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Resumo. O presente artigo tem como objetivo relatar a experiência de um 

curso de formação continuada em informática educativa para professores da 

rede pública de ensino do município de Passo Fundo. O propósito do projeto 

foi a qualificação desses professores quanto à utilização dos recursos 

computacionais disponíveis na internet, buscando, a partir das ações de 

professores e alunos do IFSul, atender à carência de formação e promover 

atualização profissional para o uso das tecnologias disponíveis, oferecendo o 

conhecimento das potencialidades desses elementos e a apropriação deles em 

meio às atividades docentes. 

Abstract. This paper aims to report the experience of a continuing education 

course in computer education for teachers of public schools of the city of 

Passo Fundo. The purpose of the project was the qualification of these 

teachers on the use of computational resources available on the internet, 

searching, from the actions of teachers and students from IFSUL, attend the 

lack of training and professional development to promote the use of available 

technologies, providing knowledge of the potential of these elements and their 

ownership amid teaching activities. 

1. Introdução 

É notável que uma das maiores transformações ocorridas nos últimos tempos é a 

maneira como a informação flui de maneira extremamente ágil, decorrente do advento 

de tecnologias que se desenvolvem em um ritmo cada vez mais acelerado. Não somente 

a informação é transmitida rapidamente, ela agora também pode ser gerada por qualquer 

um que possuir acesso a uma máquina ou aparelho com acesso à internet. Vivemos em 

uma nova era, na qual não somos meros receptores de conteúdos. Atualmente existem 

meios que nos possibilitam distribuir nosso próprio conteúdo e opiniões, assim como 

trocar experiências e nos relacionarmos com diversas pessoas ao redor do mundo. No 

que se refere à comunicação entre as pessoas, trata-se de uma revolução sem 

precedentes na história da humanidade.  

O computador é um dos principais elementos por meio do qual podemos nos 

transportar até esse mundo cheio de possibilidades, em que as pessoas podem se 

expressar e acessar uma vasta gama de conhecimento. Buscando incorporar esses 

elementos ao processo de ensino, o governo vem realizando muitos investimentos para 

introduzir laboratórios de informática em todas as escolas da rede pública. Afinal, são 

incontáveis os benefícios e possibilidades proporcionados por esse universo, ainda mais 



considerando que as gerações mais novas já nascem inseridas nesta realidade de 

contínuos avanços da tecnologia. 

No entanto, a preparação dos docentes para utilizarem esses recursos nas escolas 

não tem recebido tanta ênfase quanto a sua implantação. Mesmo já estando integrados à 

nossa realidade, ainda temos muitos educadores que não estão habituados à presença 

dos computadores. É um fenômeno bastante natural, pois pertencem a gerações 

diferentes da atual, vivendo grande parte de suas vidas em um mundo com percepções 

bem diferenciadas das atualmente consolidadas. Por não terem - ou pouco terem - 

vivenciado um contato com as novas tecnologias, tais professores se deparam com um 

ambiente extremamente desafiador e pouco confortante para lecionar. A mais grave 

consequência proveniente disso é o fato de que se torna difícil para esses docentes 

perceberem o potencial que essas ferramentas possuem para o processo de aprendizado. 

Boa parte dos professores se sentem inseguros para realizar atividades com essas 

tecnologias, que estão promovendo muitas mudanças no ambiente de ensino 

convencional, pois, muitas vezes, os alunos demonstram um domínio muito maior do 

que os mestres. Certamente isso poderia ser amenizado no processo de formação, 

proporcionando aos educadores o contato necessário com essas novas interfaces, 

capacitando-os em relação ao seu uso nas atividades em sala de aula, o que infelizmente 

deixa a desejar nas licenciaturas, que muito pouco - ou praticamente nem sequer - 

abordam a questão do uso de ferramentas tecnológicas no processo de aprendizado. 

Por mais que existam iniciativas de formação continuada realizadas por 

entidades como o Núcleo Tecnológico Educacional (NTE), infelizmente ainda é uma 

área que necessita de mais projetos, visando oportunizar ambientes de contato com os 

recursos tecnológicos existentes e com suas potencialidades educacionais. Diante dessa 

realidade foi idealizado e ofertado um curso de formação continuada de professores para 

a rede pública de Passo Fundo em informática educativa.  

O projeto consistiu na montagem de um curso visando promover o uso da 

informática educativa na prática docente através da formação continuada. Nele 

objetivou-se incentivar a utilização de recursos computacionais e da internet por 

professores, estimulando a visão educacional sobre a utilização destes recursos baseada 

no conceito de informática educativa e, com isso, qualificá-los em relação ao seu uso 

em atividades pedagógicas. Dessa forma, buscou-se mostrar aos docentes os benefícios 

que as tecnologias podem proporcionar a eles mesmos e ao processo de ensino, 

estimulando que isso também seja desenvolvido sob a ótica dos próprios docentes.  

2. Informática na educação 

As tecnologias da informação e comunicação, em especial a informática, estão cada vez 

mais presentes em nossa sociedade. Nesse contexto, gradativamente ocorre a 

aproximação entre as áreas da educação e da informática, haja vista a influência que ela 

exerce sobre estudantes e professores em seus cotidianos e da presença crescente de 

laboratórios de informática nas escolas. No entanto, Bonilla observa que essas 

tecnologias 

 

têm chegado à escola por decisão das direções e dos órgãos governamentais, 

estando os professores à margem do processo. A maioria dos professores não 



conhece, não sabe como e com que finalidade utilizá-las na dinâmica que 

vem desenvolvendo há anos em sala de aula. (2005, p. 11-12). 

 

A concepção pedagógica dos docentes no que se refere à utilização desses 

recursos é fator determinante no processo de ensino-aprendizagem. Desse modo, o 

professor pode tanto atuar como mediador na busca do conhecimento, quanto como um 

reprodutor, utilizando a informática como auxiliar na reprodução de conceitos de forma 

descontextualizada, não permitindo que o aluno seja sujeito ativo na busca do 

aprendizado.  

Nesse sentido, Pozo considera que 

 

a cultura da aprendizagem direcionada para reproduzir saberes previamente 

estabelecidos deve dar passagem a uma cultura da compreensão, da análise 

crítica, da reflexão sobre o que fazemos e acreditamos e não só do consumo, 

mediano e acelerado pela tecnologia, de crenças e modos de fazer fabricados 

fora de nós. (2002, p. 40). 

 

Para que isso ocorra, é necessário que se tenha clareza não somente no que se 

refere à utilização dos recursos tecnológicos, mas também compreender o que é 

informática educativa. Seu conceito não se restringe apenas ao domínio dos conceitos 

de tecnologia por parte da comunidade escolar, aplicando-os em uma sistemática 

ultrapassada em que o professor centraliza todo o processo, sendo o aluno um mero 

receptor de informações, incentivado a reproduzir os conceitos através da prática tão 

somente de memorização. É indispensável sua inserção em um contexto pedagógico 

inovador, dinamizando a forma de trabalho dos conteúdos, com a finalidade de auxiliar 

o desenvolvimento cognitivo dos alunos. 

A partir do momento em que a escola reconhece as características e 

potencialidades dos recursos tecnológicos a serem utilizados, pode-se desenvolver 

inúmeras situações educacionais, já que “o mesmo objetivo pedagógico pode ser 

atingido por diferentes dispositivos midiáticos e por estratégias de uso diferentes, 

enquanto que o mesmo dispositivo pode integrar-se em estratégias que buscam 

objetivos diferentes” (ALAVA, 2002, p. 39). 

É essencial, portanto, que se possibilite uma reflexão sobre a formação dos 

docentes em informática educativa, no sentido de proporcionar uma apropriação 

contínua e significativa dos recursos tecnológicos em sua prática pedagógica. Diante do 

exposto, a formação continuada surge como um meio de oferecer a formação que as 

licenciaturas não proporcionaram, assim como a atualização profissional necessária para 

atuar em um ambiente em que a tecnologia é um elemento constante. 

3. Metodologia do curso de formação continuada para professores 

Foi desenvolvido um curso com o intuito de proporcionar a atualização profissional 

necessária para que docentes possam atuar em um ambiente em que a tecnologia é um 

elemento constante, oportunizando a formação que não é devidamente proporcionada 

pelas licenciaturas, assim como uma qualificação profissional, através da formação 

continuada. As atividades realizadas objetivaram introduzir conceitos básicos referentes 



à manipulação de um computador, elementos do ciberespaço e utilização pedagógica de 

ferramentas e recursos computacionais e da internet, através do conceito de informática 

educativa.  

 No processo de elaboração e desenvolvimento do projeto se envolveram 

professores do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, bem como alunos bolsistas. O 

curso foi dividido em duas etapas distintas. A primeira foi voltada à pesquisa dos 

assuntos e exploração dos recursos a serem utilizados no curso e da definição dos 

aspectos referentes à sua estruturação. A segunda etapa, por sua vez, foi voltada à 

implantação do curso com base nos conceitos determinados durante a primeira etapa.  

O público definido como alvo do projeto foi o grupo de professores da rede 

estadual de Passo Fundo. A escolha se deu pelo fato de que a rede estadual possui 

carência de formação na área, mesmo com a existência do NTE que, mesmo com seus 

esforços, tem de atender mais de 30 municípios na região com seus diversos cursos. 

Portanto, o intuito é somar a esses esforços já existentes, oferecendo mais opções de 

qualificação. 

 O foco adotado para o curso levou em consideração fatores como a 

acessibilidade da linguagem utilizada e a clareza na apresentação dos recursos 

tecnológicos. Com isso, alcançamos o envolvimento e o comprometimento dos 

professores, a fim de promover a aprendizagem significativa dos recursos trabalhados, 

assegurando-lhes segurança no momento da sua utilização pedagógica.. Em virtude da 

complexidade que conteúdos da área de informática tendem a possuir, ainda mais 

quando o contato com recursos tecnológicos é algo recente, quando da elaboração do 

cronograma de atividades, esse aspecto foi considerado. Aliado a isso, sabe-se que é 

comum que professores tenham agendas de trabalho bastante carregadas, normalmente 

com atividades que se estendem além do horário de trabalho, o que acaba tornando um 

compromisso maior conseguir atraí-los e mantê-los frequentes no curso.  

O estudo de elementos da informática demanda tempo e dedicação, portanto, um 

aspecto importante a ser considerado é proporcionar uma experiência que possibilite aos 

professores investir tempo nesse aprendizado, sem que isso seja cansativo ao ponto de 

se tornar um fardo e intervir negativamente em suas demais responsabilidades. 

Buscando amenizar esse problema, o programa do curso foi estruturado intercalando 

aulas presencias, nas quais os docentes devem estar presentes no Instituto, e atividades a 

distância com base nos conhecimentos apresentados. 

Como o leque de possibilidades quando se abordam assuntos relacionados com 

informática é muito amplo, dependendo do tipo de atividade a ser realizada, pode haver 

vários caminhos a serem seguidos. Em cada caminho existe uma série de peculiaridades 

que podem se tornar fatores limitantes, como, por exemplo, tratar de um sistema 

operacional ou um software específico. Por um lado, isso pode tornar o curso mais 

específico em uma determinada plataforma, mas, por outro, pode acabar restringindo 

quem o frequentará. Quando se trata da internet, a abrangência é mais ampla, pois desde 

o seu advento ela passou por um forte e contínuo processo de desenvolvimento e, 

paralelamente a isso, a quantidade de pessoas que a acessam tem apresentado constante 

crescimento. Em razão deste desenvolvimento, o acesso à internet pode ser realizado em 

praticamente qualquer lugar, por diversos meios, sendo que seu uso não é limitado por 

fatores de hardware e software específicos, sendo o seu requisito mínimo a conexão à 

internet.  



Portanto, de acordo com estas características e da intenção de compor um curso 

que pudesse ser frequentado por um público amplo, optamos por estabelecer os 

conteúdos do curso baseados nos recursos disponíveis na internet, visto que o acesso a 

eles é menos limitante do que um software, por exemplo, que necessita ser instalado ou 

que nem todos podem ter acesso facilmente. Dessa forma, também facilita que eles 

possam estabelecer mais contato com os elementos trabalhados, seja no curso, nas 

escolas ou em suas casas. 

 A partir da delimitação de se trabalhar com ferramentas disponíveis na Web, foi 

realizado o processo de selecionar e determinar quais as atividades que seriam 

propostas. Na grade final, foi optado por contemplar aspectos como a computação nas 

nuvens e redes sociais devido à atualidade desses temas. Referente à computação nas 

nuvens, foram programadas aulas relacionadas ao uso de diversas ferramentas dispostas 

pelo Google, destacando as ferramentas do Google Docs, agora integradas ao Google 

Drive, como Documentos e Formulários, também foram considerados conceitos 

relacionados às redes sociais, através do Facebook, bem como outros elementos da 

internet como o YouTube, dentre outras ferramentas on-line.  

 A forma como esses elementos selecionados seriam trabalhados também é 

fundamental, visto que o objetivo não é de apenas instrumentalizar os professores, mas 

sim oferecer uma experiência significativa e que desperte neles a importância destes 

recursos em contexto maior do que tão somente seu uso. Os conteúdos foram 

trabalhados baseados em concepções mais amplas, como o de ciberespaço, teoria em 

que Lévy (1999) aborda conceitos referentes à internet como um espaço de 

interconexão, onde diferentes pessoas ao redor do mundo podem digitalizar informações 

e a compartilharem dando a ela o sentido de ser acessível e readaptável por qualquer 

outra pessoa ao redor do mundo. Outro dos conceitos utilizados foi o de conectivismo, 

desenvolvido por Siemens (2006), o qual carrega consigo uma série de princípios que 

suportam uma lógica de aquisição de conhecimento através da lógica das redes, baseada 

na diversidade de visões e o estabelecimento de conexões e de padrões que instigam os 

usuários dos elementos tecnológicos. Esses conceitos, dentre outros, auxiliam o modelo 

educacional na forma como os novos recursos podem ser incorporados a ele. 

No decorrer das atividades, foram confeccionados materiais de apoio, contendo 

explicações e tutoriais instrutivos sobre o manuseio das ferramentas abordadas no curso, 

como forma de auxílio aos professores. Paralelo à finalização do material das aulas, foi 

realizada a divulgação do curso em escolas públicas estaduais de Passo Fundo e em 

seguida fez-se o registro de todos os que se mostraram interessados em participar. No 

total, 33 professores demonstraram interesse e se inscreveram no curso. Dessa forma, a 

turma foi dividida a fim de oportunizar a todos que pudessem frequentar o curso de 

formação continuada. 

O curso foi projetado com duração de 60 horas, intercalando atividades 

presenciais de apresentação e utilização das ferramentas com atividades à distância de 

exploração das ferramentas trabalhadas presencialmente. Todas as atividades 

presenciais foram ministradas pelos colaboradores do projeto, tanto professores quanto 

bolsistas, em laboratórios de informática, possibilitando uma máquina por pessoa para 

que, dessa forma, todos pudessem ter contato com as ferramentas trabalhadas. Com 

isso, pretendemos, conforme mencionado anteriormente, não sobrecarregar os docentes, 

intercalando as aulas e determinando atividades a serem realizadas por eles em locais e 



horários que lhes fossem mais adequados, assim como estabelecer um maior contato 

deles com os recursos. Para as atividades à distância, era oferecida monitoria, inclusive 

com turnos disponíveis nos laboratórios do instituto para aqueles que necessitassem de 

auxílio ou de reforço. 

O início do curso ocorreu no segundo semestre de 2012, após passar pelo 

processo de pesquisa e desenvolvimento de conteúdos a serem trabalhados no curso de 

formação e da seleção de professores interessados em cursá-lo, o que ocorreu ao longo 

do primeiro semestre. Nas turmas formadas, pudemos contar com a participação de 

docentes da rede pública estadual de variadas disciplinas, incluindo línguas, educação 

física, artes e ciências exatas, assim como de membros da coordenação de uma das 

escolas e também do NTE. Os professores demonstraram diferentes níveis de 

conhecimento em informática, o que possibilitou um ambiente heterogêneo de 

aprendizagem, em que cada um pôde contribuir com o grupo de alguma forma. 

 A dinâmica utilizada nas aulas foi baseada na demonstração e utilização em 

tempo real dos conteúdos abordados, tanto pelos condutores quanto pelos 

frequentadores. Simultaneamente à explicação dos conceitos e funcionamento de um 

determinado recurso, era realizada a aplicação real do que estava sendo abordado, sendo 

que o material de apoio produzido foi disponibilizado como referência extraclasse. Tal 

dinâmica proporcionou aos alunos uma contextualização imediata daquilo que é 

retratado, visando melhorar sua compreensão. Um exemplo disso foram as aulas sobre 

Facebook, nas quais não só foi apresentada a criação de grupos, como foi criado um 

grupo específico para as atividades do projeto, no qual todos os participantes foram 

cadastrados e postos para interagir e compartilhar informações entre si. 

 Na maioria das aulas, de acordo com a disponibilidade dos envolvidos no 

projeto, também estava presente um auxiliar, o qual se encarregava de atender as 

dúvidas da turma enquanto o responsável principal seguia com o desenvolvimento da 

aula. Ainda que a dinâmica com dois atuantes proporcionasse um excelente rendimento, 

as demais aulas também tiveram aceitação dos frequentadores e conseguiram alcançar 

uma boa produtividade devido à disposição e à colaboração existente entre eles.  

Cada semana de aula era intercalada com uma semana de atividades à distância, 

quando eram realizadas tarefas que envolviam os conteúdos vistos na aula como forma 

de retomar conceitos, bem como experimentar determinados elementos. O intuito era 

que os professores pudessem, no seu ritmo e por conta própria, embora fosse possível 

solicitar auxílio dos alunos bolsistas do projeto, caso necessário, vivenciar e interagir 

com as potencialidades dos recursos da Web e também entre si através deles. 

Como esses recursos se notabilizam por suas potencialidades como, dentre 

outras, da interatividade que, conforme Silva (2002, p. 26), é “entendida como 

bidirecionalidade, como possibilidade de o usuário-consumidor receber-manipular-

alterar informações na fonte não mais emissora, mas disponibilizadora - como já é a 

Internet onde o usuário não simplesmente recebe, ele adentra informações", não há 

forma melhor de compreendê-la do que a vivenciando e, a partir disso, obter seus 

próprios aprendizados e conclusões. 

Como encerramento do curso, os docentes que o frequentaram tiveram que 

planejar e desenvolver uma atividade envolvendo algum dos recursos vistos ao longo 

das aulas em suas atividades nas suas respectivas escolas. Dessa forma, eles tiveram que 

obrigatoriamente envolver alguma ferramenta da internet em sua rotina e, a partir daí, 



enquadrá-la da forma que melhor pudesse se beneficiar dela em suas atividades. Como 

resultado da aplicação, eles desenvolveram um relatório contemplando a ferramenta 

utilizada, a metodologia de uso e os resultados obtidos. 

4. Resultados obtidos 

Ao longo de todo o período foi realizado o acompanhamento das aulas como forma de 

avaliar o andamento do curso e observar a resposta dos professores cursantes diante das 

atividades desenvolvidas. Desde o início da implantação do curso até a sua finalização, 

sempre foi possível perceber perspectivas e obter um retorno por parte dos docentes. 

Com isso, pudemos refletir sobre o processo enquanto o curso transcorria, 

possibilitando a revisão de métodos e tempo destinado aos conteúdos abordados. 

Em relação aos professores, dos 33 inscritos e selecionados, 10 não 

compareceram, sendo que 5 nunca frequentaram as aulas e 5 compareceram a apenas 

uma aula. Dos 23 que frequentaram o curso em mais momentos, outros 5 acabaram 

desistindo em meio às atividades, dentre as causas foram levantados motivos pessoais, 

conflito com outros compromissos, dentre outras razões. Portanto, concluíram o curso 

18 professores. 

A dinâmica de ensino desenvolvida no decorrer das aulas teve total aceitação 

entre os participantes e se demonstrou efetiva no processo de assimilação dos conteúdos 

propostos pelo curso, conforme pôde ser apurado pela satisfação demonstrada ao longo 

do projeto. O aspecto do atendimento direto aos professores, tanto durante as aulas 

quanto nos momentos extraclasses, mostrou-se outro elemento vital para uma melhor 

compreensão dos conteúdos. 

Em relação aos frequentadores do curso, é possível afirmar que os docentes na 

condição de aprendizes apresentaram disposição para troca de experiências, o que gerou 

bons resultados. Isso se deve muito à bagagem pedagógica e ao contato que possuem 

com seus alunos imersos e influenciados pelo universo tecnológico, demonstrando 

grande interesse em trabalhar com elementos específicos sobre informática que lhes 

auxiliassem também na forma como lidar com essa realidade. Assim sendo, a 

experiência resultou em um excelente intercâmbio de ideias e vivências, resultando em 

uma construção conjunta de saberes. Em diversos momentos, houve sugestões 

provenientes dos participantes que foram seguidas e atendidas, o que demonstra que não 

existe um programa fixo, havendo a necessidade constante do aperfeiçoamento, em um 

constante e recíproco aprendizado. 

Outro fato que se destacou em meio às atividades do projeto foi em relação às 

concepções sobre redes sociais que eram extremamente negativas por parte dos 

docentes, devido à popularidade delas em meio aos jovens, especialmente o Facebook, e 

as vivências com o seu acesso em laboratórios. Os cursantes relataram que, muitas 

vezes, quando se dirigiam ao laboratório de informática da escola, seus alunos 

inevitavelmente dispersavam da aula acessando essa rede social, fazendo com que o 

docente se visse, não raras vezes, a falar sozinho, em uma sala repleta de alunos 

dispersos. Como um dos tópicos envolveu atividades a serem realizadas no Facebook, o 

docente, possuindo ele mesmo uma conta nesta rede social, pôde perceber que o 

problema não era de fato com a ferramenta, mas sim com a forma como seus alunos a 

utilizavam.  



Por fim, houve uma quebra de paradigma dos docentes em relação ao uso das 

redes sociais nas práticas pedagógicas, demonstrando que, em determinados casos, o 

verdadeiro empecilho pode ser os nossos medos e pré-conceitos, frutos de visões de 

mundo dogmáticas, que podem estar desatualizadas ou simplesmente erradas. 

Entretanto, com a utilização planejada das ferramentas, é possível encontrar formas de 

emprega-las em diversos contextos, inclusive em auxílio às aulas. 

Na incorporação dos elementos trabalhados, alguns dos docentes foram além do 

proposto e exploram, por conta própria, as potencialidades dos recursos vistos em seus 

trabalhos com os alunos, obtendo excelentes resultados. Um dos casos ocorreu através 

da utilização das ferramentas do Google Drive, trabalhando com os arquivos 

hospedados remotamente, o que facilitou o controle do professor sobre os trabalhos das 

turmas e a múltipla edição controlada, o que permitiu ao docente criar trabalhos em 

grupo e visualizar individualmente como cada aluno colaborou. 

 Durante a realização da última aula do curso, foi possível acompanhar os relatos 

dos docentes concluintes do curso que apresentaram aos demais o que eles realizaram 

como atividade de encerramento, utilizando algum recurso da internet em suas aulas, e o 

retorno que obtiveram com seus esforços. Os recursos de formulários e demais 

ferramentas do Google Docs foram, no geral, amplamente aplicados para criação e 

resolução de questionários, assim como disponibilização de material para os alunos e 

criação de trabalhos colaborativos. Houve também o destaque de atividades que 

envolviam o trabalho com vídeos do YouTube, enquanto outras partiram para a criação 

de vídeos para nele serem disponibilizados. As redes sociais também marcaram 

presença nas atividades, principalmente sendo usadas como um meio de comunicação 

entre o professor e o aluno. Por parte dos docentes lotados no NTE, tivemos 

depoimentos de como o uso das ferramentas do Google Docs auxiliaram a dinamizar as 

suas atividades e a melhorar o seu desempenho. Esses docentes ainda relataram que, 

estimulados pelas funcionalidades do editor de vídeos do Youtube, usaram esta 

ferramenta para editar vídeos gravados que documentavam os trabalhos realizados nos 

seus cursos, os quais posteriormente foram divulgados nas redes sociais. 

É preciso destacar ainda que alguns professores pesquisaram novas ferramentas 

por conta própria ou desenvolveram metodologias de ensino específicas para trabalhar 

com os recursos vistos no curso. Um dos docentes realizou um trabalho envolvendo a 

função StreetView do Google Mapas na sua escola, na qual há predominância de alunos 

carentes. Por meio da ferramenta, ele idealizou uma atividade envolvendo viagens 

virtuais, na qual os alunos partiram visualizando suas casas pelo computador e, em 

seguida, conheceram algumas das grandes metrópoles do mundo, objetivando a 

socialização entre os alunos. Outra professora, influenciada pela discussão sobre 

linguagens das redes sociais, realizou um trabalho envolvendo os memes (elementos, 

nos mais diversos formatos, mais popularmente imagens, que contêm uma informação 

que possui um grande poder de multiplicação) encontrados na internet, o qual, segundo 

relato, foi muito bem recebido entre os alunos. Em mais um caso, uma das participantes, 

a qual já é adepta do uso de tecnologias em sala de aula, realizou um extensivo trabalho 

envolvendo leitura de obras clássicas diretamente no laboratório de informática, 

desenvolvendo ainda discussões sobre as obras lidas, resolução de questionários e 

criação de textos usando as ferramentas aprendidas no curso e, por fim, publicando os 

resultados dos alunos em seu blog. Conforme dito pela professora, a aceitação dos 

alunos e o rendimento e compromisso com as atividades junto aos computadores foram 



bastante positivos, superando as expectativas. Por meio de seu depoimento, pudemos 

evidenciar como a receptividade de uma atividade se torna muito maior quando os 

alunos conseguem plenamente visualizar os resultados de seus esforços.  

 Mesmo com todos os relatos refletindo resultados majoritariamente positivos, 

devemos relatar que houve alguns casos isolados em que a expectativa com relação às 

atividades não foi plenamente alcançada. Tragicamente, a complexidade existente no 

cotidiano escolar pode se estender muito além do que o potencial de uma ferramenta 

tecnológica e o seu domínio podem oferecer. Dependendo do nível da turma e de suas 

características, certas atividades podem não funcionar tão bem. Questões burocráticas e 

de pensamento vigente na escola também puderam ser observados como empecilhos na 

aplicação de elementos tecnológicos no ambiente escolar. Fora o fator escolar também 

foi retratado como alguns docentes tiveram de lidar com as dificuldades referentes ao 

uso de hardware e software. 

 Em um âmbito geral, após os relatos dos professores, foi possível concluir que o 

curso conseguiu demonstrar ferramentas novas para os professores, até mesmo aqueles 

que já tinham contato com o uso de recursos tecnológicos na educação. Também foi 

possível perceber que o curso oferecido conseguiu despertar o interesse e promover a 

utilização de tais recursos a um parcela de professores que tinham pouca ou nenhuma 

experiência com essas práticas pedagógicas. Por meio do curso, esses docentes 

passaram a utilizá-las em seu cotidiano, sentindo-se motivados a realizar novas 

experimentações com seus alunos nos próximos semestres. 

5. Considerações finais 

Ao término desse primeiro curso de formação ofertado, é possível destacar a 

experiência do desenvolvimento do curso em si, desde o processo de seleção de 

conteúdos, passando pela montagem das aulas e culminando com o oferecimento do 

curso. Foi um processo que envolveu atividades de pesquisa e elaboração de conteúdos, 

bem como as situações de monitoria e condução de aulas pelos colaboradores e alunos 

bolsitas que agregaram novos elementos à formação dos envolvidos. Aliado a isso, 

soma-se a oportunidade de continuar aprendendo e de reformular percepções diante do 

que as tecnologias e recursos existentes na internet propiciam. 

A receptividade dos professores frequentadores do projeto com a proposta do 

curso desenvolvido, desde os conteúdos até a forma de condução das aulas, bem como a 

motivação em frequentá-lo foram fatores extremamente positivos. A maioria dos 

professores que participaram do curso de formação desconhecia a maior parte dos 

recursos apresentados, demonstrando grande interesse durante as aulas, sendo que 

alguns, inclusive, começaram a utilizá-los por conta própria em suas aulas 

imediatamente depois de os terem conhecido. O que também vale ser destacado nesse 

sentido foi a quantidade de contextos diferentes de inserção das tecnologias no processo 

de ensino apresentados pelos professores na realização da atividade final do curso, o que 

representa que um dos objetivos pretendidos com o curso, o de promover a integração 

dos recursos da internet com o ensino, foi alcançado. 

 Outro resultado alcançado foi o de aproximar os alunos dos cursos de 

informática do IFSul com atividades de ensino e de pesquisa. A pesquisa e o estudo por 

conteúdos e a elaboração de materiais a serem utilizados no curso contribuíram para a 

formação de profissionais capacitados para continuar aprendendo e se desenvolvendo de 



forma autônoma, o que foi plenamente demonstrado pelos bolsistas que concluíram o 

projeto. 

 O estreitamento de laços com a comunidade também foi um resultado positivo 

do projeto, visto que a maioria dos professores que frequentaram o curso não conhecia o 

instituto, sendo que muitos demonstraram interesse em voltar a participar de futuras 

atividades. Muitos também passaram a divulgar em suas escolas o trabalho realizado, 

tanto para seus alunos quanto para seus colegas, o que reforça o compromisso de abrir 

os espaços do câmpus para a comunidade em geral, aproximando cada vez mais 

interessados às atividades de ensino, pesquisa e extensão oferecidos pela instituição. 

Concluído o projeto, pode-se destacar que, ainda que o sistema escolar tenha de 

lidar com problemas estruturais e com a indisciplina e desinteresse de muitos alunos, é 

possível evidenciar a confirmação concreta do potencial motivacional e pedagógico que 

as tecnologias podem proporcionar ao ensino. Foi extremamente gratificante ouvir de 

muitos dos docentes participantes, que inicialmente se mantinham céticos quanto à 

relevância de recursos computacionais, o relato sobre a mudança de paradigma que o 

curso lhes proporcionou. Alguns confirmaram que agora se sentem confiantes para 

incluir essas ferramentas à sua metodologia de ensino, já outros afirmam que, embora 

ainda não tenham alcançado este patamar, estão dispostos a continuar seu 

desenvolvimento até que possam também ter essa segurança.  

Enfim, é possível concluir que, de fato, a realização deste tipo de iniciativa 

funciona e apresenta resultados positivos por se tratar de algo que proporciona 

benefícios tanto aos professores quanto aos alunos. 

6. Referências 

ALAVA, Séraphin (2002) “Ciberespaço e formações abertas: Rumo a Novas Práticas  

educacionais”, Artmed, Porto Alegre. 

BONILLA, Maria  Helena  (2005)  “Escola aprendente:  para  além da  sociedade  da 

informação”, Quartet, Rio de Janeiro. 

LÉVY, Pierre. Cibercultura. 1. ed. São Paulo: Editora 34, 1999. 

POZO, Juan Ignacio (2002) “Aprendizes e mestres: a nova cultura da aprendizagem”,  

Artmed, Porto Alegre. 

SIEMENS, George. Knowing Knowledge. 2006. Disponível em:  

<www.knowingknowledge.com>.  Acesso em: 10 nov. 2010. 

SILVA, Marco (2002) “Sala de aula interativa”, Quartet, Rio de Janeiro, 3ª edição. 




