

respeito da sua importância para a formação continuada e a prática pedagógica. Por 

último, além das considerações finais, apresenta-se entre os apêndices uma 

proposta didático-pedagógica para uso das tecnologias digitais envolvendo a 

abordagem WebQuest. 
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2 ESTADO, TERCEIRO SETOR E DESCENTRALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO 

 

 

Neste capítulo, trazemos a discussão acerca da esfera pública na 

contemporaneidade, destacando o processo de descentralização da educação 

marcado pela parceria entre Estado e terceiro setor, buscando compreender como 

essa relação tem se construído e quais são suas principais implicações no seio da 

sociedade. Preocupa-nos não só a questão formal dessa relação, bem como seus 

caminhos e descaminhos históricos e atuais para superação dos problemas 

educacionais.  

Num primeiro momento, abordamos os entrelaçamentos e perspectivas 

geradas a partir da inserção do terceiro setor no campo da educação pública. 

Notadamente no que respeita ao papel desempenhado pelas organizações não 

governamentais (ONGs) nos processos de inclusão digital das escolas, professores 

e estudantes. 

 Já no segundo momento, contextualizamos os avanços e possibilidades da 

descentralização da educação. A ênfase recai sobre a emergência do Estado 

neoliberal e da globalização da economia que conduzem à reconfiguração das 

políticas públicas, limitando a educação a uma perspectiva bancária, fortemente 

mercadológica, pouco comprometida com a humanização dos sujeitos e a 

transformação social.  

Antes de adentrarmos nas discussões que se avolumaram nos últimos anos 

no tocante à relação Estado e terceiro setor é preciso compreender o cenário em 

que tal relação se situa: “[...] Esse setor engloba vários tipos de organizações sem 

fins lucrativos e, no Brasil, uma das principais formas de atuação desse setor é 

composto pelas Organizações Não-Governamentais (ONG).” (MANÃS; MEDEIROS, 

2012, p. 19) O terceiro setor nasce, então, da própria sociedade, sendo suas origens 

situadas em instituições como igrejas, associações e fundações. 

 As ONGs têm se constituído uma importante seara para os avanços das 

ações do Estado, face às parcerias que vem se estabelecendo nos últimos anos. A 

noção de parceria, conforme Mileó (2013. p. 08), “passou a ser empregada para 

designar tanto a relação contratual constituída entre governos estaduais e 

municipais e entidades privadas, como para definir convênios e acordos mantidos 

por governos nas três esferas com organizações sociais”.  
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 O Estado busca dessa forma eximisse de suas responsabilidades, 

transferindo-as para o Terceiro Setor. A relação de parceria emerge visando a 

complementação das lacunas que o Estado tem deixado nas ações desenvolvidas, 

atitude que tem contribuído para o aumento da pobreza e das desigualdades sociais, 

esquivando o setor público dos seus compromissos sociais: 

 

Utilizando o Terceiro Setor como estratégia, o Estado abandona o 
papel de executor ou prestador direto de serviços, mantendo-se no 
papel de regulador e provedor ou promotor desses, principalmente 
dos serviços sociais, como educação e saúde, que são essenciais 
para o desenvolvimento na medida em que envolvem investimento 
em capital humano. Como promotor desses serviços, o Estado 
continuará a subsidiá-los, buscando, ao mesmo tempo, o controle 
social direto e a participação da sociedade (CAETANO, 2012, p. 
285). 
 
 

Áreas como a educação têm sido um dos principais alvos dessas parcerias, 

na tentativa de melhorar o ensino ofertado nas escolas. Muitas dessas parcerias se 

assentam na perspectiva da oferta de formação docente, incluindo aquelas voltadas 

ao uso das tecnologias de informação e comunicação (TIC). De acordo com Peroni, 

Oliveira e Ferreira (2009, p. 770), esse processo ocorre em geral “[...] por meio de 

parcerias, alternativas no terceiro setor, para execução de políticas educacionais, no 

sentido de atender as suas demandas, superar os problemas educacionais e, 

principalmente, modernizar a gestão escolar [...]”.  

 Tal modernização é um dos imperativos da educação, pois algumas 

instituições ainda não conseguiram acompanhar os avanços, sobretudo, aqueles 

frutos da inserção das tecnologias digitais. O que se explica em virtude dos baixos 

investimentos aliado à fragmentação das políticas públicas, voltadas para a 

educação que não contempla o cenário de forma universal, deixando as lacunas a 

serem preenchidas. 

 Segundo Gadotti (2000, p. 7), o Terceiro Setor pode apresentar não obstante 

perspectivas bastante positivas: 

 

[...] a sociedade civil (ONGs, associações, sindicatos, igrejas, etc.) 
está se fortalecendo não apenas como espaço de trabalho, em 
muitos casos, voluntário, mas também como espaço de difusão de 
conhecimentos e de formação continuada. É um espaço 
potencializado pelas novas tecnologias, inovando constantemente 
nas metodologias. Novas oportunidades parecem abrir-se para os 
educadores. Esses espaços de formação têm tudo para permitir 
maior democratização da informação e do conhecimento, portanto, 
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menos distorção e menos manipulação, menos controle e mais 
liberdade. É uma questão de tempo, de políticas públicas adequadas 
e de iniciativa da sociedade. A tecnologia não basta. É preciso a 
participação mais intensa e organizada da sociedade. O acesso à 
informação não é apenas um direito. É um direito fundamental, um 
direito primário, o primeiro de todos os direitos, pois sem ele não se 
tem acesso aos outros direitos. 

 

 

Nessa direção, as ONGs têm possibilitado aos docentes em muitos casos 

acesso à formação em tecnologias e suas interfaces, fazendo uma relação direta 

com seus conteúdos e ações emanadas do seio da escola. Ou seja, pensar as 

ações a partir do próprio espaço escolar e não nos modelos que se apresentam no 

cenário educacional brasileiro atualmente que, na maioria das vezes, não contempla 

as necessidades dos educandos. 

 Incide isso em pensar na escola articulada a partir da própria sociedade, 

visando a inserção social dos sujeitos, possibilitando uma íntima relação entre o que 

se ensina em sala de aula e o uso desses conhecimentos nos mais diferentes 

espaços sociais. Tal processo funda-se em uma atitude de mudar a escola, torna-la 

diferente daquela “[...] concebida como um negócio, a inteligência é reduzida a 

instrumento para o alcance de um dado fim e o currículo é restrito aos 

conhecimentos e às habilidades empregáveis no setor corporativo” (MOREIRA; 

KRAMER, 2007, p. 1041).  

 Nessa vertente é de suma importância repensar a escola e suas práticas 

diante do uso das tecnologias, trazer à tona um debate crítico acerca de seu uso e 

não apenas reproduzi-las. Percebe-se que a inserção do terceiro setor tem 

contribuído em muitas experiências para que a escola compreenda a importância 

das tecnologias, proporcionando um uso sistêmico e que tenha sentido para os 

discentes.  

Diante dessa exigência, entretanto, a escola viu-se pressionada pelo fato de 

muitos de seus agentes, destacando-se os docentes, não dominar nem de forma 

primária tais recursos. Resulta daí, segundo Alonso (2008, p. 758), uma “[...] 

situação anacrônica entre as práticas docentes e as expectativas sobre a função da 

escola na atualidade. Existe um sentimento geral de que a escola e, mais 

particularmente, os professores „falham‟ no cumprimento de seu trabalho.”  
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 Empreende-se na figura do professor as expectativas e, junto a estas, os seus 

fracassos, sobretudo, quando se referem às inovações voltadas para o uso das 

tecnologias, pois muitos docentes ainda não conseguiram alcançar os avanços que 

as TIC propuseram ao novo fazer pedagógico. Deste modo recai sobre os docentes 

a falta de qualidade da educação, ignorando-se outros aspectos que circundam o 

espaço escolar: 

A promoção de uma educação de qualidade depende de mudanças 
profundas na sociedade, nos sistemas educacionais e na escola. 
Nesses dois últimos, exigem-se: condições adequadas ao trabalho 
pedagógico; conhecimentos e habilidades relevantes; estratégias e 
tecnologias que favoreçam o ensinar e o aprender; procedimentos de 
avaliação que subsidiem o planejamento e o aperfeiçoamento das 
atividades pedagógicas; formas democráticas de gestão da escola; 
colaboração de diferentes indivíduos e grupos; diálogo com 
experiências não-formais de educação; docentes bem formados (que 
reconheçam o potencial do aluno e que concebam a educação como 
um direito e um bem social) (MOREIRA; KRAMER, 2007, p. 1046). 

 
 

 A crescente relação Estado e Terceiro Setor, inclusive no campo das 

tecnologias, gera como uma de suas consequências um processo de 

descentralização da educação. Em que pese as prerrogativas constitucionais e 

legais, o Estado não tem conseguido suprir todas as demandas em termos de 

formação, situação que tem ampliado essa descentralização como porta de saída de 

muitos problemas existentes. No tópico a seguir destacaremos suas implicações.  

 

 

2.1 Possibilidades e Desafios da Descentralização da Educação 
 
 
 

Nas últimas décadas tem se ampliado o debate acerca das responsabilidades 

para com a educação. Em princípio, cabe ao Estado ser responsável por prover a 

educação pública e regular, através dos diferentes instrumentos legais. No contexto 

neoliberal, entretanto, tornaram-se perceptíveis às mudanças na ação estatal no 

campo da educação:  

 

Desde o final da década de 1980 uma forte prioridade é conferida ao 
ensino fundamental “minimalista” e à formação profissional 
“aligeirada”. Em termos práticos, estas orientações são 
encaminhadas por meio de políticas de “descentralização 
administrativo-financeira” que estão redesenhando as atribuições da 
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União, dos Estados e dos municípios. Enquanto a primeira canaliza 
os seus recursos aos ricos e aos investidores estrangeiros, os dois 
últimos são forçados a assumir os encargos necessários para manter 
as pessoas vivas e trabalhando, ainda que numa situação próxima 
da indigência. Este é o sentido da municipalização promovida pelo 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e 
Valorização do Magistério (Fundef, Lei 9224/96). A principal 
consequência desta medida é o drástico empobrecimento do caráter 
científico-filosófico da educação, configurando um verdadeiro 
apartheid educacional, como fica patente com a reforma curricular do 
ensino fundamental e o desmonte dos centros de ensino tecnológico 
(Cefets) (LEHER, 1999, p. 27). 

 
 

 Dessa forma, confere-se uma relação marginalizada à educação posta pelo 

Estado na elaboração e execução das políticas educacionais, ainda na década de 

1990, quando se institui no Brasil um fundo para melhorar os índices educacionais 

que, todavia, eram preocupantes e inconsistentes. Tal assertiva aponta inicialmente 

a saída do Estado do processo de assegurar uma educação pública de qualidade, 

pautada nos anseios da sociedade.  

Nessa época, o Estado inicia um processo que podemos denominar de 

“esvaziamento”, onde se abstém de suas responsabilidades preconizadas na 

Constituição de 1988, e descentraliza suas ações para os estados e municípios. 

Estes, por sua vez, mais adiante também articulam mecanismos de “fuga”, 

oportunizando a inserção do terceiro setor nos diferentes campos, principalmente, 

na educação: 

Nesse contexto, a proposta de descentralização apontada não 
significa maior participação e controle sociais, mas uma resposta 
para a crise fiscal, com o objetivo de se racionalizarem recursos e, 
tanto quanto possível, atribuírem-se à sociedade tarefas de política 
social que, até então, eram da esfera do Estado (PERONI, 2001, p. 
05). 
 

 

 A atitude do Estado, que aparentemente era de colaborar com a ampliação do 

controle social, pelos diferentes instrumentos, na verdade configurou-se pela saída 

do mesmo do cenário desgastado pela crise do capitalismo, em meio à 

desestatização da economia e outros elementos que caracterizavam esse 

movimento.  A iniciativa de criar o FUNDEF como fundo para substanciar as ações 

de financiamento da educação, mais precisamente do Ensino Fundamental, deixa de 

ecoar como uma atitude positiva para retirar de si a responsabilidade atribuída no 

campo legal. 
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 Na sequência, o Estado buscou reergue-se, redefinindo seu papel em meio 

ao processo desencadeado pela crise do capitalismo. Nessa direção foi criado o 

Ministério da Administração e Reforma do Estado, cujo Plano Diretor da Reforma do 

Aparelho do Estado acentuava o seguinte: 

 

É importante ressaltar que a redefinição do papel do Estado é um 
tema de alcance universal nos anos 90. No Brasil esta questão 
adquiriu importância decisiva, tendo em vista o peso da presença do 
Estado na economia nacional: tornou-se, consequentemente, 
inadiável equacionar a questão da reforma ou da reconstrução do 
Estado, que já não consegue atender com eficiência a sobrecarga de 
demandas a ele dirigidas, sobretudo na área social. A reforma do 
Estado não é, assim, um tema abstrato: ao contrário, é algo cobrado 
pela cidadania, que vê frustradas suas demandas e expectativas. 

 
 
 

Em meio ao processo de descentralização que se instaurou no Brasil, 

encontramos vestígios também de uma ação centralizadora: “O movimento de 

centralização/descentralização da atual política educacional, no qual é 

descentralizado o financiamento e centralizado o controle, é parte da proposta de 

redefinição do papel do Estado [...].” (PERONI, 2000, p.13) O Estado descentraliza 

as ações quando destina aos entes federados recursos e, em contrapartida, 

centraliza, através inclusive dos mais diferentes instrumentos avaliativos que têm 

sido constituídos desde a década de 1990. 

 Tal intervenção tem ditado os caminhos da educação, sendo este posto em 

questão a partir dos instrumentos de avaliação externa que traduz a educação em 

números.  Evidencia-se nesse contexto a centralização, onde o Estado de forma sutil 

consegue controlar, mesmo que indiretamente, as ações tecidas no âmbito dos 

entes federados, propondo a partir do cenário observado novas políticas, orientadas 

a partir de documentos internacionais, visto que o Brasil é signatário de muitas 

dessas convenções: 

 

Esse discurso da política pública brasileira dos últimos vinte anos 
relaciona-se com recomendações de organismos internacionais que 
insistem nas ações para superar a crise de eficiência, eficácia e 
produtividade do sistema. Tal discurso aponta como principal 
problema a ser sanado o desencontro entre o sistema educacional e 
as necessidades do mercado de trabalho (COELHO, 2008, p. 231). 

 
 



25 
 

 A intervenção dos organismos internacionais na condução das políticas 

educacionais acaba limitando-se a uma perspectiva mercadológica, contrariando 

uma educação humanizadora que contribua para a transformação social. Tais 

políticas não consideram os anseios dos sujeitos e suas necessidades, 

apresentando-se ademais como fragmentadas e descontínuas e, “com isso, as 

instituições escolares se veem diante de um pressuposto que não privilegia uma 

concepção democrática do ensino, e sim a lógica do mercado e da concorrência.” 

(ALVES; SEVERINO, 2011, p. 7) 

Dessa forma, o Estado abre precedentes para a inserção de instituições que 

figuram no terceiro setor. Percebe-se que o “milagre” da transformação da educação 

perpassa pela relação público-privado e, mais precisamente, pelas instituições 

abarcadas pelo terceiro setor que preconizam os anseios de mercado:  

 

A Terceira Via propõe a parceria com o Terceiro Setor e a reforma do 
Estado, em contraposição ao Estado mínimo e à privatização, 
propostos pelo neoliberalismo. Porém, advertimos que, nos dois 
casos, o Estado minimiza as suas responsabilidades pela execução 
das políticas tanto para racionalizar recursos, quanto porque o 
mercado é o parâmetro de eficiência. Nesse sentido, a reforma do 
Estado proposta pela Terceira Via segue a lógica de mercado, com a 
chamada administração gerencial (PERONI, 2013, p. 4). 

 

Em pauta um modelo mercadológico, reforçado pela concorrência, pelo lucro, 

por aspectos mais voltados para o cunho econômico e não para as transformações 

que a educação reclama no dia a dia. Contribui decisivamente, neste sentido, o 

processo de globalização da economia, uma vez que a educação é formação para a 

vida, para o mundo e não para um espaço especifico, onde a mesma se consolida:  

 

Soma-se a isso a exigência da eficiência na resposta as 
necessidades sociais, que também é apontada como desdobramento 
dos fenômenos da globalização e da participação. A cobrança dos 
cidadãos migra da costumeira responsabilização do Estado, para a 
ideia de responsabilização pela eficiência na prestação dos serviços 
independente de quem o preste. Não importa se o serviço é prestado 
diretamente pelo Estado ou não; o que importa é que o serviço seja 
prestado de forma rápida e com qualidade (SOUZA, 2010, p. 41). 

  

O pensar a educação imprime uma visão racional amplamente voltada para o 

capital, desarticulada do saber, tornando a educação uma espécie de negócio, onde 

os números são o alvo principal. Nesse contexto pouco preocupa as práticas 

desenvolvidas no seio das escolas, transformadas em índices que sintetizam a 
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qualidade do processo educacional. O crescimento quantitativo prevalece sobre o 

qualitativo, tornando a educação um espaço meramente mercantilista, arraigado às 

práticas de uma educação bancária (FREIRE, 1996).  

 Tal movimento implica em um grande desafio para a carreira docente - tornar 

a escola um espaço que possibilite aos sujeitos ali inseridos uma transformação 

social e que a mesma traga sentido a sua vida cotidiana. Esse anseio emerge sob 

os docentes que, muitas vezes, estão imersos em uma gama de exigências que não 

ultrapassam o campo da burocracia, não avançando em nada para a melhoria da 

escola e mais que isso da própria sociedade:  

 

Atentar a este desafio não se fará, apenas, com a introdução das 
habilidades e competências, mas também aliando-as às questões 
éticas e de valores. Quando essa articulação não acontece inúmeras 
questões sobre a qualidade da educação, da escola e do currículo 
começam a emergir e, neste contexto, os profissionais da educação 
(professores/as, gestores/as, técnicos da burocracia escolar) 
começam a ser responsabilizados pelos baixos índices de 
produtividade e de qualidade da educação pública (SOARES et al., 
2007, p. 192). 

 
 Desta feita, o processo educacional cunhado após o início da globalização 

tornou os profissionais da educação sujeitos reprodutores numa escala circular para 

dar conta das exigências desse modelo, deixando para trás inúmeras lacunas, que 

dentro desse cenário, não conseguem absorvê-las. Como percebemos no exposto, 

há uma preocupação singular com os índices, com a produção, ou seja, com o 

produto, mas não com a qualidade, nem tampouco, com o sujeito, e mais que isso, 

com sua relação entre aprendizado e sociedade.  

 Os docentes são tratados como meros transmissores de conteúdo, exigidos 

por um sistema que visa apenas alcançar as diversas avaliações externas. As ações 

propostas dentro desse sistema não possibilitam aos sujeitos inseridos nele (os 

docentes) uma verdadeira ruptura, ao contrário, a: 

 
[...] descentralização educativa obriga a parcelar o corpo docente, e 
os países que estão descentralizando estão rompendo as estruturas 
organizativas do professorado como unidades profissionais 
reivindicativas e de pensamento. E a entrada do mercado na 
educação tem roubado, subtraído, a capacidade de racionalização 
que poderiam ter os professores para dá-las aos consumidores. Na 
ideologia do mercado, quem manda não é a ciência, quem manda é 
o gosto do consumidor. E o professor se converte num produtor que 
faz o que manda o mercado, não o que manda a ciência 
(SACRISTÁN, 2002, p. 23). 



27 
 

 

 Nessa perspectiva a educação é sintetizada por intermédio de elementos não 

de luta, mas de um espaço onde imperam as disputas, esquecendo nesse contexto 

a qualidade dessa oferta. A preocupação central vislumbrada é apenas a do acesso, 

não transparecendo nenhum registro no que tange a qualidade da educação 

oferecida, aspecto elementar para uma verdadeira transformação social. 

 Emerge daí a necessidade de uma reformulação da política educacional 

brasileira, arraigando a esta um novo epicentro de transformação para a vida dos 

sujeitos. Trata-se não só de um direito do ponto de vista legal, mas de uma 

demanda social: 

 

Há necessidade de se rever o projeto educacional brasileiro para 
oferecer ensino de qualidade, preparando profissionais para o 
mercado de trabalho e não distribuir canudos para apenas engrossar 
as estatísticas, sabendo, de antemão, que a grande maioria dos 
formados com cursos superiores não encontrarão vagas no mercado 
de trabalho nas suas áreas de formação. O Projeto Educacional não 
deve ser estanque e sim parte de um Projeto Nacional coerente e 
abrangente, considerando-se a realidade do País e as variáveis 
sócio-econômicas (RIBEIRO, 2006). 
 

 
 

Como forma de sanar suas ausências e fragilidades, ao longo da última 

década o Estado criou mecanismos para o crescimento da oferta, em todos os níveis 

de ensino. Caso da Universidade Aberta do Brasil (UAB), cuja Lei Nº 12.056/2009, 

em seu artigo 62, § 3º, preconiza que “a formação inicial de profissionais de 

magistério dará preferência ao ensino presencial, subsidiariamente fazendo uso de 

recursos e tecnologias de educação a distância”.  

Nesse contexto, observamos as distorções apresentadas nas políticas 

públicas educacionais, vislumbradas pelo Estado, onde a incompletude é marca 

singular desse processo. Cabe fazer algumas indagações: onde fica o docente e sua 

prática nesse processo? E os alunos fruto de uma sociedade revestida por esse 

modelo? São aspectos que necessitam de um forte debate e, consequentemente, de 

uma mudança de postura por parte do Estado.  

Sobre as perspectivas que a educação tomou em meio à globalização, 

Gadotti (2000, p.07) ressalta: 
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Seja qual for a perspectiva que a educação contemporânea tomar, 
uma educação voltada para o futuro será sempre uma educação 
contestadora, superadora dos limites impostos pelo Estado e pelo 
mercado, portanto, uma educação muito mais voltada para a 
transformação social do que para a transmissão cultural. Por isso, 
acredita-se que a pedagogia da práxis, como uma pedagogia 
transformadora, em suas várias manifestações, pode oferecer um 
referencial geral mais seguro do que as pedagogias centradas na 
transmissão cultural, neste momento de perplexidade. 

 
 

 Evidencia-se uma educação que busque transformar a realidade do discente 

a partir da superação das práticas impositivas, arcabouço central do discurso do 

Estado. Pressuposto este que emerge primeiramente no processo de formação 

social do educador, passando pela formação acadêmica, rompendo paradigmas e 

artefatos típicos de uma sociedade centralizadora, burocrática, aspectos que não 

comungam com um modelo neoliberal, democrático, no qual estamos situados. 

 Tal modelo incide, principalmente, no processo de formação docente, onde 

estamos presenciando um crescimento da relação público-privado, como elemento 

singular para responder aos anseios não mais da própria sociedade, mas de 

demandas externas: 

 

Nesse ínterim, a formação de professores mostra-se fundamental 
para preparar os docentes para atender às novas demandas sociais 
e às exigências internacionais, como as do Banco Mundial, que têm 
interferido de modo incisivo nas políticas de formação de professores 
nos países da América Latina, pois associam a educação ao 
desenvolvimento das sociedades contemporâneas, em uma relação 
direta entre educação básica e aumento de mão-de-obra preparada 
para o mercado de trabalho, no qual o professor se torna 
fundamental para o desenvolvimento de saberes necessários para 
formar o trabalhador (RAMOS; DRI, 2012, p. 76). 
 

 
 

 Na tentativa de atender tais exigências e diante do que preceitua suas normas 

e marcos legais, os entes federados buscam manter uma relação de parceria com o 

terceiro setor, mais especificamente, as organizações não governamentais (ONGs). 

Modelo este posto como solução para a ineficiência do Estado em gerir suas 

políticas e projetos, principalmente, quando são voltados para o campo da 

educação. Mais uma vez constata-se a intervenção internacional na condução das 

políticas estatais.  
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Nesse contexto, as propostas lançadas imprimem as imposições do Banco 

Mundial que favorecem ao capital, ascendendo numa concepção de superação da 

crise, através de uma nova relação entre o público e o privado. O Terceiro Setor tem 

operacionalizado as ações no campo educacional, sobretudo, na elaboração e 

execução da formação continuada dos professores, pano de fundo das principais 

mudanças que a escola contemporânea tem exigido. No capítulo a seguir tentamos 

compreender, justamente, as vicissitudes da escola e da sociedade diante da 

formação docente. 
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3 FORMAÇÃO DOCENTE: VICISSITUDES DA ESCOLA E DA SOCIEDADE  
 
 
 
 O presente capítulo aborda a formação docente na contemporaneidade, a 

partir do diálogo entre os imperativos da escola e aqueles impostos pela sociedade. 

Parte do pressuposto de que, para reinventar a escola, o processo educacional e as 

práticas pedagógicas, faz-se urgente redimensionar a própria formação e 

capacitação do professor. Mesmo porque, não há dúvida, a melhoria da educação e 

consequentemente da escola favorece um ambiente de transformações e não 

meramente de mudanças.  

Num primeiro momento, discutimos os desafios e perspectivas de 

transformação social que essa formação implica, destacando as provocações postas 

ao modelo de ensino e aprendizagem vigente. Num segundo momento, discorremos 

sobre a formação continuada de professores no campo das tecnologias de 

informação e comunicação (TIC), objetivando entender sobretudo como tem se 

processado a renovação das metodologias e recursos didático-pedagógicos em sala 

de aula. 

 A escola contemporânea tem capitaneado esforços, de forma individual 

muitas vezes, para dotar-se de um melhor aparato no que tange ao processo de 

formação de seus docentes. No Brasil, essa prerrogativa ganhou ascensão a partir 

da criação da Lei de Diretrizes e Base da Educação (LDB), em 1996, sendo inclusive 

alvo de esforços pelo Governo Federal na tentativa de minimizar os altos índices de 

docentes sem formação especifica para atuar em sala de aula. Esse cenário está 

previsto em instrumentos como o Decreto nº 6.755/2009 que prevê a formação inicial 

de professores em regime de colaboração com estados e municípios: 

 

Na última década, a preocupação com a formação de professores 
entrou na pauta mundial pela conjunção de dois movimentos: de um 
lado, pelas pressões do mundo do trabalho, que se vem estruturando 
em novas condições, num modelo informatizado e com o valor 
adquirido pelo conhecimento, de outro, com a constatação, pelos 
sistemas de governo, da extensão assumida pelos precários 
desempenhos escolares de grandes parcelas da população. Uma 
contradição e um impasse. Políticas públicas e ações políticas 
movimentam–se, então, na direção de reformas curriculares e de 
mudanças na formação dos docentes, dos formadores das novas 
gerações (GATTI, 2008, p. 62). 
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Antes mesmo de ressaltar as exigências da formação docente, convém 

salientar que tratar de educação é pensar nas ações de transformações que a 

sociedade exige, ou de certa forma, impõe. Mudar implica, apenas, em passar a 

ocupar um espaço diferente do qual se estava, sem rupturas com a realidade 

vivenciada. Transformar emerge de rupturas com modelos ultrapassados, 

estagnados, provocando assim uma nova concepção de ser e estar no tecido social,  

tornando elementar a necessidade de uma educação transformadora seja do ponto 

de vista individual seja social.  

Quando propomos refletir acerca das transformações pelas quais a educação 

brasileira tem passado, focamos nossos olhares em modelos que influenciaram tais 

mudanças. Pois, diante desses movimentos poderemos melhor compreender o 

cenário que temos atualmente na educação brasileira. Deste modo, torna-se 

fundante compreender dois modelos de escola que foram cruciais na construção do 

formato de escola que temos hoje na sociedade contemporânea, tratam-se da 

escola tradicional e da escola construtivista. 

A escola tradicional centrada no professor tem uma visão punitiva do aluno, 

atribuindo ao primeiro meramente a missão de transmissor dos saberes. A 

preocupação é de difundir os ensinamentos acumulados pela humanidade, deixando 

de lado as necessidades dos alunos. Esse modelo de escola, de acordo com Saviani  

(2008, p. 06), 

 
[...] surge como um antídoto à ignorância, logo, um instrumento para 
equacionar o problema da marginalidade. Seu papel é difundir a 
instrução, transmitir os conhecimentos acumulados pela humanidade 
e sistematizados logicamente. O mestre-escola será o artífice dessa 
grande obra. A escola se organiza, pois, como uma agência centrada 
no professor, o qual transmite, segundo uma gradação lógica, o 
acervo cultural aos alunos. A estes cabe assimilar os conhecimentos 
que lhes são transmitidos. 
 
 

 Nesse modelo os saberes são centrados nos conhecimentos internalizados 

pelos docentes. Trata-se de um processo onde a repetição é a metodologia que 

mais se adequa à realidade. O aluno será capaz de articular seus conhecimentos 

por meio da transmissão centrada na imagem do professor, favorecendo assim uma 

boa colocação no mercado de trabalho. Trata-se de uma escola conservadora, 

focada na memorização e na repetição e não na aprendizagem significativa como 

deveria ser.  
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A escola tradicional teve seu ápice no Brasil até as décadas de 1960 e 1970, 

no entanto, ainda hoje está presente. Isso é bastante perceptível nos dias atuais, 

através da busca pela aprovação em processos seletivos e nas avaliações 

institucionais que visam segregar os estudantes e instituições através de notas que, 

em muitos casos, não refletem a realidade. As atitudes rígidas e punitivas do 

professor são constantes, não sendo respeitadas as diferenças no ritmo de 

aprendizagem dos indivíduos e restando aos alunos com déficits superar esse 

desafio e alcançar os níveis daqueles com capacidade considerada superior. 

 O modelo de escola focada no construtivismo surgea partir das últimas 

décadas do século XX, instituindo  em contrapartida um cenário de renovação das 

ideias nas escolas e trazendo à tona elementos importantes acerca do papel do 

professor:  

 
A nosso ver, o mais importante em relação ao papel do professor na 
utilização do construtivismo é sua capacidade de aceitar que não é 
mais o centro do ensino e da aprendizagem. O professor deve saber 
que a criança e o adolescente aprendem em interação com o outro, 
que pode ser o próprio professor ou seus colegas de classe. Novas 
figuras são introduzidas nesse processo; a supremacia do professor 
deve dar lugar à competência para criar situações problematizadoras 
que provoquem o raciocínio do aluno e resultem em aprendizagem 
satisfatória (LEÃO,1999, p. 201). 
 

 
 Nessa perspectiva o professor sai da posição de dominação e passa a 

vivenciar um espaço de interação, de construção de um saber que, muitas vezes, 

parte dos conhecimentos prévios dos alunos. Nesse cenário, a educação toma corpo 

numa linha democrática, compartilhada, onde os conhecimentos não são maiores 

nem menores, mas sim saberes diferentes, como Freire (1996) destacou em sua 

obra.  

Diante dos estudos realizados por Libânio (1990) e Saviani (1997), 

percebemos claramente o trânsito entre as diferentes tendências pedagógicas no 

cenário que investigamos. Em suma, existe uma ruptura com a linha tradicionalista 

quando se adensa uma perspectiva de um ensino focado na vertente do uso das 

tecnologias e suas interfaces, no entanto, esse processo condensa um pouco das 

tendências denominadas de progressistas: libertadora, libertária e critico-social dos 

conteúdos.  
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Nessas tendências algumas categorias dialogam diretamente com a escola 

no contexto atual, além de se apresentar no arcabouço central das costuras 

conceituais da proposta da formação analisada ao longo do presente trabalho. Na 

prática, as mudanças em curso seguem tendência muito mais mercadológica do que 

comprometida em transformar a sociedade no sentido de ações de comunhão, de 

sociabilidade e de rupturas com os modelos tradicionais.  

Trata-se de uma exigência do capitalismo que se alojou em países como o 

Brasil, cujas políticas educacionais quase nunca se fundaram numa perspectiva 

transformadora, capaz de mobilizar os sujeitos para alterar a realidade onde estão 

inseridos. Ao invés de conceber a história da escola como uma história de 

transformações, asseveram Masschelein e Simons (2013, p. 105-106), precisa-se 

compreendê-la “[...] como uma história de repressão, uma serie de estratégias e 

táticas para dispersá-la, reprimi-la, coagi-la, neutraliza-la ou controlá-la.” Donde 

sobressai o teor de alienação, submissão e controle pelo qual passou e passa a 

escola.  

Como pode, então, uma instituição transformar algo ou alguém sem se 

transformar?  Seria esse o grande impasse pelo qual passam as nossas escolas, 

rumo a uma atuação democrática? Talvez fossem estes os aspectos cruciais no 

processo de recriação de um novo espaço, de uma nova escola, que aglutinasse as 

tessituras dos movimentos de luta, libertando as escolas das amarras estatais que 

as impedem de avançar na direção da transformação social. 

 Esse transformar vem revestido de rupturas, algo que não se constrói no 

campo das ideias apenas, mas de ações, de práticas capazes de valorização do 

sujeito e suas construções sociais. Diferentemente de serem derivadas de 

exigências institucionais, sem espaço para recriar, repensar ou refazer ações que 

favoreçam um pensar diferente, livres de subordinação ou até mesmo alienação, 

como acontece em nossas escolas, inviabilizando uma educação transformadora. 

Diante dessa nova conjuntura faz-se necessário dotar a escola de inovações 

que a possibilite avançar diante dos imperativos internos e externos, melhorando 

assim a qualidade do ensino e da aprendizagem. Acerca desse processo de 

mudança pelo qual a educação brasileira vem passando Gatti, Barretto e André 

(2011, p. 24-25) asseveram que: 
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Os desafios candentes que são colocados ao governo da educação e 
às suas políticas, em particular às questões da formação de 
docentes e de seu trabalho, têm-se originado dos desconfortos 
anunciados por diferentes grupos sociais, em diferentes condições, 
que expõem suas necessidades e demandas e geram suas 
reivindicações expressas por vários meios (associações diversas, 
mídias, movimentos por mais e melhor educação etc.). Esses 
desconfortos relacionam-se a novas posturas ante as injustiças 
sociais, marcadamente as injustiças de status social, que estão 
relacionadas com a ordem cultural em nossa sociedade, aliada às 
possibilidades de sobrevivência digna. 
 
 

 Esses anseios estão situados nos mais diversos documentos, principalmente, 

na LDB e no Plano Nacional de Educação (PNE) e nos Planos Municipais de 

Educação – PME‟s. Dispositivos legais e institucionais que emergem das exigências 

não só do campo pedagógico, mas vislumbradas pela sociedade. Diante de tais 

imperativos, surge a necessidade de um novo professor.  

Em resposta a este movimento emergem as formações continuadas que 

possibilitam aos docentes uma melhor prática nos espaços em que atuam: 

 
É neste horizonte de preocupações que nos situamos. Temos a 
profunda convicção de que estamos chamados/as a “reinventar a 
escola”, e nesse processo, o papel do professor é central. Trata-se, 
na nossa perspectiva, de conceber o profissional da educação 
fundamentalmente como um agente sociocultural (CANDAU, 2014, p. 
34). 
 
 

 Tal arcabouço aponta para a necessidade de um docente revestido de um 

novo fazer, de uma prática que dialogue com a multiplicidade de sujeitos que 

povoam nossas escolas, sendo um mediador das diversas realidades e 

conhecimentos que cada indivíduo conduz. É perceptível nas colocações de Candau 

(2014) que a centralidade do docente não segue na linha do detentor de todo e 

qualquer conhecimento, mas que este sujeito é o centro da condução da nova 

(re)configuração do ser e fazer escola.  

 Esse reinventar é algo que transcende o espaço escolar, perpassa por 

inúmeras questões sustentando a necessidade de uma mudança em todo um 

conjunto, mas que se centra num sujeito fundante desse processo, o “professor”, 

principalmente, em suas práticas. As práticas docentes configuram um modelo que 

não condensa as exigências da sociedade, não acompanhando as mudanças que 

esta sofreu ao longo dos anos.  
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Esta lacuna incide diretamente no processo de formação do educador que 

não tem acompanhado tais transformações, tornando-o um sujeito inacabado que 

busca por sua completude enquanto profissional, mas, sobretudo, enquanto sujeito 

social. Diante do exposto, torna-se emergente a procura por substratos que aqueça 

o movimento de formação docente que contemple as exigências não só do Estado, 

mas principalmente da sociedade. Essa busca reside num elemento crucial à 

reinvenção da escola, algo fundamental à melhoria das práticas e ações docentes:  

[...] Reinventar a escola só tem sentido se for um sonho coletivo. Um 
sonho que nasce do nosso cotidiano, das inquietudes e das práticas 
diárias dos educadores. Muitas das propostas de reforma e 
renovação curricular que se têm sucedido no nosso país e em toda a 
América Latina, não dão certo, não avançam ou morrem com as 
sucessivas mudanças de governo e não têm continuidade porque 
nascem de um grupo de especialistas, das propostas dos 
organismos internacionais, ou de outros coletivos, mas não nascem 
da fala e da experiência dos educadores que estão na ponta do 
ensino. A reinvenção que queremos mobilizar tem os educadores 
como seus principais protagonistas. A cada um/a de vocês, a todos 
nós como atores principais deste processo de reinvenção da escola 
(CANDAU, 2006, p. 02). 
 

 Trata-se de pensar a escola num campo plural, envolvendo os mais diversos 

atores que ali se situam. Pensar a escola como uma entidade de continuidade e não 

dos descontínuos, conforme visualizamos diante do aspecto político, pois a escola 

ainda é pensada e operada como uma ação política (de governo) e não de Estado, 

como deveria ser concebida.  

Tradicionalmente a escola é concebida como espaço de interação, de 

parceria, de junção. No entanto, conforme Saviani (2008, p.27), a mesma está cada 

dia mais imbricada na segregação: “[...] em que pese a aparência unitária e 

unificadora, é uma escola dividida em duas (e não mais do que duas) grandes redes, 

as quais correspondem à divisão da sociedade capitalista em duas classes 

fundamentais: a burguesia e o proletariado”.  

Na realidade, a escola está mais focada na perspectiva da reprodução de 

uma ideologia dominante do que de sua verdadeira função social. Althusser (1974, 

p.49-50), alias, aponta a escola como um Aparelho Ideológico de Estado (AIE), 

destacando que espaços como a escola “[...] podem ser não só o alvo mas também 

o local da luta de classes e por vezes de formas renhidas da luta de classes. A 

classe (ou a aliança de classes) no poder não domina tão facilmente os AlE como o 

Aparelho (repressivo) de Estado”.  
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Tais condutas podem mudar mediante a ruptura das amarras tecidas pelo 

Estado que, sobretudo, são desfeitas pelo afloramento de um conhecimento que 

supere os princípios autoritários que permeiam o espaço escolar: 

 
[...] Reinventar a escola implica ter “a mente e o coração no momento 
presente” (Pedro Poveda), isto é, ter como referência fundamental os 
tempos que estamos vivendo. Tempos difíceis, cheios de 
contradições e desafios. Tempos que exigem muita reflexão a partir 
do vivido. Tempos que exigem coração, paixão, compromisso. O 
processo de reinvenção que queremos promover quer mobilizar 
nossas melhores energias intelectuais e afetivas para que a escola 
esteja cada vez mais sintonizada com os tempos que estamos 
vivendo e construa coletivamente respostas às novas questões que 
nos desafiam cada dia (CANDAU, 2006, p.02). 
 
 

 Trata-se de um reinventar a escola calcado em dois importantes aspectos: a 

razão e a emoção. Pois muito se exige dos profissionais que atuam nesse espaço, 

esquecendo de que são seres pensantes e que estão envolvidos em uma gama de 

sentimentos e emoções, muitas vezes, oriundos da própria demanda que atendem. 

Trata-se, portanto, de pensar a formação docente comprometida com a afetividade 

humana, fazendo “com que os conteúdos toquem os sujeitos, tornando a 

aprendizagem significativa.” (MAGALHÃES, 2011, p. 55) 

 Eis o sentido mais completo da educação, trazer para a razão (técnica, 

fechada, uniforme) elementos que a tornem mais humana, mais próxima da 

realidade dos educandos, possibilitando uma melhor compreensão dos 

ensinamentos disponibilizados. Permitir o encontro do próprio educando com o 

conhecimento internalizado e que, ao ser trabalhado, traz sentido, ampliando seus 

horizontes e perspectivas de mudanças. 

 Vislumbra-se um sentimento de pensar a escola a partir de suas práticas e de 

seu povo, de seus sentidos, de seus anseios. Neste contexto, insere-se a formação 

do educador que atua nesse espaço, possibilitando assim a reinvenção da escola 

em todo o seu conjunto e não por fragmentos como tem acontecido. Trata-se de 

buscar conhecer cada sujeito para que se possa pensar numa ação mais ampla que 

transforme a educação ofertada, reinventando a escola: “[...] Em realidades muitas 

vezes marcadas pela negação do outro, pela homogeneização, pelo silenciamento 

das diferenças, estamos chamados/as a olhar a cada pessoa em sua mais profunda 

dignidade, em sua mais profunda singularidade.” (CANDAU, 2006, p. 02) 
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 Discutir a formação continuada de professores para uso das tecnologias em 

sala de aula é algo também primordial à reinvenção da escola, visto a proximidade 

dos dispositivos tecnológicos do cotidiano das crianças e jovens. O grande desafio 

desse processo reside no professor e dois importantes aspectos situam isso. O 

primeiro pela ausência de formações que contemplem de fato a realidade onde 

estão inseridos estes sujeitos, o outro pela resistência que muitos profissionais ainda 

têm face o uso das tecnologias digitais como recurso didático-pedagógico: 

 
Desse modo, é de se esperar que a escola, tenha que “se 
reinventar”, se desejar sobreviver como instituição educacional. É 
essencial que o professor se aproprie de gama de saberes advindos 
com a presença das tecnologias digitais da informação e da 
comunicação para que estes possam ser sistematizados em sua 
prática pedagógica (SERAFIM; SOUSA, 2011, p. 20). 
 

  

 Antes de inserir as tecnologias no espaço escolar, é indiscutível que é preciso 

vivencia-las no processo de formação do professor. Seja no contexto da formação 

inicial seja principalmente na continuada, deve-se permitir ao docente fazer uso das 

diferentes tecnologias não apenas no sentido de responder às demandas 

profissionais sobre ele, como também em dialogar mais diretamente com as 

necessidades da escola: “[...] tais recursos ainda exigem muito de professores pouco 

familiarizados com a tecnologia, o que remete à necessidade de apoio formal e 

informal para o desenvolvimento profissional dos educadores” (CGI.br, 2016, p.19). 

Não por acaso, desde meados da década de 1990, o Governo Federal tem se 

empenhado em intensificar as políticas e programas destinados à incorporação das 

tecnologias nas escolas e à formação continuada de professores para responder 

demandas daí decorrentes: 

 
Na realidade, instaura-se junto ao Estado brasileiro uma política 
nacional de educação a distância, baseada em uma série de 
programas e sistemas de EAD sem precedentes na história do país. 
Graças à exigência legal de todo professor do ensino básico ter um 
curso de graduação, a formação docente é a principal atividade dos 
projetos públicos em EAD, destacando-se os consórcios envolvendo 
instituições de educação superior, como o Veredas de Minas Gerais, 
o Cederj (Centro de Educação Superior a Distância do Estado do Rio 
de Janeiro) e o Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB). [Já em] 
2010, a UAB prevê alcançar 140 mil alunos matriculados em cursos 
de graduação e pós-graduação a distância que serão ofertados em 
todo o país por 830 polos de apoio presencial (COSTA, 2008, p. 10). 
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 Percebemos, claramente, as investidas do Estado para alavancar a formação 

de professores para uso das diferentes tecnologias em sala de aula. Mesmo diante 

desse esforço, a formação docente ainda é considerada um dos grandes gargalos 

no processo de inserção das TIC no contexto educacional brasileiro, haja visto o 

distanciamento entre a formação ofertada e a realidade onde está inserido o sujeito: 

 
Neste sentido, o papel que o professor pode e deve desempenhar no 
contexto escolar é de fundamental importância, caso queira 
desenvolver eficazmente o seu trabalho estimulando novas posturas, 
atitudes e procedimentos como a apropriação e utilização das TICs 
no processo de ensino e aprendizagem, rompendo com práticas 
estabelecidas e enraizadas pelo tempo (GREGIO, 2005, p. 69). 
 

 Essa ruptura dar-se a cada formação, a cada incorporação do uso das TIC no 

dia a dia do professor. Deste modo, teremos uma nova concepção de educação, 

respaldada no uso sistemático das tecnologias, associada ao conteúdo trabalhado 

em sala de aula. A formação continuada dos docentes para uso das TIC deve refletir 

a realidade e as interfaces do contexto com o qual se relaciona. 
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4 CAMINHOS DA PESQUISA E PROCEDIMENTOS METÓDOLOGICOS 

 

 

 No presente capítulo discorremos, de forma sistemática, a respeito dos 

caminhos e procedimentos que alicerçam nossa pesquisa, como forma de desvelar 

o trajeto que percorremos para alcançar os objetivos elencados e melhor 

compreender o universo que propomos investigar. Tal arcabouço nos aponta desde 

o planejamento até a execução das ações nas quais nossa proposta está 

embasada.  

 Subdividimos o capítulo em quatro tópicos. No primeiro apresentamos a 

natureza da pesquisa e, no segundo, o cenário onde esta foi desenvolvida, 

contextualizando suas particularidades e oportunizando um maior conhecimento 

acerca do universo e da escola estudada. No terceiro tópico, tratamos do perfil dos 

sujeitos pesquisados e, no último, apresentamos os instrumentos e método 

utilizados para a descrição e análise dos dados coletados.  

 
 
 
 4.1 Natureza da Pesquisa 
 

 

 Desenvolvemos pesquisa objetivando encontrar solução para um determinado 

problema. Segundo Gerhardt e Silveira (2009, p. 12), somente “se inicia uma 

pesquisa se existir uma pergunta, uma dúvida para a qual se quer buscar a 

resposta.” Gil (2002, p. 17), por sua vez, acentua que a pesquisa pode ser definida 

“como o procedimento racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar 

respostas aos problemas que são propostos.”  O ato de pesquisar é algo que requer 

métodos específicos e claros para que se possam alcançar os objetivos traçados e, 

desta forma, evidenciar aspectos que até então são desconhecidos da sociedade.  

Nessa perspectiva, o estudo ora apresentado tem como base uma pesquisa 

qualitativa, de caráter exploratório e descritivo, que contribui para uma melhor 

compreensão das interfaces do objeto de estudo, facilitando a delimitação e 

favorecendo um estudo mais detalhado. De acordo com Prodanov e Freitas (2013, p. 

52), esse modelo de abordagem 
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[...] tem como finalidade proporcionar mais informações sobre o 
assunto que vamos investigar, possibilitando sua definição e seu 
delineamento, isto é, facilitar a delimitação do tema da pesquisa; 
orientar a fixação dos objetivos e a formulação das hipóteses ou 
descobrir um novo tipo de enfoque para o assunto. Assume, em 
geral, as formas de pesquisas bibliográficas e estudos de caso. 

  

Ancora-se a pesquisa, também, na perspectiva do estudo de caso que, 

conforme Gil (2002, p. 54): “Consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou 

poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento, 

tarefa praticamente impossível mediante outros delineamentos já considerados.” 

Considerando que aborda uma problemática concreta, com implicações na 

realidade, o presente estudo implica ainda em uma pesquisa aplicada que “objetiva 

gerar conhecimentos para aplicação prática e dirigidos à solução de problemas 

específicos. Envolve verdades e interesses locais.” (SILVA; MENEZES, 2005, p. 20)  

O que implica atender a uma das finalidades do Programa de Pós-Graduação 

em Formação de Professores da UEPB, um Mestrado Profissional comprometido em 

oferecer respostas consistentes aos problemas que afetam a formação e a prática 

pedagógica dos docentes de Educação Básica na nossa região.  

 

4.2 Cenário da Pesquisa 

  

 

 Nossa pesquisa teve como universo a Rede Pública Municipal de Ensino de 

Juripiranga, Estado da Paraíba. Situado na microrregião Agro-Pastoril do Baixo da 

Paraíba e distante cerca de 70 quilômetros da capital João Pessoa, o município teve 

sua origem no ano de 1777: 

 
Juripiranga foi mencionada na divisão administrativa do Brasil em 
1911 como sendo pertencente ao Município de Pilar, o mesmo 
acontecendo nas divisões correspondentes a 1936, 1937 e 1938 e no 
qüinqüênio 1939-43, com a denominação de Serrinha. Já no 
qüinqüênio 1944-48 estabelecido pela Lei nº 520 de 31 de janeiro de 
1943, o nosso Distrito “Serrinha” é mencionado com o topônimo de 
Juripiranga. Nome que representa o significado de AVE QUE 
CANTA, já que na região era muito comum um número elevado de 
passarinhos cantarolarem ao nascer e ao por do sol. 
Sua emancipação política teve no então Prefeito de Pilar, Caio 
Correia de Araújo, o seu grande artífice. Ela foi alcançada através da 
Lei nº 2.673, de 22 dezembro de 1961, ocorrendo sua instalação 
oficial no dia 04 de janeiro de 1962, desmembrada de Pilar e 
integrada por um único distrito, o da sede (PREFEITURA, 2017). 
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 Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

Juripiranga conta com uma população com pouco menos de 11 mil habitantes, 

quase dois mil estudantes matriculados nas escolas e uma taxa de escolarização na 

faixa etária entre 6 e 14 anos de idade de mais de 90% (BRASIL, 2017). Em 2015, 

conforme dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP), o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) do 

município, referente ao 4º e 5º ano do Ensino Fundamental, chegou a 4,1, acima da 

meta projetada (3,8); e, no caso do 8º e 9º ano, a 3,6, um pouco abaixo da meta 

projetada (3,7) (BRASIL, 2016). 

 O cenário principal da nossa pesquisa, no entanto, foi representado pela 

Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Vereador José 

Grimaudo Tavares. O nome foi atribuído ao estabelecimento em homenagem ao 

dentista e vereador, assassinado brutalmente em 1988, que gozava do apreço da 

população de Juripiranga, sobretudo de classe de baixa renda, residente no entorno 

da escola.  Era um cidadão que ao longo de sua vida contribuiu para a melhoria de 

vida da população, principalmente os que mais necessitavam. 

 

ILUSTRAÇÃO 1 - Fachada da escola e da comunidade do entorno 

 
               FONTE: Fotografia capturada pelo pesquisador 

 

 A escola está situada no bairro Serrinha de Baixo e faz parte da 12ª Região 

de Ensino do Estado, sediada no município de Itabaiana-PB. Sua fundação data de 

1985, quando começou a funcionar em uma sala de aula multisseriada. Com o 

crescimento do número de alunos foi construído um novo prédio com várias salas, 

inaugurado no início dos anos 1990. 
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             ILUSTRAÇÃO 2 - Parte traseira da escola 

 
             FONTE: Fotografia capturada pelo pesquisador 

 

A escola está localizada numa área distante do centro da cidade, sendo boa 

parte da clientela oriunda de famílias de baixa renda. A maioria dos pais dos alunos 

são safristas1, trabalhando como cortadores de cana e ganhando um salário mínimo, 

isto porque em Juripiranga: 

 
[...] as principais atividades econômicas estão voltadas para 
plantações de: milho, feijão, mandioca, inhame, fava, atividade esta, 
exclusiva com base na economia familiar de subsidência sem fins 
lucrativos, porém com uma predominância marcante da cultura de 
cana-de-açúcar, fonte de sobrevivência temporária e principal de 
toda região, tendo como manipuladora da produção e exploração, 
como também grande proprietária de terras no município a indústria 
denominada “USINA CENTRAL OLHO D‟ÁGUA” pertencente ao 
“GRUPO TAVARES DE MELO” localizada no município de 
Camutanga, município do Estado de Pernambuco e distante de 
Juripiranga aproximadamente 5 Km (PREFEITURA, 2017). 

 

 
Diante do cenário exposto percebe-se que a divisão de renda entre os pais 

dos alunos matriculados na escola que nos serviu como campo de pesquisa dar-se 

de maneiro muito irregular, pois existe uma variação de acordo com o período de 

colheita, considerando inclusive as variantes climáticas.  

                                                           
1
 Pessoa física que presta serviço rural, mediante a safra, ou seja, de acordo com o período destinado a colheita 

de uma produção agrícola.  
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              ILUSTRAÇÃO 3 - Pátio interno da escola 

 
               FONTE: Fotografia capturada pelo pesquisador 

Outros pais sobrevivem da coleta de materiais reciclados e trabalhando nas 

feiras livres da região, enfrentando dificuldades para ajudar seus filhos nos deveres 

de casa, seja pela falta de tempo, ou mesmo, de escolaridade. Registram-se, 

também, inúmeros casos de alunos oriundos de famílias desestruturadas que 

moram com avós, padrastos, madrastas ou tios, o que reflete diretamente na vida 

escolar do aluno, acarretando a falta de diálogo e estímulo para estudar, implicando 

na aprendizagem das crianças e adolescentes. Como agravante, a maioria dos 

alunos possui pouco acesso a atividades esportivas, artísticas, culturais e de lazer. 

Muitas vezes, desenvolvem seus trabalhos extraclasse sem nenhum recurso, ou 

mesmo, deixam de fazê-los por razões diversas. 

 
                 ILUSTRAÇÃO 4 - Parte lateral da escola 

 
                 FONTE: Fotografia capturada pelo pesquisador 
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A Escola Vereador José Grimaudo Tavares conta com bom espaço físico, 

atendendo 356 alunos nos turnos da manhã e tarde, divididos em 15 turmas de 1º ao 

5º ano. Além disso, no turno da noite, mantém a Educação de Jovens e Adultos 

(EJA) e oferece Atendimento Educacional Especializado (AEE) a 27 alunos. Na 

prática, porém, não se observa um uso sistemático das diferentes ferramentas 

tecnológicas, sobretudo, em benefício de uma aprendizagem significativa junto aos 

discentes.  

 
 

4.3 Sujeitos da Pesquisa 

 

 

Os sujeitos da pesquisa compreendem um grupo formado por 6 (seis) 

professores que participaram da formação continuada oferecida pelo Projeto CDI 

Escola, em Juripiranga-PB. Embora a formação tenha envolvido duas dezenas de 

docentes, a escolha de seis educadores deu-se em virtude da sua permanência no 

contexto atual, enquanto os demais sujeitos foram realocados em outras unidades, 

ou mesmo, encontram-se ausentes de sala de aula, participando de cursos de pós-

graduação em nível de mestrado.  

O número reduzido dos sujeitos da pesquisa, porém, não prejudicou a 

qualidade do estudo. Pelo contrário, os docentes colaboradores nos ofereceram 

respostas e reflexões que contribuíram, de forma significativa, para a melhor 

compreensão acerca dos resultados do projeto. A fala desses sujeitos possibilita 

repensar a escola a partir do processo de capacitação docente e, mais que isso, a 

prática pedagógica futura envolvendo o uso das tecnologias, ajudando-nos a 

vislumbrar mais amplamente o cenário onde a formação continuada aconteceu e 

exerceu algum tipo de influência. 

Embora tenhamos a identificação dos seis sujeitos da pesquisa, optamos 

neste estudo em adotar um codinome para cada um deles, como forma de preservar 

o sigilo das fontes. Os codinomes utilizados referem-se a nomes culturalmente 

usados no município, sendo eles os seguintes: Ciranda, Chapéu de Couro, Cana de 

Açúcar, Melaço, Canavial e Treminhão. No Quadro 1, observamos o perfil dos 

sujeitos que participaram da pesquisa, levando em conta o sexo, idade, etnia, 

escolaridade e tempo de atuação no magistério. 
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QUADRO 1 – Perfil dos professores respondentes  
Nome Sexo Idade Etnia Escolarida

de 
Tempo 

de 
atuação 

Formação Área de 
Atuação  

Ciranda F 28 - pós-
graduação 

8 anos Pedagogia Ens. 
Fundamental I 

Chapéu 
de Couro 

M 37 - pós-
graduação 

8 anos Ciências 
Biológicas  

Ens. 
Fundamental I 

Cana de 
Açúcar 

F 58 - pós-
graduação 

26 anos Pedagogia Educação 
Especial 

Melaço F 38 negro pós-
graduação 

8 anos História Ens. 
Fundamental I  

Canavial F 34 negro graduação 15 anos Geografia Ens. 
Fundamental I 

Treminhão M 37 pardo graduação 10 anos Ciências 
Biológicas 

Ens. 
Fundamental II 

Fonte: Questionário aplicado pelo pesquisador. 

 

 

 Destacamos, inicialmente, que a maioria dos professores participantes são do 

sexo feminino, evidenciando uma tendência de forte presença de mulheres em 

nossas escolas. Com relação à etnia apenas três docentes declararam, sendo dois 

negros e um pardo. A idade é uma variante, no entanto a maioria encontra-se entre 

os 30 e 40 anos, o que reforça a entrada no serviço público cada vez mais cedo, 

seja de forma efetiva, ou mesmo, para a prestação de um serviço temporário.  

Outra variante diz respeito ao tempo de serviço, oscilando de 8 a mais de 20 

anos de atuação, possibilitando no caso da maioria ainda investimentos na 

formação. A maior parte dos professores, aliás, afirmou dispor de pós-graduação, 

indicando a possível influência da política nacional de formação continuada e da 

própria possibilidade de progressão funcional com benefício financeiro. O indicador, 

também, remete ao potencial cumprimento das metas de capacitação docente do 

Plano Nacional de Educação (PNE) e do Plano Municipal de Educação (PME), 

previstas até 2024.  

 

 

4.4 Coleta e Análise dos Dados 

 

 

 Neste caso, buscamos realizar um levantamento bibliográfico e uma revisão 

de literatura capazes de atender à complexidade do objeto de estudo. Num primeiro 

momento, tentamos intensificar a problematização referente à formação continuada 
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de professores, sobretudo, no que tange as suas interfaces com as tecnologias. 

Paralelamente se fez necessário atualizarmos e aprofundarmos a revisão crítica 

acerca da formação docente na sua totalidade, bem como a respeito das políticas de 

formação continuada e da descentralização da educação, com destaque para a 

parceria Estado e Terceiro Setor. 

 A coleta de dados teve como base, ainda, a pesquisa documental acerca do 

plano de ação da formação ministrada pelo CDI Escola em Juripiranga-PB. A 

preocupação foi explicitar como a proposta foi construída, principalmente, no que diz 

respeito aos fundamentos didático-pedagógicos que orientavam sua concepção e 

realização. Seguindo a pesquisa documental, examinamos o Plano Municipal de 

Educação de Juripiranga (PME), cuja vigência vai de 2015 a 2025, não encontrando 

metas ou ações que tratassem da necessidade do uso de tecnologias no ambiente 

escolar, inclusive naquelas relativas à formação docente.  

 Além do PME, também analisamos o Projeto Político Pedagógico da Escola 

Vereador José Grimaudo Tavares, também não observando nenhuma referência ao 

uso das tecnologias educacionais nem mesmo à formação do educador para uso 

destas. O que evidenciou, de antemão, uma disparidade entre o discurso e a prática, 

apontando para um cenário diferente do que se encontrava registrado nos 

documentos analisados.  

Os documentos coletados foram examinados a partir do método de análise 

textual discursiva que, segundo Moraes e Galiazzi (2006, p. 118), constitui “uma 

abordagem de análise de dados que transita entre duas formas consagradas de 

análise na pesquisa qualitativa que são a análise de conteúdo e a análise de 

discurso”. Enquanto a primeira se apoia na interpretação do significado atribuído 

pelo autor, a segunda se assenta nas condições de produção do texto .  

De acordo com Moraes (2003, p. 192), a análise textual discursiva: 

 
[...] pode ser compreendida como um processo auto-organizado de 
construção de compreensão em que novos entendimentos emergem 
de uma sequência recursiva de três componentes: desconstrução do 
corpus, a unitarização, o estabelecimento de relações entre os 
elementos unitários, a categorização, e o captar do novo emergente 
em que nova compreensão é comunicada e validada. 
 

Adotando os componentes centrais à análise textual discursiva (unitarização, 

categorização e comunicação), tornou-se possível não só dimensionarmos a 
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proposta didático-pedagógica do Projeto CDI Escola, como também a qualidade do 

processo de capacitação e as perspectivas do uso efetivo das tecnologias em sala 

de aula. Somando-se a isso, a abordagem serviu para confrontarmos os 

fundamentos do plano de ação e as percepções dos docentes participantes do 

Projeto CDI Escola.  

Por último, conforme podemos conferir no Apêndice A da presente 

dissertação, utilizamos um questionário semiestruturado, com questões abertas e 

fechadas, aplicado aos seis sujeitos participantes da pesquisa, durante o mês de 

dezembro de 2016. Segundo Brennand, Medeiros e Figueiredo (2012, p. 186), o 

questionário constitui uma das técnicas mais adotadas “[...] pelas pesquisas de 

campo, uma vez que este instrumento de coleta é um dos mais estratégicos para 

reunir informações sobre as características de sujeitos, grupos e comunidades”. 

Com a aplicação do questionário, obtivemos informações mais precisas acerca da 

relação formação docente e uso das tecnologias. 
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5 IMPACTOS DO PROJETO CDI NA ESCOLA 

 

 Neste tópico buscamos refletir, mais precisamente, sobre o Projeto CDI 

Escola e a formação continuada para uso das TIC realizada a partir da parceria 

entre a Prefeitura Municipal de Juripiranga e o CDI Bahia. Desse modo, dois 

cenários guiam nossas reflexões: no caso do primeiro, buscamos analisar a 

concepção e as interfaces da proposta de formação. No caso do segundo, 

destacamos as percepções dos docentes participantes do curso, evidenciando os 

impactos que essa formação acarretou junto ao processo de ensino e 

aprendizagem. 

 Iniciamos a análise da proposta de formação do Projeto CDI Escola tomando 

como base uma afirmação de Paulo Freire: “Ninguém pode estar no mundo, com o 

mundo e com os outros de forma neutra” (FREIRE, 1996, p. 86). Na realidade, 

percebendo aproximações do projeto com as concepções freirianas, poderemos 

pensar a formação continuada, a escola e os sujeitos envolvidos na pesquisa à luz 

de uma educação que se constitui em instrumento de construção coletiva, de 

conscientização e de transformação não só da escola, mas da própria sociedade.  

A ação de formação proposta a partir daí emerge alicerçada em dois 

princípios fundamentais: a conscientização e a transformação social, buscando 

assim o rompimento do modelo de educação bancária, centralizadora, individualista, 

onde o sujeito se constitui em mero depósito de informações. A proposta do Comitê 

para Democratização da Informática (CDI), no contexto geral, está arraigada à ideia 

de ruptura, de inquietação, visivelmente apresentada no slogan da ONG: 

“transformando vidas através da tecnologia”. Uma proposta categórica que aponta 

para um percurso onde a porta de saída é o uso sistemático e consciente dos 

instrumentos tecnológicos, cada dia mais, presentes no nosso cotidiano.  

 Desenvolvendo um trabalho voltado para a população de baixa renda e 

públicos específicos, como apenados, indígenas e ribeirinhos, pessoas com 

deficiência e pacientes de saúde mental, o CDI está presente em 13 países, através 

de uma rede composta por 23 escritórios regionais e internacionais. A ONG chegou 

ao Brasil em 1995, na cidade do Rio de Janeiro, de onde se expandiu para alguns 

estados brasileiros, já tendo atendido mais de 1,5 milhão de pessoas. 
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No Gráfico 1 sintetizamos as principais dimensões que dão sustentação à 

proposta do CDI que, uma vez em prática, busca transformar a vida dos sujeitos que 

fazem parte das ações da ONG em todo o mundo. 

 

GRÁFICO 1 – Dimensões que sustentam a atuação do CDI 

 

       FONTE: Material disponibilizado pelo CDI durante a formação em Juripiranga-PB 

  

 O CDI utiliza uma metodologia própria denominada de 5 passos, cada um 

deles contando com a participação dos diferentes atores, como educadores e 

educandos: leitura de mundo – problematização – criar plano de ação – execução – 

avaliação. O principal movimento que destacamos é o passo da leitura de mundo 

que, para Freire, precede a leitura da palavra. Buscando compreender o cenário 

ocupado pelos sujeitos, o movimento reforça a necessidade de conhecimento prévio 

não apenas em relação a estes, como também às interfaces na qual queremos 

realizar uma intervenção: 

 
É importante ressaltar, porém, que o estudo da realidade não se 
limita à simples coleta de dados, mas deve, acima de tudo, perceber 
como o educando sente sua própria realidade, superando a simples 
constatação dos fatos, isso numa atitude de constante investigação 
dessa realidade. Esse mergulho na vida do educando fará o 
educador emergir com um conhecimento maior de seu grupo-classe, 
tendo condições de interagir no processo, ajudando-o a definir seu 
ponto de partida que irá traduzir-se no tema gerador geral 
(ANTUNES, 2002, p. 06).  
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 A partir do movimento da leitura de mundo é que se torna possível fazer uma 

relação entre a proposta de intervenção e a realidade dos sujeitos. Isto porque, 

conforme ainda destaca Antunes (2002, p. 6-7), “[...] ela é uma construção coletiva, 

feita com a multiplicidade das visões daqueles que o vivem. O desvelamento da 

realidade implica na participação daqueles que dela fazem parte, de suas 

interpretações em relação ao que vivem”. 

 Partindo da leitura de mundo teremos elementos para iniciar o processo de 

problematização, segundo passo a ser desenvolvido na consolidação de um trabalho 

de formação. Caracteriza-se pelo esforço de estudantes e professores formularem 

questões críticas diante do mundo e discutirem soluções capazes de mudar a 

realidade. Feito isso é que se inicia a construção,  execução e posterior avaliação 

dos planos de ação, como é o caso da proposta de formação de professores em 

tecnologias ofertada em Juripiranga.  

Como referência a essa metodologia destacamos, no Quadro 2, três 

exemplos de ações desenvolvidas pelo CDI que ilustram o uso dos 5 passos como 

instrumentos de transposição entre a realidade e as ações de intervenção. Esse foi o 

modelo que orientou a formação ofertada pelo CDI Bahia, em parceria com a 

Prefeitura de Juripiranga, voltada para a formação de professores para uso das TIC.  

 

QUADRO 2 – Ações com a metodologia dos 5 passos 
Localidade Ação 

Oaxaca (México) Crianças indígenas criaram o primeiro dicionário online do seu 
idioma, tendo reconhecido como necessidade a preservação 
da sua cultura. 

Canaã dos Carajás (PA) Educandos tomaram medidas de combate ao abuso infantil, 
lançando uma campanha na comunidade. Como resultado, as 
denúncias dobraram e o governo passou a monitorar a região. 

São Paulo (SP) Um grupo de educandos identificou a infestação de ratos como 
um grave problema na comunidade. Após pesquisas online, 
que revelaram que o acúmulo de lixo era a principal causa da 
proliferação de roedores, o grupo promoveu uma campanha e 
conseguiu regularizar a coleta de lixo na área. 

FONTE: Material disponibilizado pelo CDI durante a formação em Juripiranga-PB 

  

A proposta do CDI Escola, mais precisamente, reside em criar um novo 

modelo de inclusão das TIC em sala de aula, através do desenvolvimento de 

atividades didático-pedagógicas que façam uso sistemático dos laboratórios de 

informática.  
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Dessa forma, tem como objetivo geral tornar o processo educacional mais 

atraente aos estudantes, aumentando seu engajamento dentro e fora da sala de 

aula. Os objetivos específicos que sustentam o trabalho de formação e intervenção 

educacional desenvolvido pelo CDI, através do CDI Escola, são os seguintes: 

 familiarizar o staff escolar no uso das tecnologias que contribuem 

efetivamente no processo educacional; 

 facilitar a prática do uso contínuo do computador para atividades 

educacionais; 

 estimular aulas mais dinâmicas e engajadoras; 

 promover o uso da tecnologia como ferramentas para transformar vidas e 

comunidades. 

 

 

 O CDI Escola foi implantado em Juripiranga através da Escola Vereador José 

Grimaudo Tavares, localizada numa comunidade de extrema pobreza e 

vulnerabilidade social, público prioritário de atendimento das ações da ONG. Após 

um tempo de ações extensionistas desenvolvidas junto à comunidade, com 

atividades voltadas para a democratização do acesso à informática como pré-

requisito essencial ao ingresso no mercado de trabalho, percebeu-se a necessidade 

de estreitar a relação entre as práticas desenvolvidas na escola e o uso das 

diferentes tecnologias numa perspectiva de metodologia transformadora.  

No Quadro 3, elencamos os compromissos assumidos entre a Prefeitura de 

Juripiranga (Setor Público) e o CDI Bahia (Terceiro Setor) em torno do Projeto CDI 

Escola. 
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QUADRO 3 – Compromissos dos parceiros do Projeto CDI Escola 

Prefeitura Municipal de Juripiranga CDI Bahia 

 Prover as condições necessárias 
para a sustentabilidade e o 
autogerenciamento do espaço CDI, 
garantindo seu funcionamento no 
mínimo 02 anos, de agosto de 2013 a 
julho de 2015;  
 Garantir e assegurar a 
continuidade do Espaço CDI e Bureau 
Gráfico, assegurando que a Proposta 
Pedagógica do CDI será aplicada no 
Espaço CDI;  
 Os equipamentos do Espaço CDI 
e Bureau Gráfico serão conservados e 
quando necessário, serão efetuadas as 
devidas manutenções técnicas para o 
seu pleno funcionamento;  
 As instalações físicas serão 
resguardadas, não podendo ser 
utilizadas para finalidades destoantes 
dos objetivos apresentados neste 
Termo;  
 OBS: Em caso de cumprimento 
de todas as condições e compromissos, 
ao final deste Termo o CDI Bahia doará 
definitivamente os equipamentos a 
Escola Municipal, sendo estes 
equipamentos instrumentos de 
transformação social e como um meio de 
contribuir para a sustentabilidade do 
Espaço CDI e Bureau Gráfico. 

 Outorgar em regime de comodato, 
os equipamentos do Espaço CDI e 
Bureau Gráfico; 
 Apoiar a Organização Cessionária 
na seleção de professores e gestor do 
Espaço CDI; 
 Capacitar os Professores da 
Escola Municipal em ferramentas 
tecnológicas e no conhecimento e 
aplicação da metodologia descrita na 
Proposta Política Pedagógica do CDI, 
em carga horária total de 80 horas 
presencial e 24 horas em 
acompanhamento à distância; 
 Orientar sobre a atualização de 
softwares e manutenção dos 
equipamentos aportados. 

FONTE: Material disponibilizado pelo CDI durante a formação em Juripiranga-PB 

 

 

 Conforme podemos observar, a parceria Prefeitura e CDI possibilitou a 

doação dos equipamentos instalados pela ONG durante a realização do Projeto CDI 

Comunidade, reforçando o aparelhamento do laboratório de informática da Escola 

Vereador José Grimaudo Tavares. Tal ação, por um lado, buscou alavancar o uso 

das tecnologias como instrumentos de empoderamento dos docentes e alunos, 

possibilitando a saída destes da linha de vulnerabilidade social. Por outro, objetivou 

estreitar a relação entre a escola e a comunidade por via da inclusão digital, 

promovendo ações de cidadania capazes de mudar tanto o ambiente escolar quanto 

o entorno da escola, com o fim de ajudar a diminuir as desigualdades sociais.  
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Consubstanciada nas condições acima relacionadas, a formação ofertada 

pelo CDI Escola em Juripiranga foi dividida em dois blocos de cinco dias cada, 

sendo o primeiro realizado em setembro de 2013 e, o segundo, em março de 2014. 

Num primeiro momento, os docentes participantes tiveram a oportunidade de 

conhecer o CDI e sua atuação na comunidade, refletindo sobre a presença e 

importância da ONG no município.  Num segundo momento, ocorreu o uso 

intercalado do computador com atividades em grupo e de reflexão, com ênfase em 

ações que visavam otimizar o uso do laboratório de informática, do celular e de 

outras mídias disponíveis na escola. No tópico a seguir apresentamos as 

percepções dos sujeitos que fizeram parte dos cursos, destacando os impactos da 

formação realizada no contexto da sala de aula. 

 

5.1 Mudanças na Formação Docente e na Prática Pedagógica 

 

 Abordar a formação de professores incide em refletir, por extensão, sobre as 

práticas destes sujeitos em seus espaços de atuação. Deste modo, usando como 

método a análise textual discursiva, buscamos agora compreender como as 

percepções dos professores participantes da formação continuada ofertada pelo CDI 

Escola em Juripiranga podem nos ajudar a perceber as principais interfaces entre a 

realidade vivenciada antes e as mudanças no fazer docente provocadas após à 

realização do curso.  

 Antes de tudo é preciso ter em vista o papel exercido pela tecnologia no 

contexto da educação, mais particularmente, no âmbito da formação docente, 

consistindo pois “[...]  na materialização (produtos, equipamentos ou processos) de 

um conhecimento humano que visa atender algum fim, necessidade e/ou desejo, 

que exige do homem planejamento, estudos e constante busca em melhorar formas 

de viver.” (PRAIS; REIS; DUTRA, 2015, p. 02)  

Planejamento este que requer um conhecimento sistematizado do uso das 

tecnologias no contexto da sala de aula, de tal modo que esse uso se torna uma 

rotina e não uma ação pontual, considerando inclusive sua forte presença no 

cotidiano dos diferentes sujeitos que compõem o universo da escola. Fazer uso das 

diferentes tecnologias demanda, portanto, um maior conhecimento destas por parte 

dos docentes, estabelecendo uma estreita relação entre os conteúdos ensinados e a 

utilização das TIC como recurso didático-pedagógico.  
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Levando em conta esse cenário desafiador, indagamos inicialmente aos seis 

sujeitos da pesquisa ora apresentada a seguinte pergunta: para você qual a 

importância do uso das TIC na formação docente? Três respostas nos chamaram 

atenção, a primeira delas provinda do professor Treminhão: 

 
Sabemos que, para ser educador hoje, devemos não somente ter 
conhecimento sobre sua área especifica, é preciso ser um 
estimulador do construir o conhecimento. A tecnologia hoje é 
indispensável na educação das crianças, adolescentes e 
professores. 

 

  
 Já Canavial respondeu que considerava “[...] de suma importância, pois 

auxilia na nossa metodologia e oportuniza o acesso do educando a diferentes 

ferramentas para a construção dos saberes”. Seguindo o raciocínio de que o uso 

das tecnologias oferece o contato e acesso do aluno aos mais diversos tipos de 

informações, Melaço destacou que: “O mundo globalizado exige uma formação que 

contemple o uso de diferentes e variados suportes”.  

Nas respostas supracitadas destaca-se, sem dúvida, o reconhecimento da 

contribuição significativa do uso das tecnologias na construção do conhecimento, 

reforçando a consistência dos conteúdos apresentados em sala de aula e até 

mesmo repensando criticamente a própria inclusão digital. Cujo objetivo principal, de 

acordo com MIRANDA, (2007, p. 43), “deveria ser apoiar os professores e os 

estudantes a iniciar ou melhorar as suas competências e conhecimentos nesta área, 

desenvolver atitudes positivas face ao computador e à Internet e diminuir a 

ansiedade face ao seu uso e aprendizagem.” 

Antes de fazer o uso sistemático das tecnologias é preciso compreender tal 

universo, além de pensar de forma coletiva (alunos e professores) qual o verdadeiro 

espaço que estas devem ocupar no processo de ensino e aprendizagem: “Para que 

tudo isso aconteça há, naturalmente, que garantir um amplo acesso às TIC tanto na 

escola como na sociedade em geral e estimular o protagonismo dos professores e 

dos educadores enquanto atores educativos fundamentais.” (PONTE, 2002, p. 3) 

 Os três outros sujeitos da pesquisa pontuaram, de forma sintética, o uso das 

diferentes tecnologias como elemento de suporte ao ensino. Percebemos nas 

colocações dos professores que as tecnologias têm ocupado um espaço singular no 

fazer docente, haja vista a presença constante dessas ferramentas tanto no dia a dia 

do professor quanto dos alunos, mesmo em diferentes classes sociais e contextos. 
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Isso reforça a necessidade do uso sistemático, contínuo e aliado das tecnologias ao 

ensino dos conteúdos em sala de aula, favorecendo a construção de um 

conhecimento sistematizado.  

 Acompanhar os crescentes avanços das tecnologias, em todo caso, não é 

algo fácil, mesmo que sejamos fruto de uma sociedade da informação. Sendo assim, 

se a formação inicial não deu conta das necessidades da educação contemporânea, 

tornou-se imprescindível a realização de formações em serviço que abordem a 

temática do uso das TIC na escola. Diante desse cenário, os docentes foram 

questionados sobre a seguinte questão: qual a importância do curso de formação 

continuada em TIC ofertado pelo CDI Bahia?  

Considerando que o curso realizado minimizou a visão estereotipada de 

muitos docentes acerca do uso das tecnologias, Canavial destacou que a formação 

rompeu com “[...] a ideia do difícil, do complicado e norteou o uso dessas 

ferramentas para a ampliação e integração dos saberes”. Estereótipo, por sinal, que 

reforça a resistência que os docentes, sobretudo da rede pública de ensino, 

alimentam em relação às TIC em sala de aula: “Os alunos, na sua grande maioria 

dominam a utilização dessa ferramenta, o que não ocorre com os professores que 

continuam estagnados quanto ao uso de recursos tecnológicos no processo de 

ensino e aprendizagem.” (CANTINI et al, 2006, p. 878-879)  

 Na opinião de Treminhão, o Projeto CDI Escola foi mais importante ainda 

porque foi bastante inovador e ousado: “[...] não foi um projeto de informações, mas 

de produção do conhecimento, levando a cada professor essa troca de 

experiências”. Diante do exposto, observamos a relação de proximidade entre a 

percepção do professor e o plano da formação que buscava fazer um paralelo entre 

os conceitos inerentes às diferentes tecnologias aplicadas e o seu uso prático, 

favorecendo ao melhor entendimento do uso destas ferramentas no contexto da sala 

de aula.  

 Além de apresentar as variadas possibilidades do uso das TIC em sala de 

aula, Melaço ressaltou que o curso “[...] permitiu a aquisição de novos 

conhecimentos e a importância do uso das TIC para aproximar os diversos saberes”. 

O que demonstra a aproximação que a formação ofertada teve com a realidade dos 

docentes, surgindo das necessidades da própria escola, professores e estudantes, 

aspecto que tornou a mesma um elemento singular.  
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Os demais sujeitos pesquisados, também, salientaram que a formação teve 

grande importância, por possibilitar um melhor conhecimento das tecnologias e a 

necessidade de seu uso no espaço escolar como uma valiosa ferramenta didático-

pedagógica, mesmo precisando de adequação para um melhor uso.  

 Ao analisar no seu conjunto a indagação sobre a importância da formação 

ofertada, conseguimos extrair as seguintes categorias: inovação, construção do 

conhecimento e aproximação dos saberes. Os conceitos retirados das falas dos 

sujeitos corroboram com as crescentes necessidades de formação para uso das TIC 

no ambiente escolar, sobretudo, quando estas dialogam com a realidade onde os 

sujeitos participantes estão inseridos. Percebemos nas entrelinhas das respostas, 

inclusive, o receio e a preocupação que a falta de domínio em relação às tecnologias 

pode trazer aos docentes.  

 Pelo papel crucial que o professor ocupa no contexto educacional, suas 

responsabilidades de uso sistemático das diferentes tecnologias tornam-se bastante 

evidentes: 

 
[...] os docentes precisam ter uma redefinição de seu papel e de sua 
interação com os alunos e com as inovações atuais. O professor é 
considerado fator importante para assegurar a integração das novas 
tecnologias no currículo escolar. Portanto, sua formação nessa área 
deverá ser objeto de atenção especial, por ser condicionante para o 
sucesso da implantação de recursos tecnológicos, o computador em 
especial, como ferramenta didática. (REIS; SANTOS; TAVARES, 
2012, p. 217) 
  

 
 
 Trata-se de pensar uma formação continuada que associe ao seu 

planejamento um diálogo entre as necessidades da escola e o uso sistemático e 

contínuo das tecnologias, alinhadas aos conteúdos ministrados diariamente e que 

estão contidos no currículo escolar. Tal anseio diferencia-se do uso pontual que 

muitas escolas ainda insistem em fazer, como forma de incorporar as tecnologias, 

mas que se torna incipiente aos professores e sem sentido para os discentes.  

 O cenário supracitado chama atenção, por extensão, sobre as metodologias 

empregadas nas formações ofertadas. A respeito disso lançamos a seguinte 

questão aos participantes da pesquisa: Qual sua avaliação acerca das propostas e 

metodologias didático-pedagógicas do curso ofertado?  
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Destacando a transposição das metodologias usadas na formação para sua 

prática em sala de aula, Cana de Açúcar fez questão de frisar o seguinte: “Foi de 

grande valia para todos que fizeram este curso, pois facilita todo o trabalho do 

professor em suas metodologias e práticas didático-pedagógicos”.  

O processo de diversificação dos métodos empregados favoreceu uma 

melhor aprendizagem, tornando-se assim uma das categorias mais frequentes nas 

respostas à questão colocada. Enquanto Melaço enfatizou que tanto as propostas 

quanto as metodologias do curso “[...] foram bastante positivas e diversificadas no 

intuito de mostrar as diferentes possibilidades do uso das TIC”, Cana de Açúcar 

asseverou que elas foram realmente “[...] proveitosas e serviram como 

direcionamento para diversificação de nossa metodologia”. Desse modo, podemos 

destacar a importância de se eleger uma variedade de métodos como forma de 

favorecer positivamente uma aprendizagem significativa em termos de tecnologias. 

Os demais respondentes corroboraram com as observações supracitadas, 

permitindo-nos considerar que um processo de formação continuada de professores 

se torna por demais importante quando suas propostas e metodologias encontram-

se marcadas por princípios educativos fundamentais, tais como: 

 
[...] saber usar as TIC numa perspectiva didática; construir uma 
proposta pedagógica que valorize a autonomia, a construção coletiva 
e a autoria dos envolvidos; valorizar a construção do conhecimento 
em detrimento da reprodução de informações; modelo ainda muito 
presente nas práticas pedagógicas atuais com ou sem TIC. 
(MERCADO, 2016, p. 265) 
 
 

 Ao realizar qualquer processo de formação, podemos destacar as mudanças 

entre o conhecimento inicial e aquele que conseguimos subtrair como resultado. 

Nessa perspectiva, fizemos aos sujeitos participantes da pesquisa o seguinte 

questionamento: como era sua visão acerca das tecnologias aplicadas à educação 

antes do curso realizado?  

Diante das colocações apresentadas tornou-se evidente a presença da 

transformação como categoria principal destacada pelos respondentes do 

questionário. Nas respostas percebemos a amplitude que a formação alcançou, 

possibilitando um novo pensar aos sujeitos participantes, uma nova forma de refletir 

sobre as TIC e, mais que isso, sobre seu uso no contexto educacional.  
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Caso de Treminhão que reconheceu: “Antes tinha uma visão, após o curso de 

formação abriram-se novas ideias e conhecimentos, havendo uma grande mudança 

no desenvolvimento de competências e habilidades”. A resistência de Melaço em 

relação ao uso das TIC em sala de aula derivava, por sua vez, da preocupação com 

a possibilidade de dispersão por parte dos alunos: “No entanto, usados 

corretamente, as TIC oportunizam um aprendizado satisfatório e significativo”.  

Observamos na fala da respondente dois momentos antagônicos que nos 

levam a situar como se sentem os docentes antes e depois da formação, quando os 

docentes já se apropriaram dos conceitos e concepções sobre o uso correto das 

diferentes tecnologias e suas interfaces. Quando isso acontece antecipadamente, os 

avanços tendem a ser mais significativos, havendo uma maior facilitação na 

compreensão dos sujeitos, proporcionada pelo uso sistemático das diferentes 

tecnologias.  

A resposta de Canavial foi exemplar neste sentido: “Sempre acreditei que a 

tecnologia é uma aliada do docente, pois traz diversas possibilidades de integração 

dos saberes de forma mais chamativa e lúdica”. Nas respostas dos demais 

respondentes evidencia-se, também, uma tendência de ampliação do fazer docente 

e o encanto que as TIC devem proporcionar aos discentes, favorecendo uma 

aprendizagem significativa dos conteúdos previstos na base curricular.  

Isso significa considerarmos que o uso das diferentes tecnologias no 

ambiente escolar assegura um processo de mudança que vai além da 

aprendizagem, indicando uma nova postura e uma mutualidade entre o ensinar e o 

aprender: “Pode contribuir para auxiliar professores na sua tarefa de [...] adquirir 

uma nova maneira de ensinar cada vez mais criativa, dinâmica, auxiliando novas 

descobertas, investigações e levando sempre em conta o diálogo.” (MERCADO, 

2002, p. 131)  

No entanto, a utilização das tecnologias por si só não resolve a problemática 

da educação. A partir de uma reflexão crítica permanente é que as TIC emergem 

como mais um recurso didático-pedagógico que auxilia os professores a melhorar 

seu fazer docente, estimulando a aprendizagem dos alunos e ampliando as 

possibilidades desses interagirem com o mundo de forma consciente e articulada:  
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O professor que associa as TICs aos métodos ativos de 
aprendizagem é aquele que também busca desenvolver a habilidade 
técnica relacionada ao domínio da tecnologia e, sobretudo, esforça-
se para assumir uma atitude de reflexão frequente e sistemática 
sobre sua prática, sobre o que seus pares falam da própria prática e 
sobre as teorias tratadas por autores de referência. (TORNAGHI; 
PRADO; ALMEIDA, 2010, p. 51) 

 

 

 Deste modo, as formações ofertadas aos professores agregam um novo valor 

ao fazer docente, trazendo novos olhares e proporcionando a inovação no ato de 

ensinar. Percebendo que as mudanças após as formações é uma constante no 

espaço escolar, questionamos aos participantes da pesquisa a seguinte pergunta: 

após o curso o que mudou na sua formação e prática docente com relação ao uso 

das tecnologias?  

No caso de Cana de Açúcar, as mudanças na atividade pedagógica são 

bastante evidentes, demonstrando o reflexo positivo que uma formação gestada na 

própria escola apresenta: “Hoje, pesquiso, levo sugestões para a sala de aula, onde 

o aluno também sugere e usa os meios tecnológicos oferecidos pela escola para 

pesquisas e trabalhos, e torna-se uma aula prazerosa, onde todos participam 

ativamente”.  

Tal colocação nos convida a pensar na inserção das TIC no contexto da 

escola que necessita não só dos equipamentos, mas atrelada a estes a formação 

dos sujeitos que vão fazer uso das ferramentas em sala de aula, principalmente, de 

uma forma significativa ao processo de ensino e aprendizagem. Para isso, 

asseguram Cunha e Bizelli (2015, p. 02), “[...] é preciso conhecer não só a dimensão 

técnica, mas, também, o que fazer com as TICs. Parte daí a importância de 

reflexões e debates sobre o uso das TICs em sala de aula e seu processo de 

implantação nas escolas.” 

 Apresentando em suas colocações como principal categoria o direito à 

educação, através da necessidade que o sujeito tem de aprender, Canavial 

respondeu que o curso provocou uma mudança especial: “Ampliou ainda mais 

minha percepção de que é necessário fazer uso dessas ferramentas como 

complementação para garantir os direitos de aprendizagem dos nossos educandos”.  
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O direito à educação nem sempre vem acompanhado do direito de aprender, 

pois o primeiro garante o acesso, às vezes a permanência e até mesmo a 

finalização dos ciclos de ensino, no entanto, a garantia de aprendizagem é algo mais 

amplo, subjetivo, e que depende de muitos atores e de ações mais precisas e 

consistentes por parte da escola, como a inserção das TIC como ferramenta 

pedagógica, favorecendo assim uma aprendizagem significativa aos alunos.   

 Seguindo as tendências apresentadas por Cana de Açúcar e Canavial que 

demonstram as mudanças em suas práticas e no espaço escolar, Melaço destacou 

o seguinte: “Após o curso comecei a levar os alunos para a sala de informática, 

mostrando como podemos utilizá-la para aprender a conhecer outros mundos, 

passei a selecionar o que vejo e leio no mundo virtual”. Antes de tudo, percebemos a 

inserção da informática educacional como uma manifestação destacada do uso das 

diferentes tecnologias em sala de aula.  

Sendo assim, ressalta Carvalho (2012 p. 07), o computador pode servir de 

apoio à aprendizagem, tendo em vista, que este apresenta inúmeras possibilidades 

pedagógicas, que necessitam de metodologias condizentes para que seu potencial 

seja explorado em sua totalidade.”  

 Diante do cenário supracitado, destacamos os avanços apresentados por 

Melaço quando faz uso da informática educativa com propriedade, após a 

participação no curso ofertado pelo CDI Bahia. A guisa desta prática emerge a 

necessidade constante de formação para que os docentes se apropriem de maneira 

significativa dos conceitos inerentes as tecnologias, e mais que isso, fazer um uso 

sistemático dessas ferramentas em suas atividades cotidianas.  

 Reforçando a importância da formação para uso consciente e coletivo das 

tecnologias, Treminhão ressaltou inclusive o potencial destas para estimular o seu 

papel como agente multiplicador: “A formação abriu novos horizontes, tive outra 

visão de manuseio dos aparelhos e também tudo aquilo que aprendi repassei para 

outros colegas da mesma área que não puderam participar desta formação”. Desta 

forma, o respondente tratou de repassar os conhecimentos adquiridos não só para 

seus alunos, mas para seus colegas como forma de legitimar uma rede de 

cooperação na escola.  

Baseando-se na análise dos questionários, extraímos da questão posta a 

categoria da transformação, aspecto singular para uma escola que busca estar 

articulada aos anseios da sociedade contemporânea.  
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Os demais sujeitos da pesquisa reforçaram tais contribuições, endossando 

assim a necessidade de transformação do espaço escolar por via do uso contínuo 

das diferentes tecnologias e da formação continuada dos professores. 

 Além do processo de capacitação docente, quando discutimos sobre as 

tecnologias e suas implicações em sala de aula uma questão central diz respeito à 

própria presença do recurso tecnológico em condições de uso para que os 

professores, em consonância com o que aprenderam, possam desenvolver suas 

aulas. Neste sentido, indagamos aos sujeitos da pesquisa a seguinte pergunta: a 

escola onde você atua oferece infraestrutura (laboratório de informática, internet 

e/ou outros dispositivos) para uso das tecnologias na prática pedagógica?   

O professor Treminhão não só confirmou a presença dos equipamentos, 

como também apresentou as utilidades dos mesmos em sua prática docente: “Sim, 

temos laboratório de informática, internet, entre outros, isso ajuda muito, sendo no 

campo da pesquisa, metodologia ou na informação”. Canavial, Cana de Açúcar e os 

demais respondentes destacaram, igualmente, a disponibilidade do laboratório de 

informática, acrescentando ainda o datashow como recurso tecnológico presente no 

ambiente da escola. 

 Sem dúvida, percebemos que o recurso mais frequente no espaço escolar é o 

computador, fruto das políticas educacionais lançadas na década de 2000, 

favorecendo as escolas públicas com a instalação de laboratórios de informática. No 

caso especifico da escola pesquisada, ela também recebeu a doação dos 

computadores usados pelo CDI Bahia durante suas ações na unidade educacional, 

de acordo com o que estava previsto na parceria firmada com a Prefeitura de 

Juripiranga.  

Problema é que, ao mesmo tempo, a escola precisa dispor de equipamentos 

suficientes para atender às variadas demandas das atividades didático-pedagógicas. 

O que requer um processo de organização dos espaços, com ênfase sobre o 

laboratório de informática, de modo que possa contemplar todos os sujeitos do 

espaço escolar de forma adequada: 

 
Quando se trata, do uso de computadores como ferramentas 
auxiliares do processo ensino/aprendizagem, há uma complexidade 
maior para sua operacionalização, pois, para que os recursos 
oferecidos pelos computadores possam ser amplamente utilizados, 
faz-se necessário que todo corpo docente seja capacitado e para 
tanto, deve ter sua resistência ao novo vencida. Além disso, a 
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organização de utilização do(s) laboratório(s) de Informática precisa 
disponibilizar horários e recursos para o trabalho de diversas 
disciplinas e não para somente uma disciplina específica. (MAINART; 
SANTOS, 2010, p. 06). 

 

 

São inúmeras as possibilidades do uso dos computadores em sala de aula. 

Cabe ao professor equalizar a melhor proposta considerando o universo dos alunos, 

favorecendo a aprendizagem e inovando as suas aulas. Deste modo, os docentes 

estarão consolidando as práticas pedagógicas inovadoras com o uso do computador 

como ferramenta tecnológica.  

 Buscando compreender a regularidade do uso das tecnologias em sala de 

aula, fizemos a seguinte pergunta aos respondentes da pesquisa: com que 

frequência você utiliza recursos tecnológicos em suas aulas? Cana de Açúcar 

afirmou que usava as tecnologias quase sempre, justificando que “[...] necessitamos 

desses recursos no nosso dia a dia, principalmente, em sala de aula”.   

Além de usar, praticamente, em toda aula, Treminhão enfatizou a 

necessidade da escolha da ferramenta tecnológica adequada para dialogar com os 

discentes, favorecendo uma melhor interação e absorção dos conteúdos 

trabalhados: “[...] Os recursos tecnológicos necessitam estar preparados para 

interagir com essa geração mais informatizada, pesquisas, analisar a utilização dos 

recursos tecnológicos como instrumento facilitador do processo de ensino 

aprendizagem”.  

 “Depende do conteúdo que vou trabalhar, mas geralmente umas três vezes 

por mês”, respondeu Melaço. Percebemos na colocação posta que, embora se 

tenha uma regularidade definida do uso das tecnologias, ainda se faz uma reserva 

quanto ao conteúdo a ser ministrado, denotando o cuidado em conduzir um 

processo que possibilite uma aprendizagem significativa por parte dos educandos.  

Os demais respondentes demonstraram em suas colocações um uso que não 

ultrapassava três vezes ao mês, ocupando a tecnologia uma presença pontual e não 

regular, contrária às exigências não apenas da escola, mas dos próprios sujeitos 

dessa “geração informatizada”, conforme denominou Treminhão. 

 Desse modo, extraímos das colocações a importância dos diferentes recursos 

tecnológicos, fornecendo suporte aos docentes face aos desafios de promover uma 

aprendizagem significativa, propósito da educação contemporânea.  
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O que implica refletirmos, de forma densa, sobre o espaço que as tecnologias 

devem ocupar em sala de aula, para que sua presença seja um ato positivo no 

contexto da aprendizagem dos educandos: 

 
Isto é, o papel da tecnologia – e seu único papel – deveria ser o de 
apoiar os alunos no processo de ensinarem a si mesmos 
(obviamente com a orientação de seus professores). A tecnologia 
não apoia – nem pode apoiar – a velha pedagogia do professor que 
fala/palestra, exceto em formas mínimas, tais como através da 
utilização de imagens ou vídeos. Na verdade, quando os professores 
usam o velho paradigma de exposição, ao adicionarem a ela a 
tecnologia, ela com muito mais frequência do que o desejado se 
torna um empecilho. (PRENSKY, 2010, p. 202) 

   

 

 Esse cenário nos convida a buscar compreender, também, a respeito dos 

tipos de ferramentas tecnológicas que os docentes usam em suas aulas, ampliando 

a possibilidade de aprendizagem dos alunos. Sobre isso lançamos aos sujeitos da 

pesquisa o seguinte questionamento: quais os recursos tecnológicos mais utilizam? 

Como principais ferramentas presentes em suas aulas, Melaço destacou as 

seguintes: “[...] computador, data show, celular, aparelho de som e TV”.  

O que sintetiza a gama de artefatos tecnológicos que dispomos para uso em 

sala de aula no contexto atual. Ampliando isso e, ao mesmo tempo, resumindo a 

opinião dos demais respondentes que situaram suas reflexões em torno das 

mesmas tecnologias, Treminhão ressaltou os seguintes dispositivos: “Data show, 

tablets, celulares, redes sociais, sites educativos”.  

Apontando alguns elementos além das ferramentas, como é o caso das redes 

sociais e dos sites educativos, acessados através do computador, do tablet ou 

mesmo do celular, o respondente enfatiza uma forte tendência na atualidade, 

caracterizada pela denominada tecnologia mobile, cujo uso desenfreado preocupa 

professores e especialistas, provocando ampla discussão nos espaços escolares: “A 

ferramenta mobile atualmente vem crescendo bastante, fazendo com que haja uma 

série de opções a serem inseridas na educação como auxilio ao docente e ao aluno, 

fazendo com que tenham uma interação mútua” (NASCIMENTO; NASCIMENTO; 

SOUZA, 2015, p. 02). 
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Utilizar diferentes tecnologias favorece a aprendizagem, estimulando os 

discentes a novos desafios. A relação com tais tecnologias possibilita reações as 

mais diversas, o que nos levou a desvelar a percepção dos docentes a respeito do 

contato dos alunos com as tecnologias em sala de aula, questionando aos 

respondentes o seguinte: quando você utilizou as tecnologias nas atividades 

pedagógicas como se deu a recepção ou reação dos alunos?  

Diante da indagação, Canavial revelou: “Eles ficaram encantados e se 

empolgaram bastante em realizar as tarefas. Além de trabalhar o conteúdo do dia, 

sempre há uma ampliação do conhecimento, devido às curiosidades acerca dos 

próprios recursos tecnológicos”. O depoimento nos chama muito a atenção, haja 

vista que o processo educacional não se limita apenas ao conteúdo apresentado 

pelo docente, mas se amplia através do uso sistemático das diferentes tecnologias.  

Nesse sentido, percebemos o entrelaçamento entre o querer intrínseco no 

discente e o desvelar de um novo caminho proporcionado pelo professor através das 

tecnologias, para que os alunos possam realizar uma melhor absorção dos 

conteúdos propostos. Esse tipo de proposta traz em sua essência o encantamento, 

demonstrado também nas colocações de Melaço: “Eles ficaram encantados, 

queriam jogar, ouvir música, foi muito bom”.  

Isso remete ao novo, ao desconhecido, enfim, à inserção de recursos 

tecnológicos que possibilitam uma forma diferente de ensinar e aprender. Forma 

esta que facilita o processo de motivação, imprescindível para que o aluno interaja 

de tal maneira a absorver as reflexões apresentadas pelo professor: “[...] a 

motivação dos alunos é um importante desafio com que nos devemos confrontar, 

pois tem implicações diretas na qualidade do envolvimento do aluno com o processo 

de ensino e aprendizagem” (MENEZES, 2012, p. 20).  

A motivação emerge, dessa forma, como elemento singular no contexto da 

formação e da prática docente, uma incumbência essencial para que uma 

aprendizagem significativa venha de fato a se concretizar. Não por acaso, resumindo 

a reação dos alunos face ao uso da tecnologia, Treminhão fez questão de ressaltar 

que a ferramenta “[...] facilita transformar a aula em algo mais dinâmico. Sempre que 

posso, mostro, e trabalho com os alunos. Muitos já têm uma grande base, os mais 

informatizados, outros que ainda não conhecem, apresento-os e ensino como utiliza-

los.”  
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Mesmo sendo visível a habilidade de parte dos alunos com as tecnologias, 

pelo uso constante fora do ambiente escolar, cabe ao docente articular esse 

conhecimento ao seu adequado aproveitamento em sala de aula. Nessa 

perspectiva, procuramos entender os impactos do uso das tecnologias em sala de 

aula dirigindo aos respondentes a seguinte pergunta: quais os efeitos concretos do 

uso das tecnologias na aprendizagem dos alunos?  

Cana de Açúcar relatou que se deu um reflexo positivo: “Facilita a 

aprendizagem, aumenta o interesse, desenvolve neles a percepção, a leitura e a 

escrita correta das palavras”. Na opinião de Canavial, o rendimento dos educandos 

melhorou em todos os sentidos: “Menor percentual de dispersão e indisciplina, 

elevação do prazer ao realizar as tarefas, compreensão mais rápida dos conteúdos”.  

Por último, convém destacarmos a resposta de Melaço que assim sintetizou a 

percepção dos respondentes acerca das contribuições da tecnologia: “Acredito que 

os alunos aprenderam a ver o computador não apenas como um brinquedo, mas 

como aliado na aprendizagem”. Percebemos entre os sujeitos da pesquisa, 

notadamente, a valorização do recurso tecnológico como um parceiro na construção 

do saber, aspecto que resume todo o empenho dos docentes na perspectiva de 

ampliar as possibilidades de melhorar o desempenho dos alunos.  

 Considerando, portanto, a riqueza das respostas dos sujeitos da pesquisa no 

que tange à importância das tecnologias no processo de ensino e aprendizagem, 

decidimos não limitar a presente dissertação a um diagnóstico acerca dos resultados 

do Projeto CDI Escola na formação continuada de professores em TIC na Rede de 

Ensino Fundamental de Juripiranga-PB. Visando prestar uma contribuição mais 

objetiva, apresentamos no Apêndice B uma proposta didático-pedagógica, formulada 

a partir de um Guia de Atividades de Pesquisa Baseada em WebQuest2 para ser 

desenvolvido na própria Escola Vereador José Grimaudo Tavares.  

Mesmo reconhecendo que o instrumento proposto se apresenta passível de 

adaptações frente à realidade vivenciada pelos docentes no seu contexto escolar, 

nossa pretensão é torna-lo um projeto piloto capaz de concretizar e fortalecer um 

processo de inclusão digital e prática pedagógica nas escolas urbanas e rurais 

mantidas pelo Município de Juripiranga. 

                                                           
2
 “As WebQuests, conceito criado por Bernard Dodge e Tom March no âmbito das actividades 

propostas na disciplina EDTEC 596, „Interdisciplinary Teaching with Technology‟, constituem 
actividades orientadas para a pesquisa em que toda ou quase toda a informação se encontra na 
Web.” (WEBQUEST, 2010) 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

 Os temas formação continuada de professores, uso das tecnologias de 

informação e comunicação (TIC) em sala de aula e inserção do Terceiro Setor no 

contexto educacional tomaram corpo na última década, tornando-se fundantes para 

as transformações propostas pelas escolas contemporâneas. Desse modo, discuti-

los torna-se imprescindível para que possamos melhor entender o cenário que 

vivenciamos atualmente.  

 No caso da presente dissertação, buscamos desvelar e revelar as interfaces 

estabelecidas entre tais fenômenos, desde o âmbito global ao local, a partir da 

análise da experiência de formação continuada de professores para uso das TIC em 

sala de aula, desenvolvida através de parceria entre o CDI Bahia e a Prefeitura 

Municipal de Juripiranga-PB. Ao longo da pesquisa, conseguimos acentuar as 

peculiaridades do Projeto CDI Escola, sobretudo, não se tratando de uma mera 

capacitação docente, mas de um processo que emergiu na linha oposta às demais 

formações ofertadas, normalmente, pelo próprio Estado.  

Dois objetivos nos guiaram durante nosso trajeto de pesquisa. O primeiro 

buscou examinar as concepções pedagógicas nas quais estavam imersas a 

proposta da formação em voga e o segundo voltou-se para investigar o processo de 

planejamento, execução e avaliação dos resultados alcançados. 

A análise da proposta pedagógica do CDI Escola nos indica presença 

importante das concepções freireanas, sintetizadas em um movimento de 

construção do saber baseado na realidade e de transformação do espaço escolar a 

partir da formação e prática pedagógica. Esse reflexo apresenta-se bastante visível 

no próprio slogan do CDI Bahia “transformando vidas através da tecnologia” que 

simboliza a profundidade da proposta da organização não governamental (ONG).  

Tal perspectiva sinaliza as particularidades que torna a experiência analisada 

diferente de outras formações docentes, mesmo que abordem temáticas correlatas. 

Chama-nos atenção, principalmente, quando consideramos que a proposta reside 

em possibilitar a transformação da escola a partir da formação do professor, através 

do uso consciente das tecnologias, alinhado aos conteúdos propostos no cotidiano 

da sala de aula. 
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A proposta pressupõe dois fatores importantes a analisar. O primeiro remete à 

disponibilidade dos docentes em realizar essa transposição e adequação aos seus 

objetivos, além de ser destes sujeitos a responsabilidade de realizar a escolha da 

melhor tecnologia para cada atividade didático-pedagógica. O segundo fator diz 

respeito à conscientização dos discentes no sentido do uso das tecnologias 

disponibilizadas pela escola. Esses diferenciais remontam à necessidade de pensar 

a formação docente a partir da própria escola, diferentemente das propostas 

cunhadas pelo Estado. 

Outra constatação marcante é que o Projeto CDI Escola situou-se na 

perspectiva de alinhar os conceitos teóricos à prática. Os docentes vivenciaram no 

cotidiano escolar o que aprenderam na teoria, valorizando o uso das diferentes 

tecnologias e suas interfaces, bem como aplicando os conceitos aos conteúdos 

trabalhados em sala de aula. Ao longo das análises dos questionários aplicados aos 

professores pudemos vislumbrar o potencial de impacto do uso das tecnologias no 

ambiente escolar.  

Tornou-se evidente, também, a forte presença do computador como recurso 

tecnológico utilizado pelos docentes, muito embora tenhamos observado outras 

tecnologias, a exemplo dos dispositivos móveis. O que reforça a necessidade que os 

professores têm em fortalecer o uso das diversas tecnologias em suas práticas, 

sobretudo, fazendo jus a tantos outros recursos que temos disponíveis na 

atualidade, com potencial para estimular a dinamização das aulas.   

Diante das constatações, por um lado, convém nos inquietarmos com o fato 

de que a utilização das tecnologias em sala de aula ainda não acontece de forma 

regular, como espera-se no contexto contemporâneo no qual vivemos. Por outro, 

convém considerarmos que o Projeto CDI Escola serviu como elemento de 

inquietação para os próprios docentes na busca pela consolidação do uso contínuo 

das diferentes tecnologias em suas práticas didático-pedagógicas.  

Além disso, convém ressaltarmos que o projeto colocou em evidência as 

tecnologias presentes na escola, ou mesmo, aquelas comuns entre os docentes e os 

alunos, favorecendo assim o seu uso. Isso foi uma constante na formação ofertada, 

estreitando o diálogo entre os docentes e a realidade da escola em que atuam.  
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Analisar a formação continuada de professores significa pensar uma série de 

fatores que, em linhas gerais, leva-nos a vislumbrar um novo cenário para a escola. 

Mesmo voltada para o docente, uma vez bem articulada, a formação incide sobre as 

diferentes dimensões do processo educacional.  

Embora tenhamos envidado esforços para dar conta e repensar a formação 

continuada de professores para uso das TIC na presente dissertação, elegendo 

como caso exemplar o Projeto CDI Escola, somos cientes de que tal movimento não 

se encerra aqui. Pelo contrário, toma corpo e amplitude como referência para que 

outros pesquisadores desvelem novas reflexões, oportunizando um novo olhar a 

respeito da relação entre formação docente e tecnologias. 

Deste modo, apenas pausaremos nossas reflexões que circundaram entre os 

documentos apresentados e as percepções dos respondentes, restando a outros 

estudos recortes e diferentes compreensões no sentido de explorar ainda mais esse 

tema que, embora recorrente, ainda é muito caro à educação contemporânea. 

Discutir as implicações das categorias aqui suscitadas é conceber a escola num 

contexto mais amplo, onde o uso das tecnologias deve acontecer continuamente, ao 

longo de todo o processo de ensino e aprendizagem.  

A pesquisa ora apresentada, também, oportunizou a elaboração de um Guia 

de Atividades de Pesquisa Baseada em “Webquest”, voltado para os alunos do 4º e 

5º ano da Escola Vereador José Grimaudo Tavares. As atividades propostas 

objetivam servir para os docentes colocarem em prática o uso das tecnologias como 

ferramenta didático-pedagógica. Ademais, o processo de construção tanto do texto 

quanto do guia nos conduziu a uma maturidade acadêmica e pedagógica singular.   
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APÊNDICE A - 

Questionário Aplicado aos Professores Municipais 

 

 

 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA  
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
 

 
PROJETO DE PESQUISA: PROJETO CDI ESCOLA NA FORMAÇÃO 
CONTINUADA DE PROFESSORES EM JURIPIRANGA-PB 
MESTRANDO: Saulo José Veloso de Andrade 
ORIENTADOR: Prof. Dr. Antonio Roberto Faustino da Costa 
OBJETIVO: O presente projeto propõe analisar a importância do Projeto CDI Escola 
na formação continuada de professores no campo das tecnologias de informação e 
comunicação (TIC) na Rede Pública Municipal de Ensino de Juripiranga-PB 

 

 
QUESTIONÁRIO APLICADO AOS PROFESSORES MUNICIPAIS 

 
 

 
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 
 
Sexo:  
Idade: 
Etnia:  
Escolaridade: 
Profissão: 
Escola em que atua: 
Há quanto tempo atua na rede pública municipal: 
  
 
QUESTÕES 
 
1. Para você qual a importância do uso das TIC na formação docente? 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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2. Qual a importância do curso de formação continuada em TIC ofertado pelo CDI 
Bahia? 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
3. Qual sua avaliação acerca das propostas e metodologias didático-pedagógicas do 
curso ofertado? 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
4. Como era sua visão acerca das tecnologias aplicadas à educação antes do curso 
realizado? 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
5. Após o curso o que mudou na sua formação e prática docentes com relação ao 
uso das tecnologias? 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
6. A escola onde você atua oferece infraestrutura (laboratório de informática, internet 
e/ou outros dispositivos) para uso das tecnologias na prática pedagógica? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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7. Com que frequência você utiliza recursos tecnológicos em suas aulas? 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
8. Quais os recursos tecnológicos que mais utiliza? 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
9. Quando você utilizou as tecnologias nas atividades pedagógicas como se deu a 
recepção ou reação dos alunos? 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
10. Quais os efeitos concretos do uso das tecnologias na aprendizagem dos alunos? 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B - 

Guia de Atividades de Pesquisa Baseada em WebQuest 
 

 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA  
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
 

 
PROJETO DE PESQUISA: PROJETO CDI ESCOLA NA FORMAÇÃO 
CONTINUADA DE PROFESSORES EM JURIPIRANGA-PB 
MESTRANDO: Saulo José Veloso de Andrade 
ORIENTADOR: Prof. Dr. Antonio Roberto Faustino da Costa 
 
 

GUIA DE ATIVIDADES DE PESQUISA BASEADA EM WEBQUEST 
 
 

Apresentação 

 

O uso das tecnologias digitais no contexto escolar constitui uma das 

necessidades da escola contemporânea. Diariamente nos deparamos com tais 

tecnologias, até porque precisamos dialogar com a realidade dos educandos. 

A partir da pesquisa que realizamos a respeito do “Projeto CDI Escola na 

Formação Continuada de Professores em Juripiranga-PB”, buscamos compreender 

então como essas tecnologias são tratadas pelos docentes na construção de suas 

práticas pedagógicas.  

Diante das colocações dos docentes que indicaram o computador como 

principal recurso tecnológico que utilizavam em suas aulas, elaboramos o presente 

Guia, composto por 10 atividades de pesquisa, voltadas para os alunos do 4º e 5º 

ano das disciplinas de Ciências, Geografia, História, Língua Portuguesa e 

Matemática. 

Trata-se de nossa contribuição para ampliar e dinamizar o uso de tecnologias 

junto aos docentes e discentes da Escola Vereador José Grimaudo Tavares, com a 

pretensão de tornar a experiência um projeto piloto a ser implantado em outras 

escolas municipais de Juripiranga. 
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CIÊNCIAS – 4º ANO 
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GEOGRAFIA – 4º ANO 
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HISTÓRIA – 4º ANO 
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LÍNGUA PORTUGUESA – 4º ANO 
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MATEMÁTICA – 4º ANO 
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CIÊNCIAS - 5º ANO 
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GEOGRAFIA - 5º ANO 
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HISTÓRIA - 5º ANO 
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LÍNGUA PORTUGUESA - 5º ANO 
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MATEMÁTICA - 5º ANO 

 

  

  

  

  

 


