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Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o 
propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, e tempo de 
morrer; tempo de plantar, e tempo de arrancar o que se 
plantou. 
[...] Assim que tenho visto que não há coisa melhor do que 
alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua 
porção [...]. 

Eclesiastes 3:1-2;22  
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RESUMO 

 

 

Com a revolução tecnológica que permeia a sociedade do conhecimento vem 
emergindo paradigmas educacionais que suscitam questionamentos, reflexões, 
debates e busca por novos caminhos metodológicos com novas formas de aprender e 
de ensinar. Nesta pesquisa objetivamos implementar uma avaliação de análise ex post 
facto de um curso de formação em serviço sobre objetos de aprendizagem. Como 
procedimentos metodológicos utilizamos a abordagem qualitativa, aproximando-nos 
de um estudo ex post facto para favorecer a análise de um curso que aconteceu há seis 
anos passados. O curso Aprendendo e ensinando com objetos de aprendizagem foi 
desenvolvido pelo Núcleo de Tecnologia Educacional 5 (NTE 5), no ano de 2009, para 
docentes da rede estadual de ensino da Bahia da jurisdição deste NTE. Nosso 
trabalho apresenta foco na seguinte questão: quais os resultados e implicações de um 
curso de formação em serviço sobre objetos de aprendizagem, realizado há seis anos, 
nas dimensões Pessoal, Formativo-profissional e Didático-pedagógica dos 
professores? Participaram do estudo onze (11) docentes que concluíram com 
aproveitamento satisfatório o curso em análise e com eles, utilizamos na coleta de 
dados, a técnica da entrevista semiestruturada presencial e o questionário. 
Emergiram da análise dos dados nas Dimensões Pessoal, Formativo-profissional e 
Didático-pedagógica elementos que demonstram que os participantes tinham o perfil 
de professores experientes na profissão e abertos às inovações decorrentes dos novos 
paradigmas educacionais com a utilização das tecnologias da informação e da 
comunicação. Os pressupostos da Teoria Fundamentada nos Dados favoreceram a 
análise dos dados, pois nos deram liberdade para constituir e analisar os resultados 
da pesquisa, fundamentando e comparando com o que existe na literatura. Os 
pesquisados se demonstraram conscientes da importância de construir uma cultura 
de inserção das tecnologias na prática educativa e conceberam a formação como um 
dos requisitos. No entanto, são reconhecedores das limitações que existem desde a 
participação no curso até a transposição para a prática docente. Os resultados da 
pesquisa apontam para a implementação de estratégias de acompanhamento e 
avaliação do processo formativo visando o suporte técnico e pedagógico à equipe 
docente com foco na prática educativa. 
 
Palavras – chave: Análise ex post facto; Formação docente; Novas Tecnologias; 
Objetos de Aprendizagem.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 

 

 

Educational paradigms that raise questions, reflections, discussions and search for 
new methodological approaches with new ways of learning and teaching are 
emerging along with the technological revolution that permeates the knowledge 
society. All through this analysis, it is aimed to implement an ex post facto 
evaluation of a training course on learning objects. Qualitative approach was used as 
a methodological procedure, bringing us an ex post facto study to favor the analysis 
of a course that happened six years ago. The course "Learning and teaching with 
learning objects" was developed by the Educational Technology Center 5 (NTE 5), in 
2009, for teachers of the state of Bahia teaching in this jurisdiction of NTE. This work 
has focused on the question: What are the results and implications of a training 
course on service learning objects, held six years ago, in the personal, professional 
training, and didactic-pedagogic teachers? Eleven (11) participating teachers have 
completed it with satisfactory learning acquisitions. The data colection was obtained 
through semi-structured interview and questionnaire. They emerged from the 
analysis of data in personal dimensions, Formative-professional and didactic-
pedagogic elements which demonstrate that the participants had the profile of 
experienced teachers in the occupation and open to the innovations from new 
educational paradigms with the use of information and communication technologies. 
The assumptions of Grounded Theory favored the analysis of the data, because it 
gave us the freedom to establish and analyze the results of the research, 
substantiating and comparing to the existing literature. Respondents seemed to be 
aware of the importance of building a culture which inserts technology in 
educational practice and they also conceive training as one of the requirements. 
However, they recognize the limitations that exist from the participation in the 
course by the transposition to the teaching practice. The survey results point to the 
implementation of monitoring and evaluation strategies of the training process to the 
technical and pedagogical support to the teaching staff with a focus on educational 
practice. 
 
Keywords: Analysis ex post facto; teacher training; New technologies; Learning 
Objects. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

Antes de se constituir um profissional da docência, o educador constrói e 

reconstrói sua história por meio de planejamentos e escolhas que faz, caminhos que 

percorre ou almeja percorrer e estratégias, instrumentos e parceiros que seleciona 

para fazer parte dessa trajetória.  

Fazer-se pesquisadora na área educacional é adentrar em um processo de 

imersão em questões peculiares que inquietam, suscitam questionamentos, 

“desarrumam o pensar sobre” e buscam respostas para o vislumbramento de 

possíveis soluções para os desafios encontrados. É justamente nesse processo de 

crise1, em que há desestabilidade das estruturas existentes, dos pensamentos 

formulados e dos paradigmas seguidos, que surgem novas buscas e novas formas de 

pensar e de ver o mundo para a construção de novas estruturas e para a composição 

do eu profissional.  

Ao iniciar o processo de formação pessoal para atendimento às necessidades 

advindas da prática profissional para a utilização das Tecnologias da Informação e 

da Comunicação (TIC), precisei aprender para ensinar aos docentes a utilizarem 

pedagogicamente as tecnologias. O curso de especialização lato sensu em Aplicações 

Pedagógicas dos Computadores, na Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), 

colaborou com elementos teóricos metodológicos necessários para essa prática 

formativa. 

No ano de 1997 houve a implementação de novas políticas públicas na 

educação brasileira para a inclusão digital. Através do PROINFO2 (Programa 

Nacional de Informática na Educação) a escola municipal em que atuava como 

supervisora pedagógica foi contemplada com um laboratório de informática. 

                                                           
1 Fazendo aqui um paralelo com a epistemologia de Thomas Kuhn sobre Revoluções Científicas, onde 
Kuhn vê a crise como um momento de ruptura de paradigmas, de dogmas para a construção e a 
aceitação de um novo paradigma (OSTERMANN, 1996). 
2 Inicialmente denominado de Programa Nacional de Informática na Educação, foi criado pelo 
Ministério da Educação, através da Portaria nº 522 em 09/04/1997, a partir de 12 de dezembro de 
2007, mediante a criação do Decreto n° 6.300, o PROINFO passou a ser denominado Programa 
Nacional de Tecnologia Educacional, tendo como principal objetivo promover o uso pedagógico das 
tecnologias de informação e comunicação nas redes públicas de educação básica.   



 
 

Principiei uma proposta de formação em serviço com a equipe docente da escola, na 

qual coordenava, utilizando as reuniões coletivas que aconteciam nas Atividades 

Complementares (AC). 

Com a proposta de inserção das tecnologias na educação, o governo federal, 

em parceria com o governo estadual e municipal, iniciou um processo formativo para 

a equipe de educadores das escolas. Foi, a partir do curso de Informática Educativa 

realizado no Núcleo de Tecnologia Educacional (NTE 5 - Itabuna)3 que tive a 

oportunidade de trocar conhecimentos, reflexões e experiências com a equipe de 

educadores desse NTE. Essa equipe de profissionais tinha o propósito de atuar na 

função de professores multiplicadores, contribuindo para a formação dos educadores 

das redes pública estadual e municipal sob a jurisdição desse Núcleo.  

Como a escola da rede estadual em que atuava na coordenação pedagógica era 

bem próxima ao NTE 5, foi sendo construída uma relação mais estreita com essa 

equipe de educadores. A partir de contatos com a coordenação do Núcleo, surgiu a 

possibilidade da implementação de um núcleo municipal de tecnologia na educação, 

no município de Ilhéus, para atendimento as oito unidades escolares contempladas 

com laboratórios de informática do PROINFO (escolas urbanas e do campo).  

No ano de 2001, houve a implantação do Núcleo de Educação e Novas 

Tecnologias, na Secretaria Municipal de Educação de Ilhéus, com uma estrutura 

similar ao do NTE. Com a efetivação da cooperação técnica entre estado e município, 

deixei de exercer a coordenação pedagógica nas escolas em que atuava e assumi a 

coordenação desse Núcleo por um período de quatro anos, efetivando parceria com o 

NTE 5 na formação dos educadores e no acompanhamento às escolas da rede 

municipal de ensino de Ilhéus.  

Em 2004, fui convidada para compor a equipe de coordenação do NTE 5, 

podendo continuar o trabalho com as TIC e a formação de docentes. Entretanto, por 

mudanças na gestão municipal, retornei à função de coordenação pedagógica na 

                                                           
3 O NTE 5 (Núcleo de Tecnologia Educacional) foi criado em 1998, como parte integrante do 
PROINFO na Bahia, juntamente com mais 15 núcleos em todo o estado. Esses núcleos tinham a 
atribuição de oferecer suporte técnico e pedagógico às escolas da rede estadual e municipal 
pertencentes ao PROINFO. 



 
 

escola do município. Paralelamente atuava no NTE e na coordenação pedagógica dos 

anos iniciais do ensino fundamental na rede municipal de ensino de Ilhéus. 

A gestão nesses projetos foi muito significativa, pois me impulsionou a buscar 

outros conhecimentos na área de tecnologias e educação. Enquanto gestora, assumi 

também a função de formadora de educadores, e essa função muito me estimulava 

na época, pois podia colaborar com os professores para a utilização das tecnologias 

da informação e da comunicação de maneira a melhorar a qualidade do processo de 

ensino e de aprendizagem. Foi nesse período que cursei a especialização lato sensu 

em Tecnologias em Educação, na modalidade a distância pela PUC-Rio4, e passei a 

assumir a função de professora multiplicadora do NTE 5. 

Iniciamos no ano de 2008, no NTE 5, a primeira turma do curso Aprendendo e 

Ensinando com Objetos de Aprendizagem. Em parceria com a equipe desse núcleo, eu e 

uma outra colega professora multiplicadora elaboramos o projeto, construímos o 

design didático do curso e atuei no início do curso na tutoria do mesmo. 

Enquanto docente, coordenadora pedagógica, gestora e professora 

multiplicadora do NTE, tive a oportunidade de aprender, de ensinar, de participar 

como cursista e como formadora de cursos de formação presenciais e a distância. 

Vivenciei a experiência de participar de programas formativos como o PCN em Ação 

(MEC), o PROGESTÃO (Programa de Formação de Gestores Escolares – 

MEC/CONSED)5, de organizar e de participar de eventos diversos da área de 

educação. Tudo isso foi oportunidade para o conhecimento de nuances da formação 

profissional docente, tanto no âmbito da tecnologia como da educação de maneira 

geral, e efetivar parcerias entre estado e municípios.  

No ano de 2010, ingressei no programa Sistema Universidade Aberta do Brasil 

(UAB) na função de coordenadora do Polo de Apoio Presencial da UAB6 em Itabuna 

– Polo UAB Itabuna, mas continuei vinculada ao NTE 5. Entretanto, como 
                                                           

4 Curso ofertado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro como deliberação do 
PROINFO/MEC para a formação de professores formadores para atuarem nos NTE.   
5 Conselho Nacional de Secretários da Educação. 
6 O Sistema UAB, mantido pela CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino 
Superior) foi instituído pelo Decreto 5.800, de 8 de junho de 2006, para "o desenvolvimento da 
modalidade de educação a distância, com a finalidade de expandir e interiorizar a oferta de cursos e 
programas de educação superior no País". Fomenta a modalidade de educação a distância nas 
instituições públicas de ensino superior, bem como apoia pesquisas em metodologias inovadoras de 
ensino superior respaldadas em tecnologias de informação e comunicação (uab.capes.gov.br). 



 
 

funcionários públicos que somos, estamos passíveis às mudanças governamentais em 

relação à continuidade de propostas. Assim, na rede municipal de Ilhéus, retornei ao 

trabalho na Secretaria Municipal de Educação, participando da equipe de professores 

formadores do Núcleo que fora implantado, e que agora havia se transformado em 

Núcleo de Tecnologia Municipal (NTM). O NTM também é vinculado ao 

PROINFO/MEC e tem o propósito de atuar com as mesmas atribuições dos NTE em 

jurisdição municipal. 

Em 2013, houve outra mudança na rede municipal de ensino, que ocasionou 

em minha saída do NTM e retorno à coordenação pedagógica, mas agora atendendo 

à uma escola nucleada do campo. 

Na rede estadual, em 2015, com a mudança na gestão do governo estadual, 

houve uma reestruturação na Secretaria Estadual de Educação da Bahia (SEC) e os 

NTE em todo o estado foram extintos (assunto que trataremos posteriormente). Toda 

a equipe de docentes efetivos do Núcleo foi removida para as unidades escolares da 

rede estadual de educação da Bahia. No entanto, apesar de ter sido transferida para 

uma unidade escolar, permaneci na coordenação do Polo UAB Itabuna. 

Um ponto relevante dessa minha trajetória de educadora também foi a 

possibilidade de ingressar no ensino superior em uma faculdade privada. A docência 

no curso de graduação em Pedagogia, lecionando as disciplinas Educação e 

Tecnologias, Fundamentos da Gestão Educacional e Estudos da Natureza na 

Educação Infantil, bem como, a coordenação do núcleo de pós-graduação lato sensu e 

cursos de extensão (presencial e a distância), possibilitaram um conhecimento de 

outra vertente da educação nacional. 

No movimento da busca por novos conhecimentos formativos surge a 

possibilidade do mestrado acadêmico do PPG-ECFP - Programa de Pós-graduação 

em Educação Científica e Formação de Professores, da Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia (UESB), campus de Jequié, BA; mais uma oportunidade e mais um 

desafio. No entanto, a visão das possibilidades de enriquecimento formativo foi se 

tornando mais próxima com o apoio da família, dos amigos, dos colegas e gestores 

de trabalho, dos professores e colegas do mestrado e assim, o inatingível se tornou 

possível.  



 
 

A matriz curricular do mestrado, as experiências acadêmicas dos docentes, a 

socialização de conhecimentos e de experiências entre os colegas de turma 

colaboraram para o desenvolvimento do projeto de pesquisa e da pesquisa em si. 

Entretanto, nada mais significativo e peculiar do que a sensibilidade de pesquisador 

e de educador do meu orientador, o Prof. Dr. Júlio Razera, que soube dar um 

direcionamento para a pesquisa com base na explicitação das minhas experiências 

profissionais, trazendo-me a segurança e a confiança necessárias para o caminhar 

enquanto pesquisadora iniciante. 

Foi nesse percurso dialógico de definição do objeto de pesquisa que optamos 

por aproveitar a minha trajetória profissional para fazer a análise de um dos cursos 

em que participei da construção e da tutoria. O curso era intitulado Aprendendo e 

Ensinando com Objetos de Aprendizagem e ocorreu em 2009 (segunda turma), no NTE 5, 

o que nos possibilitou a uma análise que a literatura denomina ex post facto. 

Certamente o olhar para as políticas públicas de formação de professores tem 

uma amplitude maior, a atuação na docência e na formação de professores será mais 

crítica, reflexiva e interventora, assim como a necessidade de estimular outros 

educadores a também irem mais além é pulsante. Nesse processo de formação que 

vivenciei, eu não sou mais a mesma, sobretudo porque acredito que educar é estar 

atenta aos desafios, às necessidades, às possibilidades, às oportunidades, às 

aprendizagens, aos erros e às (re) construções. 

Essa é uma parte de minha trajetória e algumas das motivações pessoais e 

profissionais que me trouxeram até esse trabalho de pesquisa. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Com a “crescente intervenção da tecnologia no dia-a-dia, não é possível 

pensar na formação de um cidadão crítico à margem do saber científico” (BRASIL, 

1997, p. 23), assim, as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) já estão sendo 

utilizadas como recursos pedagógicos que crescem e inovam gradativamente com o 

passar do tempo. Dessa forma, a atual geração dos discentes está imersa na 

cibercultura7, incorporando as TIC em seu cotidiano para fins diversos. Nesse 

processo, os docentes estão cada vem mais sendo conclamados à inclusão digital 

pedagógica. 

Em minha experiência de educadora, observei que foram feitos investimentos 

na aquisição de recursos tecnológicos para as escolas (computadores, tablet, TV, 

vídeos, kit multimídia) e também investimentos na formação dos profissionais da 

educação para utilização desses equipamentos na prática pedagógica.  

Entretanto, ante o vasto universo de possibilidades de uso dessas tecnologias, 

o educador se vê aturdido em meio aos tantos e tão velozes recursos que 

continuamente lhes são apresentados. Assim, ao longo das formações em que 

participei, enquanto formadora ou cursista, indagações vem permeando o meu 

pensar sobre a formação para a utilização das tecnologias na escola. Apesar de não 

terem sido questões que buscamos investigar nesta pesquisa, compartilho aqui 

algumas dessas minhas inquietações para podermos construir um cenário de 

elementos que motivaram à realização desta pesquisa: Como possibilitar a 

apropriação de conhecimentos pedagógicos e tecnológicos para utilização das 

tecnologias na prática docente? As formações promovidas têm atendido às reais 

necessidades da prática docente? As estratégias utilizadas para incentivar o professor 

para a participação nas formações ofertadas estão sendo eficazes? Os educadores 

sentem a necessidade de inserir em sua prática docente instrumentos novos para 

                                                           
7 A cibercultura compreende toda a cultura construída a partir da utilização das tecnologias digitais e 
dos espaços virtuais, que geram a produção do conhecimento em rede (LÉVY, 1999). 
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diversificar a metodologia adotada em sala de aula? A prática docente está sendo 

acompanhada e avaliada após a participação dos educadores nas formações? 

Desse modo, é possível notar que são muitos os questionamentos que surgem 

diante de uma realidade social e educacional, na qual os indivíduos se tornam 

sujeitos partícipes de uma dada “revolução” tecnológica, cujos pressupostos 

educacionais tradicionais passam a ser questionados ante a necessidade de 

adequação aos meios informacionais vigentes e aos novos paradigmas da educação. 

O interesse por essa pesquisa é resultante de inquietações advindas dos 

questionamentos construídos ao longo do meu desenvolvimento profissional, da 

minha prática profissional. Nas funções de docente do ensino fundamental, 

coordenadora pedagógica, gestora, e formadora de cursos para professores na área 

de educação e tecnologias, pude perceber as nuances dos vários tipos de formação 

continuada e em serviço e o significado ou a falta dele para os docentes. 

Apesar de ter origem na particularidade, essa preocupação que emergiu de 

minha vivência, é de grande relevância para pesquisa, pois ultrapassa esse âmbito 

privado, uma vez que está inserida numa dimensão avaliativa de formação docente 

de interesse global. Temos consciência de que a presente análise, se permanecesse no 

âmbito estritamente privado, não teria validade científica. Dessa forma, podemos 

asseverar que a formação de professores é tema que interessa nessa área. 

A formação de professores sofreu uma série de mudanças ao longo do tempo, 

por influência das políticas públicas implementadas, concretizadas por meio de 

programas e projetos de formação. As pesquisas na área educacional também foram 

influenciadas por essas questões, “passando de uma fase descritiva, [...], a uma mais 

experimental” (IMBERNÓN, p.12, 2009). A proposta da nossa pesquisa se mostra 

pertinente e enriquecedora para a área educacional, pois realizamos um estudo ex 

post facto de um curso que foi planejado naturalmente dentro de um planejamento 

institucional e não foi “criado” para se fazer um estudo após a sua realização. 

As pesquisas abordando a temática de formação de professores são bastante 

relevantes ante o cenário vigente. Neste trabalho, buscamos focar o tema formação 

educacional para a área do ensino de ciências, já que há uma diversidade de objetos 

de aprendizagem nessa área e por isso precisamos intensificar os estudos e 
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investigações no que se refere aos impactos da formação em serviço na prática 

docente em geral, mas com olhar mais atento também para essa área educacional 

específica. Isso se dá pela urgência de construirmos uma cultura de 

acompanhamento e de avaliação dos cursos que são realizados como formação 

continuada docente e de repensarmos as maneiras para a elaboração de futuras 

formações de professores e utilização das tecnologias na educação como 

possibilidade de obtenção de melhores resultados na prática educativa. 

Os cursos de formação de professores precisam ser avaliados. As avaliações 

expõem um conjunto de dados que nos permite várias ações futuras, entre elas, 

perceber se se alcançou ou não os objetivos propostos, uma vez que não se pode 

apenas formatar, desenvolver e aplicar um curso para professores e a posteriori não 

identificar os resultados pelos cursistas obtidos. 

Diante da breve explicação acima, que apresenta problemas investigativos 

diversos, este nosso trabalho apresenta foco na seguinte questão: Quais os resultados 

e implicações de um curso de formação em serviço sobre objetos de aprendizagem, 

realizado seis anos atrás, nas dimensões pessoal, formativo-profissional e didático-

pedagógica dos professores? 

Portanto, a nossa pesquisa teve por objetivo principal implementar uma 

avaliação de análise ex post facto de um curso de formação em serviço sobre objetos 

de aprendizagem, dirigindo especial atenção a resultados e implicações acerca das 

dimensões pessoal, formativo-profissional e didático-pedagógica de professores que 

participaram desse curso, há seis anos. 

Acreditamos que a nossa pesquisa tem potencial para subsidiar o 

planejamento de novos cursos de formação docente. Além disso, poderá trazer novos 

conhecimentos para a área de Educação, incluindo a área de Educação em Ciências, 

porque o referido curso avaliado apresentou, em seu programa, uma parte 

significativa de objetos de aprendizagem dessa área. 

Após essa abordagem introdutória, na qual procuramos delinear o problema e 

o objetivo de nossa pesquisa, o leitor encontrará adiante a seguinte estrutura do 

trabalho:  
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Quadro teórico contendo uma breve explicitação de embasamentos teóricos 

e/ou conceituais do objeto de estudo, à luz da literatura existente. Uma vez que 

optamos por trabalhar com a Teoria Fundamentada nos Dados (TFD), não 

priorizamos a escolha de um referencial teórico prévio para subsidiar a pesquisa, 

pois esse referencial metodológico concebe que a teoria pode emergir dos próprios 

dados. 

Procedimentos metodológicos utilizados na pesquisa, abordando o tipo de 

pesquisa aplicado, os participantes selecionados, a forma de coleta de dados e o perfil 

do curso avaliado.  

Resultados e análise, em que explicitamos a descrição e a análise dos dados 

emergidos na pesquisa, em categorias previamente estabelecidas: dimensões pessoal, 

formativo-profissional e didático-pedagógica.  

Considerações finais, contendo uma síntese das análises realizadas e algumas 

das implicações na formação em serviço de docentes. 
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2. QUADRO TEÓRICO 

 

 

Neste tópico, optamos pela explicitação de embasamentos teóricos e/ou 

conceituais do objeto de estudo, à luz da literatura existente, a fim de posicionar o 

leitor sobre nosso tema da pesquisa. Contudo, durante o desenvolvimento da 

pesquisa não houve a preocupação de nos prendermos a um referencial teórico 

inicial para a constituição e análise dos dados, mesmo cientes de que toda 

investigação traz consigo marcas das reflexões e da trajetória de formação do 

pesquisador. 

 

 

2.1. O PROINFO e o NTE no projeto de inclusão digital na educação nacional 

 

No cenário contemporâneo, a sociedade está permeada por uma cultura 

tecnológica que impulsiona a escola a rever as práticas adotadas para a apropriação 

do conhecimento, para os usos do tempo e dos espaços de aprender e de ensinar. 

Essa escola “começa a se constituir em espaço estratégico para promoção da inclusão 

digital” (BONILLA, 2010, p.44). Cabe à escola enquanto instituição social: 

 

ensinar e garantir a aprendizagem de certas habilidades e conteúdos 
necessários à inserção das novas gerações na vida em sociedade, 
oferecendo instrumentos de compreensão da realidade e favorecendo 
a participação dos educandos em relações sociais diversificadas e 
cada vez mais amplas (CENPEC, 1995, p.44). 

 

Essa cultura é definida por Pierre Lèvy (1999, p.17) como cibercultura, ou seja, 

“o conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos 

de pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do 

ciberespaço”. 

Assim, a cibercultura é construída e desenvolvida em uma rede de 

comunicação digital, que se constitui como um espaço com elementos materiais e 
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imateriais, transitando informações e conhecimentos que são produzidos por um 

universo de pessoas; esse espaço é denominado de ciberespaço (LÈVY, 1999). 

O Brasil implementou através da Portaria nº 522 em 09/04/1997, o Programa 

Nacional de Informática na Educação (PROINFO), criado pelo Ministério da 

Educação e Cultura (MEC), por meio da Secretaria de Educação a Distância (SEED)8. 

A partir de 12 de dezembro de 2007, mediante a criação do Decreto n° 6.300, o 

PROINFO passou a ser denominado Programa Nacional de Tecnologia Educacional, 

tendo como principal objetivo promover o uso pedagógico das tecnologias de 

informação e comunicação nas redes públicas de educação básica9. 

O programa propõe em parceria com o Distrito Federal, estados e municípios, 

por meio de adesão documentada, fornecer o aporte em nível de infraestrutura física, 

tecnológica e formativa às escolas públicas brasileiras. 

 

Para fazer parte do PROINFO Urbano e /ou Rural, o município deve 
seguir três passos: a adesão, o cadastro e a seleção das escolas. A 
adesão é o compromisso do município com as diretrizes do 
programa, imprescindível para o recebimento dos laboratórios. Após 
essa etapa, deve ser feito o cadastro do prefeito em nosso sistema, que 
permitirá o próximo passo, que é a inclusão das escolas no Proinfo 
(http://portal.mec.gov.br/). 

 

Aos municípios caberia disponibilizar espaços físicos com estrutura necessária 

para a montagem dos laboratórios de informática a serem equipados com os recursos 

tecnológicos e disponibilizar os profissionais da educação para participarem de 

formação para utilização das TIC promovida pelo PROINFO. Para a participação no 

PROINFO, as escolas municipais deveriam elaborar um projeto pedagógico para 

utilização das TIC e por meio da Secretaria Municipal de Educação enviar ao MEC 

para análise e aprovação. 

Caberia ao governo federal suprir às escolas públicas com a infraestrutura 

tecnológica e a formativa para os educadores, subsidiando-os na aquisição de 

                                                           
8 A SEED foi extinta em 2011 através do Decreto nº 7.480, D.O.U.: 17/05/2011. Essa secretaria 
representava no Ministério da Educação um espaço de implementação e de regulação de políticas 
públicas relacionadas à Educação a Distância, como modalidade educacional brasileira, a partir de 
subsídios legais, normativos e instrumentais para o suporte tecnológico. 
9 http://www.fnde.gov.br/programas/programa-nacional-de-tecnologia-educacional-proinfo#. 
Acesso em 29 de fev de 2016 

http://portal.mec.gov.br/
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conhecimentos e habilidades de informática e na utilização pedagógica das 

tecnologias. Os laboratórios de informática receberiam um quantitativo de 

computadores de acordo com o número de alunos matriculados, assim como outros 

recursos como: projetor multimídia, impressoras, scanner, webcam e conexão via 

internet banda larga ou via satélite.  

Em parceria do MEC com o Ministério das Comunicações, foram lançados 

dois programas para conectar as escolas à Internet: o Programa Banda Larga na 

Escola e o Programa GESAC (Governo Eletrônico – Serviço de Atendimento ao 

Cidadão).  

Esse programa, intitulado Banda Larga na Escola foi lançado no dia 04 de abril 

de 2008 pelo Governo Federal, por meio do Decreto 6.424 e alcançava as escolas 

urbanas (PROINFO urbano). De acordo com o Portal do MEC10, o programa tinha o 

objetivo de “conectar todas as escolas públicas à Internet, rede mundial de 

computadores, por meio de tecnologias que propiciem qualidade, velocidade e 

serviços para incrementar o ensino público no país”.  

 

O programa Banda Larga nas Escolas faz parte da política do MEC 
para informatização das instituições de ensino e prevê a instalação de 
computadores nas escolas, a capacitação de professores e a oferta de 
conteúdos educacionais, através do Portal do Professor e do Banco 
Internacional de Objetos Educacionais [...] (BONILLA, 2010, p. 48). 

 

O Programa GESAC foi de fundamental importância no atendimento às 

escolas do PROINFO RURAL (escolas do campo) para proporcionar aos professores, 

alunos, toda a comunidade escolar e local conectividade e acesso à internet por meio 

de satélite. Muitas das localidades rurais não dispunham de rede de telefonia fixa ou 

móvel e com a internet na escola houve a possibilidade do desenvolvimento de um 

trabalho de inclusão social e digital. O GESAC, como já foi dito, é um programa do 

governo que oferta conexão à internet, de maneira gratuita, por meio de banda larga 

a locais públicos e comunidades em estado de vulnerabilidade e que de alguma 

forma estão distantes das tecnologias11. 

                                                           
10 http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=15914. Acesso em:  29 de fev. de 2016. 
11 Fonte: (http://www.mc.gov.br/gesac#). 
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Inicialmente, esses computadores dispunham de sistema operacional 

Windows e posteriormente foi iniciada a política de software livre, na qual foi 

produzida a versão do Linux Educacional12, a pedido do MEC, com conteúdos 

digitais educacionais, direcionados para as diversas áreas do conhecimento. 

 Por isso, a importância da contextualização do Linux dentro do movimento 

do software livre e coloca que este “se baseia no princípio de compartilhamento do 

conhecimento e na solidariedade praticada pela inteligência coletiva conectada na 

rede mundial de computadores” (VELOSO, 2014, p. 121). 

A infraestrutura formativa visava suprir os profissionais da educação com 

conhecimentos práticos e teóricos relativos à utilização das tecnologias na educação 

por meio de cursos de formação em nível de especialização e aperfeiçoamento na 

modalidade presencial ou a distância. 

Nessa perspectiva de formação dos profissionais da educação para a utilização 

pedagógica das tecnologias da informação e da comunicação, o PROINFO 

contemplou a criação de Núcleos de Tecnologia Educacional (NTE) em todas as 

unidades federadas do Brasil.  

Os NTE originaram-se como parte do PROINFO nos estados brasileiros com o 

objetivo de disseminar a cultura de utilização das tecnologias conforme a visão do 

programa. Para tanto, os NTE eram formados por uma estrutura tecnológica e 

profissional que pudesse atender as demandas técnicas e pedagógicas das unidades 

escolares contempladas pelo programa, tanto em nível estadual, como municipal. 

Uma equipe de profissionais com formação na área tecnológica e pedagógica com 

um perfil previsto pelo programa constituía cada núcleo, com o objetivo de fomentar, 

subsidiar, formar e acompanhar as ações educativas com a utilização das TIC. 

Na Bahia, os NTE foram criados a partir do Decreto 7.380 de 22 de julho de 

1998, segundo artigo 1º: 

 

                                                           
12 O Linux Educacional, um software livre da versão Linux Debian, distribuído pelo PROINFO 
e desenvolvido pelo Centro de Experimentação em Tecnologia Educacional (CETE) do MEC. Sua 
utilização era destinada aos laboratórios de informática educacional das escolas públicas brasileiras. 
Um detalhamento desses aplicativos e sites pode ser visto no endereço 
http://linuxeducacional.c3sl.ufpr.br/le-tour 
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Ficam criados os Núcleos de Tecnologia Educacional [...], como 
unidades escolares estaduais de grande porte, sendo-lhes 
asseguradas as condições pedagógicas, administrativas e financeiras 
para o ensino da informática e para o acompanhamento e avaliação 
dos projetos pedagógicos de informática, bem como a manutenção e 
plena utilização dos equipamentos do Programa de Informática 
Administrativa – PINAD e dos laboratórios de informática 
implantados nas escolas estaduais e municipais de sua jurisdição, 
previstos no Programa Estadual de Informática na Educação – 
PROINFE (BAHIA, 1998)13. 

 

Após quase quatro anos de sua implantação na Bahia, os NTE deixam de ser 

considerados como unidades escolares e passam a compor a estrutura do Instituto 

Anísio Teixeira, conforme o Decreto 8.259 de 21 de maio de 2002: 

 

Art. 1º - Os Núcleos de Tecnologia Educacional deixam de ser 
unidades escolares de grande porte, passando a fazer parte da 
estrutura do Instituto Anísio Teixeira, sendo-lhes asseguradas as 
condições pedagógicas, administrativas e financeiras para a 
capacitação em tecnologias educacionais14.  

 

No ano de 2004, o Decreto nº 9.117 de 09 de junho de 2004 estabelece regras 

para o exercício de alguns cargos e funções administrativas e pedagógicas nos NTE 

baianos. Para a assunção do cargo de Coordenador II15 e para a função de professor 

multiplicador, por exemplo, era exigida formação em nível superior e conhecimentos 

comprovados, por título, na área de informática e ainda, especialização em 

tecnologias educacionais, para a função de professor multiplicador (BAHIA, 2004). 

A figura a seguir apresenta o mapa dos NTE na Bahia e sua distribuição por 

localização. Esses NTE foram distribuídos por DIREC (atualmente, NRE), mas muitas 

vezes, um único Núcleo tinha sob sua jurisdição, como era o caso do NTE 5, mais de 

uma DIREC. 

 

 

 

 

                                                           
13 http://governo_ba.jusbrasil.com.br/legislação/78851/decreto-7380-98 
14 http://governo-ba.jusbrasil.com.br/legislacao/77945/decreto-8259-02 
15 Esse cargo correspondia ao de coordenador geral. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/77157/decreto-n-9-117-de-09-de-junho-de-2004#art-1
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FIGURA 1 - Mapa representativo dos NTE na Bahia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IAT – http://www.iat.educacao.ba.gov.br 

Após quase dezessete anos de sua criação, os NTE da Bahia foram extintos, 

como uma ação do governo estadual, sob a justificativa de reformulação das políticas 

educacionais no estado. Essa ação tomou de surpresa tanto os profissionais que 

atuavam nos NTE, quanto os educadores de maneira geral. 

Abordaremos essa questão posteriormente na análise dos resultados da 

pesquisa, cujos próprios participantes desta investigação tiveram a oportunidade de 

expor suas percepções com relação a este fato. É notório que os NTE impactaram a 

formação docente, no que concerne à apropriação das TIC, por parte dos educadores. 

 

2.2. Formação de professores e usos das TIC 

 

A formação de professores vem sendo destaque nos temas referentes à 

educação, tanto no que concerne às discussões de políticas públicas, quanto às 

pesquisas na área educacional. “O debate em torno do professorado é um dos polos 

http://www.iat.educacao.ba.gov.br/
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de referência do pensamento sobre a educação, objeto obrigatório da investigação 

educativa e pedra angular dos processos de reforma dos sistemas educativos” 

(SACRISTÁN, 1999, p.64). 

Entendemos a formação docente como um processo de construção, 

desenvolvimento e compartilhamento de saberes, habilidades, atitudes e 

experiências que acontecem continuamente ao longo da vida preparatória para o 

exercício da docência e ao longo da vida profissional do professor. Essa visão é 

corroborada por Nóvoa (2002), quando assevera sobre a formação atrelada ao 

desenvolvimento profissional.  

Assim como o desenvolvimento profissional acontece no cotidiano da prática 

docente e está imbricado com todas as questões do ser professor no seu contexto de 

vida pessoal, profissional e institucional, a formação está internamente ligada em 

todo esse processo. Dickel (2007) fundamentada nos postulados do educador inglês 

Lawrence Stenhouse, aponta que o desenvolvimento profissional: 

 

é um processo fundamentalmente educativo, que se concretiza à 
medida que o professor busca compreender as situações concretas 
que se apresentam em seu trabalho, e é dependente, portanto, da sua 
capacidade de investigar sua própria atuação (DICKEL, 2007, p. 55). 

 

O envolvimento efetivo dos educadores no processo de inserção e de 

utilização pedagógica dos recursos tecnológicos é imprescindível, necessitando tanto 

o domínio técnico, quanto o pedagógico para que a prática docente flua através do 

planejamento para a utilização das TIC como meios que favorecem resultados de 

aprendizagem satisfatórios. Destarte, urge a necessidade da formação docente para a 

apropriação de novos conhecimentos e para a utilização pedagógica das tecnologias, 

assim como para a tomada de decisão para inserção ou não destas na prática 

pedagógica, o que também se torna condição elementar, nesse processo de formação 

continuada. 

Imbernón (2009) pontua que existe um exacerbado número de formação para 

professores, mas nem sempre as mesmas refletem em inovação na prática 

pedagógica. Para que isso aconteça, não basta modificar a formatação do processo 

formativo, faz-se necessário “gerar uma nova cultura formativa que produza novos 
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processos na teoria e na prática da formação, introduzindo-nos em novas 

perspectivas e metodologias” (ibidem, p.35). 

A formação profissional deve ser um processo que “capacite os professores 

para o desenvolvimento de profissionais práticos, reflexivos e investigadores, que 

tenham condições de aprender a interpretar, compreender e reflexionar sobre o 

ensino” (LORENCINI JÚNIOR, 2009, p.35). De maneira geral, a realidade da 

formação de professores nos mostra a implementação, a oferta, o investimento em 

programas, projetos de capacitação, o que na maioria das vezes, torna-se um fim em 

si mesmo. 

Ora, se uma formação é planejada com fins de colaborar e provocar reflexões e 

mudanças na prática educativa, como fazer a validação da consecução dos objetivos 

se inexiste um eficiente meio de acompanhar e avaliar os impactos dos elementos 

formativos na prática profissional e social? Os partícipes do processo formativo 

precisam se apropriar de condições físicas e estruturais para desenvolver as 

propostas das formações em sua prática docente e necessitam ter espaço para relatar 

as experiências na prática letiva, decorrentes dos conhecimentos da formação. Dessa 

maneira, pressupõe-se a produção de um coletivo de educadores que reflitam sobre 

sua própria formação, favorecendo a construção de uma escola reflexiva, pois “uma 

escola reflexiva é uma comunidade de aprendizagem e é um local onde se produz 

conhecimento sobre educação” (ALARCÃO, 2003, p. 38), contribuindo para 

mudanças sociais concretas que podem ser articuladas com a inclusão das 

tecnologias no cotidiano da escola. 

Segundo Moreira e Candau (2005, p. 23): 

 

É necessário um destaque a necessidade de se pensar uma formação 
continuada que valorize tanto a prática realizada pelos docentes no 
cotidiano da escola quanto o conhecimento que provém das 
pesquisas realizadas na Universidade, de modo a articular teoria e 
prática na formação e na construção do conhecimento profissional do 
professor.  

 

Destarte, pode-se compreender a formação docente não apenas como algo 

pontual, que tem um objetivo de suprir as necessidades técnicas e pedagógicas para o 
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desenvolvimento de determinada inovação educacional. É relevante que sejam 

considerados os propósitos dessa formação desde o seu planejamento, e assim 

investiguemos sobre os efeitos dessa formação em serviço para a prática docente, 

pois Masetto (1994) indica algumas características que devem ser levadas em 

consideração na formação profissional docente no que diz respeito a: 

 

Inquietação, curiosidade e pesquisa. O conhecimento não está 
acabado; exploração de "seu" saber provindo da experiência através 
da pesquisa e reflexão sobre a mesma; domínio de área específica e 
percepção do lugar desse conhecimento específico num ambiente 
mais geral; superação da fragmentação do conhecimento em direção 
ao holismo, ao inter-relacionamento dos saberes, a 
interdisciplinaridade; identificação, exploração e respeito aos novos 
espaços de conhecimento (telemática); domínio, valorização e uso dos 
novos recursos de acesso ao conhecimento (informática); abertura 
para uma formação continuada (MASETTO, 1994, p. 96). 

 

Assim, não é suficiente a realização de uma avaliação ou auto avaliação ao 

final do curso, faz-se preciso ir além. É imprescindível oportunizar aos protagonistas 

da formação docente, ou seja, os próprios professores, relatar sobre suas percepções, 

dúvidas, anseios, necessidades e propostas de aplicabilidade dos conhecimentos e 

aprendizagens em seu contexto escolar, em sua prática educativa. O feedback da 

formação não é instantâneo, logo após o término do curso. Os resultados dessa 

formação advêm da experimentação na prática, in lócus de trabalho do professor, na 

interação com os outros elementos que compõem o processo educativo. 

 

2.3 Objetos de aprendizagem como possibilidades para a prática educativa docente 

 

Ao apresentar brevemente os Objetos de Aprendizagem (OA), consideramos 

que estes se configuram como elementos tecnológicos que trazem possibilidades de 

tornar o ensino mais atrativo, dinâmico, significativo e contextualizado de acordo 

com os objetivos educacionais e com a mediação do professor.  

Por se tratar de um assunto relativamente novo na área educacional, os 

conceitos de OA são diversos na literatura e demandam discussão. Os OA podem ser 

definidos de uma forma mais simplificada como qualquer recurso didático digital ou 
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não (imagens, áudio, vídeo, arquivo de texto, apresentação em slides, livros etc.), ou 

mesmo qualquer recurso digital, disponibilizado na internet ou auxiliado pela 

tecnologia com fins educativos possuindo características próprias. Como afirma 

Wiley (2000, p.68) OA são “qualquer recurso digital que possa ser reutilizado para o 

suporte ao ensino”.  

Conforme Singh (apud Bettio; Martins, 2000), o Objeto de Aprendizagem se 

diferencia dos demais recursos didáticos existentes, por possuir em sua estrutura 

objetivos, definindo o que deve ser aprendido do conteúdo e conceitos necessários 

para fazer com que a aprendizagem aconteça; conteúdo instrucional que apresenta 

todos os conteúdos pedagógicos para o alcance dos objetivos e por fim, prática e 

feedback, nos quais ao final de cada etapa, o aluno registra suas respostas ou 

hipóteses, interagindo com o objeto e as mesmas podem ser confirmadas ou 

refutadas. Para que esse processo ocorra de maneira eficaz, o objeto utilizado deve 

promover interação e ter significado para o contexto do aluno, para que não tenha 

um enfoque instrucionista16. 

Nessa perspectiva, a partir de 1997 o Brasil, em parceria com países como 

Estados Unidos, Peru e Venezuela firmaram compromisso para o desenvolvimento 

de conteúdos digitais, visando a otimização do uso da tecnologia em práticas 

pedagógicas. Essa parceria possibilitou a criação da Rede Internacional Virtual de 

Educação17 (RIVED) e no Brasil, firmou-se como um programa da extinta Secretaria 

de Educação a Distância, objetivando “a produção de conteúdos pedagógicos 

digitais, na forma de objetos de aprendizagem” (http://rived.mec.gov.br/).  

A formação proposta pelo RIVED preconizava o envolvimento dos 

professores dos NTE e demais professores da rede pública de ensino interessados em 

saber como utilizar os objetos de aprendizagem disponíveis na web e, principalmente 

os do RIVED. Esse programa traz uma concepção de produção, publicação e 

compartilhamento na web dos conteúdos digitais, indicando a importância da 

                                                           
16 O instrucionismo aqui citado é baseado no comportamentalismo de B.F. Skinner (1904-1990) que em 
linhas gerais justifica o comportamento humano em atividades de estímulo e de resposta. Os 
primeiros usos do computador na educação foram nessa perspectiva de usá-los como “máquina de 
ensinar”, como uma ferramenta para transmitir informações aos alunos. 
17 http://rived.mec.gov.br/site_objeto_lis.php 



32 
 

formação do professor e da criação de uma rede para conhecimento e socialização 

dos objetos de aprendizagem.  

O programa RIVED disponibiliza em seu site as orientações didáticas, 

denominadas de Guia do Professor, para que os docentes possam utilizar os objetos 

de aprendizagem, partindo da apresentação de planos de ensino elaborados por uma 

equipe de educadores para dar suporte ao professor no uso dos objetivos de 

aprendizagem.  

Até o ano de 2003, o RIVED ficou sob a responsabilidade da equipe da SEED, 

que produziu 120 Objetos de Aprendizagem para as áreas de “Biologia, Química, 

Física e Matemática para o Ensino Médio” (http://rived.mec.gov.br/). A partir de 

2004, a produção dos objetos de aprendizagem passou a ter participação das 

universidades públicas com o enfoque também na produção de OA em áreas 

diversificadas do conhecimento, bem como para outras áreas de ensino, assim o 

RIVED - Rede Internacional Virtual de Educação passou a se chamar RIVED - Rede 

Interativa Virtual de Educação. 

Figura 2: Site do RIVED 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://rived.mec.gov.br/. 

 

A Figura 2 apresenta a porta de entrada de acesso ao site do RIVED que 

disponibiliza todas as informações sobre os OA disponíveis e que foram inicialmente 

trabalhados com os professores no curso. 

Durante o curso Aprendendo e ensinando com objetos de aprendizagem, os cursistas 

expressavam que a maioria dos objetos de aprendizagem disponível era da área do 
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ensino de ciências e que havia uma limitação de objetos de aprendizagem de outras 

áreas, como por exemplo, Língua Portuguesa.   

Assim, como nas demais áreas do conhecimento, a utilização dos OA no 

ensino das Ciências, na educação presencial, pode favorecer a apresentação dos 

conteúdos de maneira ilustrativa, dinâmica, contextualizada e interativa, em que os 

alunos e os professores podem desenvolver a autoria, pois eles mesmos podem usar, 

reutilizar e fazer adaptações e criações nesses conteúdos digitais de acordo com os 

objetivos educativos. Como afirma o autor que: 

 

os cientistas de todas as disciplinas recorrem cada vez mais a 
simulações digitais para estudar fenômenos inacessíveis à experiência 
[...] ou simplesmente para avaliar de forma menos custosa o interesse 
de novos modelos, mesmo quando a experimentação é possível 
(LÉVY, 1993, p. 123). 

 

Com essa perspectiva, vemos que assim como na Educação de maneira geral, 

no ensino das Ciências, as mudanças também são imprescindíveis para que haja a 

diversificação de práticas metodológicas e de recursos educacionais na promoção da 

aprendizagem. Assim, há a possibilidade de que as propostas educativas possam 

“mostrar a ciência como um conhecimento que colabora para a compreensão do 

mundo e suas transformações, para reconhecer o homem como parte do universo e 

como indivíduo” (BRASIL, 1997, p. 23). 

O RIVED continua disponibilizando informações em seu site, mas não 

consideramos que houve uma ampliação significativa dos conteúdos 

disponibilizados desde o ano de realização do curso (2009) até o período de 

realização desta investigação. 
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3.  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Essa pesquisa foi desenvolvida com o intuito de analisar um curso de 

formação em serviço para docentes, sobre objetos de aprendizagem, após seis anos 

de sua realização, notadamente sobre as dimensões pessoal, formativo-profissional e 

didático-pedagógica. Para tanto, demos vozes a professores que participaram desse 

curso. 

Na sequência, são apresentados detalhes metodológicos da pesquisa que 

realizamos. 

 

3.1 Tipo de pesquisa 

 

A presente pesquisa teve abordagem qualitativa, pois esta nos permitiu 

reconhecer nos professores o significado da sua formação profissional e da sua 

prática docente, a partir de suas crenças, opiniões, reflexões e experiências. De modo 

que esta abordagem enfatiza “as qualidades das entidades e sobre os processos e os 

significados que não são examinados ou medidos experimentalmente” (DENZIN; 

LINCOLN, 2006, p.23).  

Como tivemos a intenção de retomar o diálogo com educadores que 

participaram e foram certificados por um dos cursos promovidos pela rede estadual 

de educação da Bahia, que foi objeto desta nossa avaliação, os encaminhamentos 

metodológicos da pesquisa visaram a uma reaproximação com esses educadores, de 

forma que pudéssemos favorecer o resgate de memórias, lembranças e experiências 

vivenciadas no período do curso (realizado seis anos atrás) e ao longo de sua 

trajetória profissional até os dias atuais. 

Pelas suas especificidades temporais, a avaliação se deu após seis anos depois 

do curso realizado, o nosso estudo se caracterizou por uma análise ex post facto. 

O estudo ex post facto se dá quando o fenômeno já aconteceu e não podemos 

controlar as variáveis. Lehman e Mehrens (1971, p. 251) apud Sigelmann (1984) 

apontam que a pesquisa ex post facto:  
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É descritiva porque o pesquisador descreve os fatos como os observa. 
É correlacional porque tenta atribuir relações ao que observa. É 
experimental porque tenta deduzir ou descobrir como e porque um 
fenômeno ocorre. Mas difere da descritiva e da correlacional porque 
se propõe explicar, sem, contudo, dispor do mesmo grau de certeza, 
manipulação e controle da experimental. 

 

A nossa pesquisa se adapta a alguns traços do estudo ex post facto por permitir 

que, enquanto pesquisadores, possamos investigar algo que aconteceu há um certo 

tempo, em que naquela época não havia a intenção de ser feita uma pesquisa e, por 

isso, não foram coletados dados e nem feitos registros sistematizados do objeto de 

estudo. Como houve um distanciamento temporal do objeto de estudo, não houve a 

possibilidade de fazermos inferências no processo a fim de controlar ou modificar os 

dados e os resultados, pois “a pesquisa ex post facto analisa situações que se 

desenvolveram naturalmente após algum acontecimento” (PRODANOV, 2013, p. 65). 

 

3.2 Coleta de dados 

 

Selecionamos os procedimentos de coleta de dados que mais se adequaram à 

característica ex post facto da pesquisa dentro de uma abordagem qualitativa. 

Ratificamos o que é defendido por Bogdan e Biklen (1994, pp. 48 – 49), ou seja, que 

“os investigadores qualitativos se interessam mais pelo processo do que 

simplesmente pelos resultados ou produtos” e que “a investigação qualitativa é 

descritiva: os dados recolhidos são em forma de palavras ou imagens e não de 

números”. 

Com o design metodológico de uma pesquisa ex post facto, buscamos ter como 

procedimento técnico para a coleta de dados poucas fontes de papel, para que as 

pessoas se constituíssem como nossas fontes de pesquisa, em que delas pudéssemos 

coletar informações e respostas para os questionamentos referentes ao objeto de 

estudo. Contudo, além da entrevista semiestruturada presencial e do questionário 

enviado aos cursistas selecionados, fizemos também pesquisas em sites e blogs 

referentes ao NTE 5. 

 Tivemos acesso a alguns registros documentais do curso no próprio NTE 5, 

tais como: dados sobre inscrições no curso (informações cadastrais, escolas e 
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municípios de origem dos cursistas, etc.) e Mapa de Frequência e Avaliação Virtual18. 

Outras informações sobre o curso (projeto do curso, imagens, registros de contatos 

com os cursistas por e-mail, entre outros) foram provenientes do arquivo pessoal da 

pesquisadora. O blog do NTE 519 também se constituiu como uma fonte de dados, 

pois continua ativo e mantém informações referentes ao curso, disponíveis a todos, 

pela internet.  

Figura 3 – Blog do NTE 5 

 

Fonte: www.nteitabuna.blogspot.com.br 

 

Considerando o tempo passado, desde a conclusão do curso, e para viabilizar 

o desenvolvimento da pesquisa, procuramos a coordenação do NTE 5 para 

apresentação do projeto de pesquisa, a fim de obtermos autorização para acesso aos 

dados supracitados do acervo do Núcleo e realização da pesquisa. Tivemos a 

colaboração da secretária do Núcleo para acesso aos registros, pois esta já fazia parte 

da equipe administrativa da instituição na época de realização do curso e sabia a 

localização de alguns documentos.  

Nesse ínterim, também foram feitos contatos com a equipe do Núcleo de 

Inovação em Ambientes Virtuais de Aprendizagem (NIAVA)20, a fim de que 

pudéssemos ter acesso ao Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), no qual o 

                                                           
18 Instrumento para registros da frequência presencial e virtual, assim como o desempenho dos 
cursistas (ANEXO A). 
19 www.nteitabuna.blogspot.com.br  
20 Programa da Secretaria da Educação da Bahia, responsável pela construção de ambientes virtuais de 
aprendizagem com a plataforma Moodle, objetivando fomentar, potencializar e viabilizar a formação 
de educadores a partir da educação a distância de acordo com as propostas da rede estadual de 
educação da Bahia. 
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curso foi realizado para fazer uma organização e seleção do material encontrado. 

Entretanto, o responsável técnico no IAT21, informou-nos que o Ambiente Virtual de 

Aprendizagem de cursos antigos foi substituído por um novo ambiente de 

desenvolvimento de cursos para a rede estadual da educação da Bahia, mas que 

havia a possibilidade de termos acesso ao backup do curso que estaria em um outro 

servidor. Apesar de muitas tentativas, o acesso não foi possível, mas não 

consideramos que os resultados da pesquisa pudessem ser impactados pela falta 

desse material. 

Durante o planejamento da pesquisa fomos surpreendidos pela notícia da 

extinção dos Núcleos de Tecnologia Educacional em todo o estado da Bahia, o que 

nos fez rever algumas estratégias para a coleta de dados. 

Com esse delineamento feito, a pesquisa utilizou pressupostos metodológicos 

da TFD que vem sendo amplamente usada em pesquisas na área de saúde, mas que 

paulatinamente vem ganhando espaço nas pesquisas educacionais. Posteriormente, 

daremos um enfoque à TFD, pois utilizamos os princípios dela no delineamento 

teórico-metodológico da pesquisa, notadamente na parte analítica dos dados 

coletados. 

Como instrumento principal para a coleta de dados, utilizamos a técnica da 

entrevista semiestruturada e presencial, por esta favorecer “uma interação entre 

pesquisador e pesquisado (…), na qual o pesquisador visa apreender o que os 

sujeitos pensam, sabem, representam, fazem, argumentam” (SEVERINO, 2007, p. 

124). A entrevista semiestruturada foi utilizada para possibilitar uma conversa 

fluente sobre o curso e seus impactos na prática docente, cujo participante da 

pesquisa pudesse ter abertura para falar e a entrevistadora pesquisadora pudesse 

escutar e intervir com outras questões para buscar maiores explicações sobre o objeto 

em estudo. Como aponta Charmaz (2009, p. 46) “o entrevistador está lá para escutar, 

ouvir com sensibilidade e estimular a pessoa a responder (...) o participante é quem 

mais fala”. 

                                                           
21 O Instituto Anísio Teixeira - IAT, criado em 1983, é um orgão da Secretaria Estadual da Educação da 
Bahia, que a finalidade de “planejar e coordenar estudos e projetos referentes a ensino, pesquisa, 
experimentações educacionais e qualificação de recursos humanos na área de educação” 
(http://educadores.educacao.ba.gov.br/). 
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Como direcionamento para a elaboração do roteiro da entrevista, interessou-

nos abordar os seguintes aspectos: nível de contribuição do curso, aprendizagens, 

oportunidades de utilização dos conteúdos trabalhados, infraestrutura da escola para 

utilização da proposta do curso, gestão das tecnologias na escola, dificuldades, 

limitações e sugestões dos cursistas, entre outros.  

Dessa maneira, para estruturar a entrevista elaboramos inicialmente um 

roteiro com onze questões abertas, mas devido ao fato novo que foi a extinção dos 

NTE na Bahia, sentimos a necessidade de incluir mais uma questão, totalizando doze 

questões.  

Com o roteiro da entrevista em mãos, optamos pela realização de uma 

interlocução piloto com uma das cursistas da primeira turma do mesmo curso que 

aconteceu no ano de 2008, em que a pesquisadora também participou do 

planejamento do curso, mas que não pôde continuar, pois entrou em processo de 

licença maternidade. A docente foi selecionada para a entrevista piloto por ter se 

destacado pela utilização da temática “Objetos de Aprendizagem” em um curso de 

especialização lato sensu, e por ser docente no ensino de Ciências, do ensino 

fundamental II e médio, tendo concluído um mestrado na área de Ciências 

Biológicas. A entrevista piloto serviu para que pudéssemos fazer ajustes e validar a 

eficácia das questões, além de servir como um ensaio da pesquisadora para o contato 

posterior com os demais participantes. Ressaltamos que os dados dessa entrevista 

teste não foram utilizados na presente pesquisa. 

A partir do agendamento individual com os participantes da pesquisa - cujo 

perfil encontra-se no APÊNDICE B - de data, horário e local feito com cada um dos 

cursistas (por e-mail, telefone e redes sociais), foi feita uma interlocução individual 

gravada em áudio. No momento, foi criado um clima favorável de diálogo, para que 

o participante não se sentisse tímido em suas colocações e pudéssemos resgatar o 

máximo de memórias possíveis sobre o curso. Essa estratégia é comentada por 

Bogdan e Biklen (1994, p.17), que dizem que “é mais típico que a pessoa do próprio 

investigador seja o único instrumento, tentando levar os sujeitos a expressar 

livremente as suas opiniões sobre determinados assuntos”, principalmente quando 

se trata de falar de um curso que aconteceu seis anos atrás e de ser interrogado sobre 
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as contribuições deste para a sua prática docente (atual, ainda em desenvolvimento, 

ou que já tenha sido concluída, no caso dos docentes aposentados). 

A entrevista foi realizada em locais diversos, nos municípios de Itabuna, 

Ilhéus e Floresta Azul. Os locais foram escolhidos pelos participantes da pesquisa. 

Assim, as entrevistas ocorreram em: unidades escolares da rede estadual de 

educação (quatro), Secretaria Municipal de Educação (um), Centro Psicopedagógico 

da Educação Inclusiva (um), residência do participante da pesquisa (um), 

universidade (um), Casa de projeto de ação social e religiosa - Casa do Vovô (um) - e 

Polo da Universidade Aberta do Brasil de Itabuna (dois). Dessa maneira, cada 

participante foi contemplado com a escolha feita do local, do espaço e do horário 

mais conveniente para a entrevista.  

Na realização da entrevista, observamos que fatores externos advindos dos 

espaços diversificados onde ficamos (sala dos professores, sala da direção, pátio, sala 

de aula sem atividades, área de convivência da universidade, entre outros) 

trouxeram algumas interferências, como: barulho, busca de local menos 

movimentado, intervenções de colegas, etc. Apesar de que em uma ou outra 

entrevista foi necessário dar uma pausa e explicar rapidamente sobre a atividade que 

estava sendo realizada para colegas que vinham nos cumprimentar, não houve 

consequências significativas nos resultados das entrevistas. Todas as entrevistas 

aconteceram satisfatoriamente com uma duração que variou de 17 a 32 minutos. 

Os depoimentos colhidos dos docentes foram transcritos com base na inserção 

dos arquivos com os áudios gravados dos participantes em um software livre 

denominado FFTranscriber 1.022, que favoreceu a audição e a transcrição das falas de 

maneira paralela. Esses dados produzidos por meio das entrevistas foram registrados 

e analisados de maneira concomitante, registrando-se individualmente, as falas dos 

participantes e, em seguida, agrupando-as de acordo com as suas respostas. As 

questões feitas durante as interlocuções nem sempre foram de acordo o roteiro 

elaborado, pois houve necessidade de adequá-las ao ritmo da conversa com o 

docente e consequentemente, com as respostas que foram dadas.  

                                                           
22 FFTranscriber é um software gratuito para transcrição de áudio em texto. Disponível para download 
no endereço http://www.laps.ufpa.br/falabrasil/downloads.php 
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Por causa de nossa opção em trabalhar com a Teoria Fundamentada nos 

Dados, buscamos coletar mais informações que se constituíram como um processo 

complementar. Então após a realização da conversação e durante a transcrição dos 

dados, sentimos a necessidade de utilizar outro instrumento para melhor 

contextualizarmos as respostas dos participantes. Foi, então, elaborado um breve 

questionário, solicitando informações sobre o perfil de cada participante, com 

informações acerca de idade, tempo de exercício na docência, carga horária de 

trabalho, entre outras. O questionário foi enviado aos participantes por correio 

eletrônico (e-mail), mas pela demora do retorno com as respostas por parte de alguns, 

utilizamos também lembretes individuais por redes sociais e reenvio por e-mail até 

que todos pudessem responder. 

A flexibilidade dada pela pesquisa qualitativa possibilitou o favorecimento da 

constituição dos dados, sem perder de vista a validade da pesquisa educacional e de 

seus resultados para a produção acadêmica e científica, pois:  

 

A abordagem qualitativa parte do fundamento de que há uma relação 
dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma interdependência viva 
entre o sujeito e o objeto, um vínculo indissociável entre o mundo 
objetivo e a subjetividade do sujeito (CHIZZOTTI, 2001, p. 79). 

 

Através do processo de coleta e de análise dos dados, foram sendo delineados 

os rumos da pesquisa com relação às interpretações do pesquisador e dos 

participantes e dos seus pontos de vista sobre a realidade docente vivenciada e suas 

expectativas com relação à mesma. Na conclusão desse processo, o pesquisador 

almeja o alcance dos resultados da pesquisa que por sua vez, podem estar em 

concordância com outros estudos ou não, podendo haver uma aproximação com 

teorias já existentes ou daí emergir uma nova teoria (DANTAS, et al., 2009). 

 

3.3 Perfil do curso avaliado 

 

O objeto de investigação foi o curso Aprendendo e ensinando com objetos de 

aprendizagem, um curso de formação em serviço na prática docente, promovido pelo 

Núcleo de Tecnologia Educacional (NTE 5 - Itabuna), no ano de 2009, para 
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educadores efetivos da rede estadual de ensino da Bahia pertencentes às extintas 

DIREC 6 (sediada em Ilhéus, BA) e DIREC 7 (sediada em Itabuna, BA)23.  

 

Figura 4: Cartaz de divulgação do curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: www.nteitabuna.blogspot.com.br 

 

Na figura acima vemos um resumo das informações do curso para a inscrição. 

Esse material foi postado no blog do NTE 5 e enviado por e-mail às escolas.  

O curso surgiu da necessidade de colaborar na formação de professores e 

coordenadores pedagógicos para a utilização das TIC de maneira contextualizada à 

sua área de atuação, a partir do conhecimento teórico e prático dos objetos de 

aprendizagem em convergência com outros recursos didáticos digitais 

disponibilizados na escola (computador, TV, vídeos etc.).  

O Projeto Pedagógico do Curso (PPC) - que foi elaborado pelas professoras 

formadoras que atuavam no NTE 5 e submetido à aprovação pela coordenação dos 

NTE da Bahia (SEC/IAT) - delimitou como pré-requisitos para a participação no 

curso que os educadores deveriam estar interessados em conhecer e utilizar os 

objetos de aprendizagem em sua prática educativa, possuir conhecimento básico em 

informática e internet, possuir e-mail e “ter disponibilidade para participar 

                                                           
23 No ano de 2015 houve uma reforma estrutural na Secretaria Estadual da Educação da Bahia e as 
Diretorias Regionais de Ensino (DIREC) foram extintas, sendo criados os Núcleos Regionais de 
Educação (NRE). O município de Itabuna atualmente sedia o NRE 5 que abrange todos os municípios 
anteriormente da jurisdição das DIREC 6 e 7. 
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ativamente das atividades propostas nos encontros presenciais e no ambiente virtual 

de aprendizagem e possuir e-mail” (PPC, 2009). 

Foram disponibilizadas quarenta inscrições online pelo site do Instituto Anísio 

Teixeira, sendo vinte para cada DIREC (atualmente, NRE). Os cursistas inscritos no 

curso foram oriundos dos municípios de: Canavieiras, Coaraci, Uruçuca, Floresta 

Azul, Ilhéus, Itabuna, Itacaré, Mascote e Santa Luzia. Esses municípios são 

pertencentes ao território de identidade litoral sul da Bahia e após a reestruturação 

da educação na rede estadual ocorrida no início de 2015, estão sob a jurisdição do 

NRE 5. 

Esse curso aconteceu na modalidade semipresencial, com duração de oitenta 

horas (16h presenciais e 64h a distância), sendo formatado e ministrado por duas 

professoras multiplicadoras do NTE 5 (aqui denominadas tutoras ou professoras 

formadoras), que além da formação na área pedagógica (licenciatura em Pedagogia) 

também possuíam formação específica na área de tecnologias na educação. Houve 

também a colaboração de toda a equipe de docentes e equipe administrativa do NTE 

nas ações de planejamento, logística, divulgação e implementação do curso. 

O objetivo geral do curso se direcionava para a aquisição de novas 

competências para a prática docente, a partir do planejamento de propostas com a 

utilização de objetos de aprendizagem. Entretanto, é nos objetivos específicos que são 

melhor detalhadas as perspectivas do curso como apresentamos a seguir: 

 

- Conhecer e avaliar os objetos de aprendizagem produzidos pelo 
RIVED e em outros repositórios.  

- Utilizar objetos de aprendizagem disponibilizados pelo RIVED e 
outros repositórios, adequando-os à sua prática educativa.  

- Planejar ações em forma de projetos de trabalho educativo a partir 
da utilização de objetos de aprendizagem. 

- Conhecer ferramentas de produção dos objetos de aprendizagem 
(PPC, 2009). 

 

Os conteúdos a serem trabalhados constam no projeto do curso no item 

ementa, a qual contemplava: 

 

O conhecimento da proposta da Rede Interativa Virtual de Educação 
- RIVED (MEC/SEED) e de outros repositórios de OA. Análise, 
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avaliação, experimentação, planejamento e construção de OA 
inserindo-os em sua prática educativa atendendo às exigências e 
necessidades curriculares (PPC, 2009). 

 

Prosseguimos as discussões, asseverando que a metodologia do curso foi 

pautada no conhecimento e utilização de objetos de aprendizagem produzidos pela 

RIVED que já se encontravam disponíveis off-line nos computadores do laboratório 

de informática das escolas estaduais que possuíam a plataforma Linux Educacional e 

online no portal do RIVED, possibilitando também o conhecimento de outros 

repositórios de OA disponíveis na rede mundial de computadores. 

O curso foi modular e organizado pedagogicamente da seguinte maneira, 

segundo PPC: 

 

- Modalidade presencial: 
 

1º encontro - Proposta do Curso; Ambientação Moodle; Objetos de 
aprendizagem. 
2º encontro - Conhecer outros repositórios de OA; esclarecer 
dúvidas com relação ao curso e ao desenvolvimento das 
atividades propostas nas unidades 4 e 5. 
3º encontro - Socialização das experiências; Avaliação do Curso. 
 

- Modalidade a distância: 
 

Módulo 1 – Objetos de aprendizagem: o que é, para que serve? 
Módulo 2 – Objetos de aprendizagem: possibilidades e 
limitações. 
Módulo 3 – Estudos dos diferentes usos dos objetos de 
aprendizagem: concepções de ensino e de aprendizagem. 
Módulo 4 – Planejando uma proposta de utilização dos objetos 
de aprendizagem. 
Módulo 5 – Socialização das experiências; Avaliação do curso. 

 

Os momentos presenciais do curso foram realizados no NTE 5 e 

contemplavam atividades como oficina de conhecimento do AVA; oficina para 

conhecimento, exploração e avaliação dos OA da RIVED e em outros repositórios de 

acordo à área de interesse do cursista; dinâmicas contextualizadas; leituras de textos 

com referenciais teóricos afins; discussões sobre conceitos e possibilidades de 
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utilização dos OA e planejamento de projeto como forma de experimentação de 

alguns objetos de aprendizagem.  

O ambiente virtual de aprendizagem utilizado foi a plataforma Moodle24 da 

Secretaria Estadual da Educação da Bahia, onde foram disponibilizados o material 

pedagógico do curso por parte das formadoras (projeto do curso e os módulos com 

as respectivas atividades a serem desenvolvidas/produzidas), assim como, os 

materiais produzidos pelos cursistas durante o curso. Na carga horária a distância, as 

atividades aconteciam de maneira síncrona e assíncrona25, contemplando atividades 

como: fóruns de discussão, chat, seminário virtual, leitura de textos, memorial, 

postagem de atividades, entre outras.  

Todas as atividades propostas vislumbravam a efetivação da atividade 

colaborativa e da experimentação das tecnologias disponíveis na escola e o 

conhecimento de outras tecnologias com base na troca de experiências entre os pares 

(cursistas e tutoras). No projeto pedagógico do curso, há um item que define a 

metodologia adotada, trazendo esse desenho metodológico: 

 

Aprendizagem colaborativa, atividades de reflexão, discussão, leitura 
compartilhada de textos, realização de atividades presenciais e a 
distância servirão de vivências para troca de experiências e 
construção de conhecimentos e habilidades acerca do uso da 
tecnologia na educação (PPC, 2009).   
 

Uma das estratégias escolhidas foi o trabalho em duplas nos computadores, 

como vemos na figura 5. Esta estratégia tanto viabilizava o trabalho formativo com 

os professores considerando o quantitativo de computadores que tinha no 

laboratório do NTE quanto uma maior interação entre os pares. 

 

 

                                                           
24 Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Ambiente de Aprendizagem Dinâmico 
Modular Orientado a Objeto). O Moodle é um software aberto que converge outros aplicativos de som, 
vídeo, imagem, texto, fóruns, chat, banco de dados etc. e pode ser utilizado para fins diversos, 
inclusive na formação profissional. Essa plataforma tem sido suporte para muitas formações na 
modalidade a distância em áreas da educação, corporativas e outras. O curso estava disponível no 
endereço http://ead.sec.ba.gov.br/nte/user/view.php?id=5139&course=229 
25 Atividades síncronas referem-se a atividades realizadas com interlocução em tempo real (o chat, por 
exemplo) e atividades assíncronas se referem a atividades que podem acontecer com um certo espaço 
de tempo entre a interlocução (fórum de discussão, e-mail...). 
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Figura 5 – Cursistas explorando OA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo da autora (2009) 

 

Essa proposta de formação de professores, apesar de não ter sido pensada 

especificamente para a área do ensino de ciências, mostrou-se contrária à formação 

generalista que acontecia na época. Os cursos geralmente eram oferecidos com o 

objetivo de que os professores utilizassem as TIC em sua prática educativa, 

independentemente da área do conhecimento de atuação.  

Como já informamos anteriormente, havia uma variedade maior de objetos de 

aprendizagem produzidos na área de Ciências (matemática, biologia, física e 

química) no site do RIVED, o que deu um direcionamento do curso para explorar 

mais os OA nesta área. Dessa maneira, o curso trabalhou formativamente com 

objetos de aprendizagem diversos, mas notadamente com objetos de aprendizagem 

de ciências, devido a oferta dos mesmos no repositório RIVED. 

As formas de avaliação do desempenho do cursista foram estabelecidas no 

PPC, por meio de critérios que foram informados aos cursistas no primeiro encontro 

presencial. Esses critérios avaliativos estavam assim definidos no PPC (2009): 

Presença de no mínimo 80% nos encontros presenciais; participação 
de no mínimo 80% nas atividades realizadas no ambiente virtual; 
realização efetiva das atividades propostas; elaboração de proposta 
para utilização dos Objetos de Aprendizagem em sua unidade 
escolar; realização de auto avaliação e avaliação da oficina a partir de 
indicadores que serão apresentados. 

 

Por determinação do IAT, também havia a necessidade de mensuração da 

avaliação por meio de percentual, a partir do registro em um documento 
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denominado Mapa de Frequência e Avaliação Virtual que determinava se o cursista 

teria aproveitamento satisfatório ou não no curso e o habilitava a receber a 

certificação pela participação no curso. 

 

3.4 Participantes 

 

Foram convidados para participar da pesquisa, exclusivamente, os educadores 

que concluíram e tiveram aproveitamento satisfatório no curso Aprendendo e 

ensinando com objetos de aprendizagem, conforme determinava os critérios de avaliação 

do curso constantes no PPC, conforme Anexo B.  

Foram excluídos da pesquisa os cursistas que não lograram aproveitamento 

satisfatório no curso, pois nosso interesse era observar como aqueles docentes que 

percorreram todo o trajeto do estudo e ao final, tiveram aproveitamento, se eles 

utilizaram ou não, em suas classes, os conhecimentos obtidos. Assim, para 

chegarmos a essa seleção, tivemos como referência o Mapa de Frequência e 

Avaliação Virtual elaborado ao final do curso e que também serviu de documento 

para a certificação dos cursistas pela Secretaria Estadual de Educação da Bahia. Esse 

documento estava arquivado por meio digital no NTE 5. 

De acordo o Mapa de Frequência e Avaliação Virtual26, dos 40 (quarenta) 

inscritos, 25 (vinte e cinco) concluíram o curso, mas somente 21 (vinte e um) 

obtiveram aproveitamento satisfatório. Houve uma consulta prévia, por e-mail, a 

esses professores, convidando-os a participarem da pesquisa e 14 (quatorze)27 

responderam positivamente. Realizamos contato por telefone, e-mail e rede social 

com todos os que se disponibilizaram e, conseguimos a confirmação e agendamento 

da entrevista com 10 (dez) professores.  

Como orientação da Teoria Fundamentada nos Dados, na qual é importante a 

busca de novos elementos para a constituição teórica da pesquisa, persistimos no 

contato com outros cursistas que ainda não tinham agendado a entrevista. Um deles 

                                                           
26 Detalhamos que dos 40 inscritos, 5 não iniciaram o curso (não participaram do primeiro encontro 
presencial e de nenhuma atividade no AVA), 10 desistiram no percurso. Dos 25 concluintes, 4 
obtiveram avaliação inferior a 80% e 21 tiveram desempenho satisfatório.  
27 Uma das cursistas respondeu ao e-mail relatando que não participou desse curso e fomos 
informados que uma cursista havia falecido. 
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é docente da área de química e na época do curso era coordenador do NTE 5, mas 

não foi possível a realização da entrevista. Entretanto, tivemos êxito com outra 

professora e assim, finalizamos em 11 (onze) o número de participantes da pesquisa. 

Todas as unidades escolares, nas quais os participantes da pesquisa estavam 

lotados quando participaram do curso, dispunham de laboratórios de informática 

PROINFO com o sistema operacional Linux Educacional. O Linux Educacional 

possui em sua interface além de aplicativos diversos, os Objetos de Aprendizagem 

(OA) da Rede Interativa Virtual de Educação (RIVED). 

O projeto da nossa pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa 

(CEP) e cadastrado na Plataforma Brasil, sob o número 37152414.9.0000.0055. 

Anteriormente ao início da entrevista, cada participante teve esclarecimentos sobre a 

pesquisa e assinou o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Este e 

outros documentos comprobatórios do CEP se encontram nos anexos dessa 

dissertação. 

Os onze participantes da pesquisa estão classificados da seguinte forma: nove 

são do gênero feminino e dois do gênero masculino. Destes, nove continuam atuando 

nas mesmas funções que exerciam na época em que participaram do curso (oito na 

docência e uma na gestão escolar), e duas estão aposentadas. Apenas dois 

participantes estão lotados em escolas e em municípios diferentes dos que estavam 

no período em que o curso aconteceu, os demais continuam atuando nas mesmas 

unidades escolares. 

A interlocução ocorreu em um clima de confiança e tranquilidade entre 

pesquisadora e participantes da pesquisa, pois apesar do distanciamento temporal e 

físico entre a realização do curso e a pesquisa (seis anos), havia também um 

sentimento de coleguismo enquanto pertencentes à rede estadual de ensino da Bahia 

e o mesmo NRE 5.  

Houve uma preocupação de nossa parte para que, no momento da entrevista, 

houvesse esclarecimentos sobre os objetivos da pesquisa, independentemente da 

pesquisadora ter sido uma das ministrantes do curso e de sermos colegas da rede 

estadual de ensino. Ressaltamos que esse aspecto relacional não teve implicações 
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negativas durante as entrevistas, pelo contrário, os cursistas se sentiram motivados a 

falar. 

Quanto ao comportamento dos entrevistados, houve por parte de alguns, 

principalmente os que já estão aposentados, certo receio de não conseguirem 

colaborar com a pesquisa de maneira significativa ou mesmo de não se lembrarem 

das informações solicitadas sobre o curso devido os seis anos passados do curso. 

Entretanto, no desenrolar da entrevista as lembranças foram se aflorando e todos os 

depoimentos foram significativos e enriquecedores para a pesquisa. As duas 

docentes aposentadas tiveram menos elementos sobre a aplicabilidade do curso em 

sala de aula por terem se aposentado um período depois da conclusão do mesmo, 

mas explanaram sobre o que utilizaram enquanto estavam ativas na docência em 

suas respectivas escolas. 

Como forma de preservar a identidade dos participantes da pesquisa, 

conforme consta no TCLE (ANEXO C) apresentado ao Comitê de Ética e Pesquisa, 

optamos por identificar os docentes entrevistados pela letra “D” seguida de um 

numeral, por exemplo: D1, D2, D3 e assim sucessivamente. No Apêndice C 

construímos o perfil dos participantes da pesquisa, a partir da descrição sucinta de 

cada participante a fim de que possa haver uma compreensão e contextualização dos 

depoimentos dos mesmos. Para fins de informação, todos os docentes atuam na rede 

estadual de ensino da Bahia e alguns também na rede municipal. 

 

3.5 Análise dos dados 

 

Nosso propósito foi o de que a teoria emergisse dos próprios dados obtidos na 

investigação, comparando e ampliando com o que a literatura traz sobre as temáticas 

apresentadas no objeto de estudo.  

Corroborando com essa proposta metodológica e pela característica ex post 

facto da nossa pesquisa, encontramos na TFD subsídios para delinearmos o 

desenvolvimento analítico. 

Não tínhamos nenhum tipo de controle sobre os dados que seriam coletados e 

não poderíamos formatar um referencial teórico preliminar para se ajustar à 
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pesquisa. Portanto, estávamos abertos à escuta dos depoimentos dos participantes e 

estes poderiam nos apresentar diversos tipos de dados. 

A teoria fundamentada nos dados (Grounded Theory) tem os seus métodos 

originados a partir das pesquisas dos sociólogos Barney G. Glaser e Anselm L. 

Strauss. Os autores Glaser e Strauss, no livro The Discovery of grounded theory (1967), 

defenderam “o desenvolvimento de teorias a partir da pesquisa baseada em dados, 

em vez da dedução de hipóteses analisáveis a partir de teorias existentes” 

(CHARMAZ, 2009. p. 17). 

Nesse sentido, a proposta trazida pela TFD é a de que é preciso construir uma 

teoria, ao invés de testar alguma existente. O pesquisador não parte de ideias que 

expliquem o fenômeno, ele, por sua vez, reúne os dados qualitativamente e os 

analisa, fazendo perguntas e comparações teóricas com os autores. 

A teoria fundamentada utilizada como pressuposto metodológico propõe que 

tanto os depoimentos dos participantes da pesquisa, como as considerações e 

conclusões do pesquisador são interpretações da realidade, construções feitas do 

fenômeno estudado e não uma representação fidedigna dele. Bogdan e Biklen (1994, 

p. 50) também corroboram com essa afirmativa quando dizem que: 

 

Os investigadores qualitativos tendem a analisar os seus dados de 
forma indutiva. Não recolhem dados ou provas com o objetivo de 
confirmar ou infirmar hipóteses construídas previamente; ao invés 
disso, as abstrações são construídas à medida que os dados 
particulares que foram recolhidos se vão agrupando. 

 

Essa linha metodológica possibilita ao pesquisador ir a campo em busca de 

respostas e novas questões para o seu objeto de estudo, tendo liberdade para que os 

resultados obtidos não busquem se encaixar em determinada teoria, mas sim em 

várias teorias ou em uma nova teoria. Não existe a intenção de comprovar ou 

rechaçar uma determinada teoria, mas sim de buscar explicações plausíveis para um 

determinado fenômeno.  

Torres et al (2014) produziram uma pesquisa sobre as teses e dissertações 

produzidas no Brasil sobre a TFD e é notória a evolução das pesquisas com base 

nessa metodologia. A evidência maior está nas áreas de Saúde (Enfermagem e 
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Psicologia), Administração e Educação, mostrando assim a transdisciplinaridade da 

teoria fundamentada. Entretanto,  

 

identificou-se a possibilidade de ampliar o escopo de revisão à 
Educação, área em que o uso da Grounded Theory ainda é incipiente 
e para a qual poderia contribuir com a geração de teorias 
contextualizadas e fortemente enraizadas nos dados coletados em 
campo (TORRES et al, 2014, p. 507). 

 

Existe uma subjetividade na interpretação e explicação dos fenômenos 

educacionais que requer uma relação dialógica entre o pesquisador e o participante 

da pesquisa, direcionando para uma abordagem aberta a qual não se tem premissas 

formuladas sobre os resultados a que se quer alcançar, mesmo que o pesquisador 

tenha alguma relação com o objeto de estudo.  

Nesta pesquisa, houve uma relação estreita entre a pesquisadora e o objeto de 

estudo, pelo fato de ter sido uma das formadoras do curso avaliado. Mas, conforme a 

orientação da TFD, faz-se necessário que o pesquisador coloque em suspensão o seu 

conhecimento prévio sobre o objeto em estudo, não direcionando as respostas dos 

pesquisados para as suas expectativas. No entanto, “o processo de condução de 

investigação qualitativa reflete uma espécie de diálogo entre os investigadores e os 

respectivos sujeitos, dado estes não serem abordados por aqueles de uma forma 

neutra” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 51). 

Destarte, “os significados implícitos dos participantes da pesquisa, bem como 

as suas opiniões sobre as suas próprias experiências – e as teorias fundamentadas 

concluídas dos pesquisadores – são construções da realidade” (CHARMAZ, 2009, p. 

25). 

Na TFD, a codificação assume um papel relevante, porque é através dela que a 

estrutura analítica é construída com base na análise criteriosa dos dados. “Codificar 

significa categorizar segmentos de dados com uma denominação concisa que, 

simultaneamente, categoriza, resume e representa cada parte dos dados” 

(CHARMAZ, 2009, p. 69).  
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Baseada nos estudos de Glaser (1978), Glaser e Strauss (1967), e Strauss e 

Corbin (1998), Charmaz (2009) indica que o processo de codificação compreende a 

codificação inicial, a codificação focalizada, a codificação axial e a codificação teórica. 

Segundo Charmaz (2009), a codificação inicial traz a provisoriedade dos 

códigos extraídos dos dados, e estes devem ser analisados de maneira fragmentada 

(frases, palavras etc.). O pesquisador em sua análise deve se isentar de suas 

concepções a priori sobre os depoimentos dos participantes e olhar “de fora”, ou seja, 

rever o óbvio. Por mais que haja um conhecimento prévio do objeto em estudo. Este é 

o caso desta pesquisa (como já foi pontuado), pelo fato de a pesquisadora ter sido 

uma das autoras e tutoras do curso em estudo, esse distanciamento inicial favorece a 

análise minuciosa dos dados coletados, com atenção a tudo o que foi dito ou não 

dito.  

Na codificação focalizada, os códigos iniciais que têm mais incidência e 

significado, são selecionados e é feita uma análise mais ampla, criteriosa e 

sedimentada.  

A codificação axial promove a relação entre as categorias e as subcategorias 

que emergem dos dados, partindo da recomposição dos mesmos que foram 

fragmentados na codificação inicial. 

A codificação teórica é relevante para a produção final da escrita da pesquisa, 

pois “os códigos teóricos especificam as relações possíveis entre as categorias que 

você desenvolveu na sua codificação focalizada” (idem, 2009, p. 94).  

Todo esse processo de codificação depende da consistência dos dados e da 

saturação das categorias. Mostra ao pesquisador de que a provisoriedade e a 

inexistência de preconcepções são importantes para uma análise mais eficaz e 

completa do objeto de estudo e para a formulação de uma teoria ou mesmo da 

sistematização das categorias organizadas e sua identificação com teorias existentes. 

Na construção da TFD, o processo é iniciado pela coleta dos dados e é 

concluído com a elaboração do texto que contém as análises e a reflexão da pesquisa 

como um todo. Para tanto, obter dados relevantes é imprescindível, pois só assim, 

poderemos contar com uma representação do pensamento, das opiniões, da 

percepção e do contexto das ações dos participantes. 
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4. RESULTADOS E ANÁLISE 

 

 

Nesta etapa de explicitação dos resultados e das análises dos dados obtidos na 

pesquisa é imprescindível ressaltar nossa opção de não iniciarmos com um 

referencial pré-estabelecido. Nesse sentido, Alves (1991, p. 58) aborda que: 

 
A adoção de um quadro teórico a priori não é consensualmente aceita 
por pesquisadores qualitativos. Alguns deles (como, por exemplo, 
Lincoln e Guba, 1985) preferem que a teorização emerja da análise 
dos dados (a grounded theory, proposta por Glaser e Strauss), embora 
reconheçam as dificuldades inerentes a essa proposta. Se for este o 
caso, é evidente que o quando teórico não pode ser antecipado no 
projeto, sendo, porém, recomendável que se explicite e justifique a 
posição adotada. 

 

Contudo, a valorização dos depoimentos dos participantes da pesquisa em 

detrimento da escolha de um referencial teórico a ser seguido, propôs a tessitura de 

um diálogo com a literatura existente sobre as temáticas abordadas na pesquisa a 

partir da fala dos participantes. O autor ainda explica que: 

 

A focalização prematura do problema e a adoção de um quadro 
teórico a priori turvam a visão do pesquisador, levando-o a 
desconsiderar aspectos importantes que não se encaixem na teoria, 
bem como a interpretações enviesadas dos fenômenos estudados 
(ALVES, 1991, p 55). 

 

Constatamos que os participantes, após seis anos da conclusão do curso 

Aprendendo e ensinando com objetos de aprendizagem, se encontravam em contextos 

diferentes dos que os encontramos quando participaram dessa formação. Foi 

significativo retomar os registros do curso, investigar aspectos do passado e do 

presente dos docentes, pois o pesquisador qualitativo “estuda as pessoas no contexto 

de seu passado e das situações nas quais se acham” (PIMENTA, 2006, p. 73). 

Tendo como princípios os processos de codificação propostos pela Teoria 

Fundamentada nos Dados, e pela análise inicial dos dados, optamos pela 

compreensão e teorização dos dados que se relacionavam com as dimensões pessoal, 
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formativo-profissional e didático-pedagógica - emergidas nos depoimentos dos onze 

participantes a partir dos delineamentos propostos pela pesquisa.  

As dimensões são aqui concebidas como aspectos gerais e específicos, 

expostos nas falas dos participantes da pesquisa, retratando os resultados e impactos 

de um curso de formação em serviço sobre objetos de aprendizagem, após seis anos 

de sua realização.  

Esses dados coletados, como já informamos anteriormente, são resultantes da 

entrevista individual e do questionário aplicado aos onze participantes da pesquisa.  

Como forma de organização para a análise dos resultados da pesquisa, 

separamos os dados por categorias, que estão distribuídas em três dimensões: a 

Dimensão Pessoal, a Dimensão Formativo-Profissional e a Dimensão Didático-

Pedagógica.  

Segundo Nóvoa (2002, p. 56) há a “trilogia da formação contínua” como meio 

de “produzir a vida, a profissão e a escola” e essa trilogia está inserida nas dimensões 

“pessoal, profissional e a organizacional”. Assim sendo, apresentamos as dimensões 

de maneira separada, mas estas não são dissociadas umas das outras, pois 

representam os pensamentos, as ideias, as crenças, as concepções, as expectativas, as 

vivências pessoais e profissionais e a prática docente dos professores participantes da 

pesquisa. Isso é afirmado por Gonçalves (1998, p. 108) ao dizer que: “quando um 

professor procura programas de educação continuada, ele tem necessidades (desejos, 

inquietações, ansiedades)”. 

Em maior ou menor proporção, as falas dos participantes estavam inseridas 

nessas três dimensões. 

i) A Dimensão Pessoal apresenta os elementos motivacionais intrínsecos, 

particulares, privados, que levaram o professor a participar do curso, além dos 

respectivos ganhos promovidos após a realização do curso. 

ii) A Dimensão Formativo-Profissional se refere ao processo formativo 

proporcionado pelo curso, analisando-se todas as implicações profissionais 

decorrentes do curso. 
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iii) Na Dimensão Didático-Pedagógica apresentamos aspectos do curso em 

relação às práticas docentes, notadamente em relação à utilização das tecnologias nas 

suas aulas, ou aplicação direta / indireta dos conhecimentos construídos no curso.  

Seguidamente, tecemos um diálogo entre as dimensões estabelecidas com os 

depoimentos dos docentes e as discussões teóricas afins. 

 

4.1 Dimensão Pessoal  

 

Antes de iniciarmos a explanação dos aspectos advindos da pesquisa que 

competem a essa dimensão, é pertinente apresentar o que denominamos aqui de 

Dimensão Pessoal.  

O que é tratado por pessoal se refere ao que é particular, ao que advém do 

professor enquanto pessoa humana, do seu contexto de vida e que influencia em sua 

formação docente, estendendo às suas relações com o coletivo profissional.  Sendo 

assim, o que é pessoal interfere no profissional e consequentemente, na prática 

docente. Portanto, os aspectos da Dimensão Pessoal estão implícitos também em todas 

as outras dimensões. 

Em concordância ao que foi relatado sobre o que levou o docente a participar 

do curso analisado, buscamos na Dimensão Pessoal alguns elementos característicos 

do âmbito privativo, particular. Encontramos elementos motivacionais nessa 

dimensão. No entanto, ressaltamos que a motivação não necessariamente esteve 

restrita apenas a essa dimensão pessoal, pois os motivos puderam perpassar todas as 

demais dimensões, como veremos logo à frente. 

Nessa perspectiva concebemos a motivação pessoal como a “mola propulsora” 

das escolhas e das ações humanas, que surge de dentro (pessoalidade) para fora, mas 

que pode sofrer influência dos fatores externos.  

Apesar do conceito de motivação ser amplamente utilizado em várias áreas, e 

possuir diversas conotações, aqui trataremos a motivação como um fenômeno 

intrínseco à pessoa e que move a tomada de decisões sobre o que fazer, seja de sua 

vida pessoal ou social. Entretanto, fatores externos também podem contribuir para a 

motivação, sendo impulsionadores de uma determinada escolha e de uma 
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determinada ação, potencializando a motivação ou mesmo favorecendo a 

desmotivação (BERGAMINI, 1997, p. 53).  

Desta maneira, a motivação pode ser vista como fio condutor de todas as 

dimensões que trataremos nesta pesquisa. Aqui, vamos abordar os elementos 

motivacionais mais intensificadamente ligada à dimensão pessoal, naquilo que 

emergiu nas falas dos professores. 

De acordo com PÉREZ-RAMOS (1990, p. 127): 

 

Apesar das divergências de opinião, pode-se observar que existe 
consenso generalizado em considerar o fenômeno da motivação, 
representado por um processo de tomada de decisões que, na 
situação de trabalho, leva os indivíduos a executarem suas tarefas e a 
desempenharem suas atribuições na medida de suas melhores 
capacidades e esforços. 

 

Podemos dizer que a escolha para participar de um curso de formação em 

serviço pode ser motivada por algo ou por alguém, ou por um conjunto de fatores 

que mobilizam as condições favoráveis para o desempenho de determinada 

escolha/ação.  

Sendo assim, como resultado das narrativas dos docentes que participaram da 

pesquisa, fizemos um recorte de alguns elementos motivacionais pessoais que 

contribuíram para a participação do docente no curso em análise.  

Estes elementos motivacionais que abordaremos estão intimamente ligados, 

por exemplo, à curiosidade, aos interesses, às necessidades e às expectativas dos 

docentes.  

Elencamos como elementos motivacionais pessoais: (i) A curiosidade pela 

temática do curso; (ii) O interesse e a necessidade de aprender a utilizar as 

tecnologias; (iii) A recompensa advinda do aproveitamento satisfatório no curso. A 

seguir trataremos especificamente de cada um deles: 

 

4.1.1 A curiosidade pela temática do curso 

 

A curiosidade pela temática a ser estudada no curso se apresentou como um 

elemento motivador para a participação em uma formação, cujo conteúdo muitos 
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cursistas não conheciam. Vários participantes mostraram em seus depoimentos a 

curiosidade e o interesse em conhecer os Objetos de Aprendizagem, os recursos 

tecnológicos e o que estes poderiam contribuir para a sua prática pedagógica.  

A curiosidade pode significar “interesse, busca por novidades, e abertura para 

novas experiências representa o desejo intrínseco de alguém por experiência e 

conhecimento” (PALUDO; KOLLER, 2007, p.9)28. Essa conceituação representa muito 

bem o que vimos a partir do perfil dos docentes que participaram da pesquisa, já que 

a maioria pontuou algo sobre curiosidade e se mostrou aberto às novas experiências. 

Por exemplo, na fala da Docente 2, há o relato de que a curiosidade a levou a se 

inscrever no curso, apesar do seu desconhecimento pela temática a ser vista na 

formação. 

 

D2: “[...] e aí quando falavam o tema do curso, né? O título que era objeto de 
aprendizagem. Então eu fiquei curiosa o que era, porque eu não sabia 
exatamente o que era objeto de aprendizagem. O que é isso? Aí eu fui na 
curiosidade [...]”. 

 

Sob a ótica da curiosidade vista como busca por algo, o filósofo William James 

(1842-1910)29, citado por Candeiro (2015, p. 84), define dois tipos de curiosidade: i) 

"envolve uma mistura de ansiedade e excitação emocional no que diz respeito à 

exploração e alegria das novidades"; ii) "a curiosidade científica ou metafísica, 

relacionada a uma falha ou falta ou inconsistência no conhecimento já obtido". 

Nesse prisma, a motivação do docente em fazer um curso mesmo sem ter 

conhecimento preciso do seu conteúdo formativo, como foi exposto pela D2, revela a 

curiosidade pelo que é novo, a fim de explorar o desconhecido. 

A fala de outro professor, participante da pesquisa, no excerto abaixo, 

harmoniza-se com o segundo tipo de curiosidade descrito, pois demonstra que havia 

uma lacuna no conhecimento sobre a informática educacional, já que mesmo, 

                                                           
28 Esse pensamento é pautado em Seligman e Peterson. Seligman iniciou o movimento denominado 
Psicologia Positiva, que visa oferecer nova abordagem às potencialidades e virtudes humanas, 
estudando as condições e processos que contribuem para a prosperidade dos indivíduos e 
comunidades (PALUDO; KOLLER, 2007, p. 9). Ver: www.psicologiamsn.com 
29 William James (1842-1910) foi um médico americano, considerado um dos fundadores 
da psicologia moderna e importante filósofo ligado ao pragmatismo. 
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utilizando as tecnologias em seu cotidiano, desconhecia os OA e por isso foi 

motivado pela curiosidade.  

 

D6: “Quando eu fiz o curso, eu fui pela curiosidade, porque eu sempre gostei 
de informática - informática educacional - mas não conhecia objetos de 
aprendizagem, nem Podcast, nem WebQuest”30. 

 

A curiosidade também motivou outra docente (D8) a fazer o curso. Ela relatou 

que teve a oportunidade de ter ouvido falar sobre OA na universidade e se inscreveu 

no curso movida, justamente, pela curiosidade nesses recursos digitais e o que eles 

poderiam contribuir para sua prática de sala de aula. 

 

D8: “Eu entrei na curiosidade pra saber se realmente tratava daquilo e 
chegou muito próximo da realidade realmente. [...] me senti bem motivada e 
também a curiosidade de você conhecer algo novo e aplicar esse algo novo”.  

 

A busca por conhecer algo novo que complemente os conhecimentos já 

existentes é relevante para a formação profissional, pois como nossa docente D8 

relata, é motivante o conhecimento e a aplicação desse “novo”.   

Vimos que os docentes demonstraram em suas narrativas algo que Freire 

(2013, p. 18) aponta como qualidades requeridas na construção do conhecimento, por 

assim dizer: “algumas destas qualidades são, por exemplo, a ação, a reflexão crítica, a 

curiosidade, o questionamento exigente, a inquietação, a incerteza – todas estas 

virtudes indispensáveis ao sujeito cognoscente!”.  

As TIC estimulam a curiosidade e isso favorece a descoberta de novos 

territórios, pois o professor se sente instigado a mergulhar em algo que para ele é 

novo e desconhecido. Esse movimento de desprendimento de suas certezas, 

possibilita ao educador o rompimento com suas seguranças, com o seu campo de 

domínio e o leva a enveredar por novos caminhos que podem lhe trazer tanto uma 

satisfação pessoal de conhecer mais, como se apropriar de um conhecimento que 

contribua com a sua prática educativa. 

                                                           
30 Podcast é um arquivo de áudio digital, normalmente em formato MP3. O conceito de WebQuest tem a 
proposta metodológica de realizar atividades investigativas e interativas com o uso da internet. 
(http://webeduc.mec.gov.br/webquest/). 
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4.1.2 O interesse e a necessidade de aprender a utilizar as tecnologias  

 

A fim de buscarmos uma compreensão da relação entre interesse e 

necessidade, é preciso nos reportar a algumas definições que encontramos na 

literatura. 

Sass e Liba (2011) tecem uma discussão sobre o interesse na perspectiva da 

psicologia e da educação e, dentro desse estudo, se apoiam entre outros, tanto no 

pensamento de Dewey31 quanto no de Edoaurd Claparède32.  

Segundo Dewey “o interesse está vinculado à relação consciente do indivíduo 

com o objeto, portanto, decorrente da ação do eu” [...] enquanto para Claparède “o 

interesse exprime a relação do indivíduo com o objeto, desde que tal objeto seja 

necessário em um determinado momento” (SASS; LIBA, 2011, p. 40).  

Assim, o interesse do professor pela formação também está relacionado à 

afinidade que ele tem com a temática do curso. Se o docente gosta e se identifica com 

o objeto em estudo, isso lhe traz uma motivação maior para participar, para 

aprender. Assim, esse “gostar” pode preponderar como um fator decisivo para os 

docentes participarem de um processo formativo, como é ilustrado a seguir. 

 

D7: [...] “eu gosto muito dessa área de tecnologia, então quando eu ouvi falar 
de objetos de aprendizagem que eu soube que era ligado, que também tinha a 
ver com essa questão do digital me interessou muito”. 

 

Vimos, então, que a formação docente, quando traz uma temática que além de 

ser da demanda atual da prática do professor também lhe é atrativa, favorece o 

interesse pela participação. 

Nesta pesquisa temos o perfil de professores que já possuíam maior afinidade 

com as TIC, como é caso do Docente 6: “[...] porque eu sempre gostei de informática - 

informática educacional [...]”. 

                                                           
31 John Dewey (1859-1952), filósofo e pedagogo norte-americano, seguidor do pragmatismo filosófico, 
pregou a educação como criadora de espaços democráticos, com um ensino centrado numa 
metodologia pautada no interesse dos alunos e na experiência. 
32 Edouard–Jean Alfred Claparède (1873-1940), psicólogo suíço que desenvolveu a psicologia infantil e 
influenciou a pedagogia com o pensamento de que é preciso considerar o desenvolvimento cognitivo 
das crianças e basear o ensino em atividades que estimulem o interesse dos alunos, levando em conta 
suas necessidades. 
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Ou professores que ainda não tinham familiaridade com as TIC e que 

desejavam conhecer e utilizar, como disse a Docente 11: 

 

D11: “Veja só... foi importante porque na época a gente não trabalhava 
muito utilizando esses recursos tecnológicos, e eu sempre fui muito curiosa e 
quando surgiu a inscrição eu procurei me inscrever justamente pra me 
inteirar disso”. 

 

Um curso se torna interessante para os docentes, tanto pela relevância do que 

será trabalhado, quanto pela necessidade que os docentes têm em adquirir ou 

desenvolver os conhecimentos relativos aos usos das tecnologias e em especial aqui, 

dos Objetos de Aprendizagem. Essa assertiva é confirmada pelo relato da Docente 2: 

 

D2: “[...] eu sempre gosto de estar fazendo curso e na época estava aquele 
auge da questão do computador, da informática nas escolas, a escola tava 
com um laboratório de informática [...]. 

 

Em meio à panaceia relacionada a inovações tecnológicas que acometia a 

sociedade em geral no ano de 200933, a educação também estava sendo cada vez mais 

transformada com a inserção das tecnologias da informação e da comunicação nas 

escolas. O professor, enquanto cidadão, precisava se adaptar a essas inovações em 

seus afazeres cotidianos, necessitando aprender a utilizar os aparatos tecnológicos na 

sua vida pessoal, na sua vida social e também no seu trabalho.  

O grupo que participou desta pesquisa faz parte de um coletivo de professores 

que viu nesse cenário social e educacional a importância de aprender a utilizar as 

tecnologias, tanto pelo interesse quanto pela necessidade advindos de fatores 

pessoais e profissionais. 

Sendo assim, essa necessidade se tornou um elemento motivador e 

impulsionou o docente a se inscrever e participar no curso. Isso é destacado na fala 

da Docente 3, na qual ela expõe como motivação para participar do curso a 

“necessidade de melhorar meu preparo pra dar aula [...]” 

                                                           
33 Dentre algumas inovações tecnológicas da década 2000 a 2009 podemos citar a evolução dos 

televisores de alta definição (LCD-LED), popularização de novas mídias de armazenamento (pen 
drives e cartões de memória), popularização também dos smartphones, os notebooks, a internet sem 
fio e banda larga, o motor de busca Google, dentre outros. 
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A necessidade está presente na vida do ser humano como motor de suas 

motivações, segundo o psicólogo americano Abraham Maslow (1908-1970). Pérez-

Ramos (1990) apresenta as necessidades básicas do ser humano conforme Maslow as 

define sob a forma de categorias organizadas hierarquicamente. Essas necessidades 

devem ser primeiramente satisfeitas em ordem hierárquica crescente, mas esse 

processo é flexível, podendo variar entre os sujeitos.  

Quando há a satisfação de uma determinada necessidade surge a necessidade 

de uma outra, entretanto, as necessidades de nível superior, como as psicológicas, 

podem surgir paralelamente a outra de nível inferior, como por exemplo, as 

necessidades fisiológicas.  

A seguir a apresentação das categorias de necessidades, segundo apresentação 

feita por Pèrez-Ramos (1990) asseverando Maslow: 

 

1. Fisiológicas: relacionadas ao seu próprio organismo 
(alimentação, água, sono, repouso, excreção, abrigo); 
2. Segurança: corresponde à segurança, estabilidade e proteção, 
tanto para si mesmo quanto para os seus entes queridos; 
3. Sociais: pertencimento, participação, aceitação, relacionamento 
interpessoal, criação de laços de amizade em um grupo; 
4. Estima: desejo do sujeito de destacar-se sobre os demais, de ser 
prestigiado e ascender no grupo o qual faz parte, exercendo poder 
sobre os demais sujeitos; 
5. Auto realização: referentes ao crescimento psicológico, ao 
autodesenvolvimento, à excelência nas realizações. 
 

Em seu desenvolvimento pessoal, o professor busca satisfazer suas 

necessidades básicas e para tanto, faz escolhas, toma decisões. A escolha da 

participação em um curso de formação em serviço, por exemplo, corresponde a uma 

necessidade de auto realização e de estima, à medida que o professor percebe o seu 

desenvolvimento, a sua aprendizagem e também se vê em destaque entre seus 

colegas. Vejamos no exemplo a seguir: 

 

D6: “A partir do momento que eu tenho um encontro profissional de 
educação, um recurso, né? Referente à tecnologia educacional que os meus 
colegas não têm, [...]. Então se a escola precisasse trabalhar com esses objetos 
de aprendizagem teria já professor qualificado na escola para dar andamento 
a esses trabalhos”. 

 



61 
 

O Docente 6 expôs sobre a importância dele mesmo ao buscar o conhecimento 

e a partir dele se diferenciar em relação aos colegas que ainda não o possuem. A 

aquisição do conhecimento que é algo pessoal, individual de cada professor, passa a 

ser coletivo quando o professor pode ter a oportunidade de contribuir com as 

propostas pedagógicas da escola. 

De maneira geral, verificamos que a maioria dos professores que se inscreveu 

no curso não possuía nenhum tipo de resistência à utilização das TIC na educação, 

apesar da diversidade de nível de conhecimento que possuíam. A resistência ao novo 

poderia ter sido um fator desmotivador para a participação no curso, mas o desejo de 

buscar de forma prazerosa o conhecimento, motivou a esses docentes a participarem 

do curso. Assim como D3 afirma: “Queria dizer que pra mim foi muito prazeroso ter feito 

esse curso”. 

O prazer é uma motivação muito relevante para a busca do conhecimento, 

haja vista que sem o devido estímulo, o ser humano tende a não demonstrar interesse 

no que se pretende desvelar. Entretanto, quando algo que fora oferecido lhe causa 

prazer, isso pode propiciar a busca pelo desconhecido, de modo a superar os 

entraves e obstáculos que possam vir a aparecer. 

 

 

4.1.3 A recompensa advinda do aproveitamento satisfatório no curso  

 

Pontuamos também a recompensa advinda do aproveitamento satisfatório no 

curso, dentre os elementos que favoreceram a participação do docente no curso em 

análise.   

A recompensa é vista nos estudos sobre motivação como algo que impulsiona, 

que estimula para a atividade, para uma ação do sujeito sobre o objeto.  Essa 

recompensa pode ser de caráter material ou imaterial, e pode ser representada sob a 

forma de certificado, gratificação financeira, valorização, meritocracia, elogios, etc. 

Leontiev (1978, p. 20) expõe que: 

  

A atividade necessariamente se torna multi-motivacional, isto é, 
responde, simultaneamente, a dois ou mais motivos. Afinal, as ações 



62 
 

humanas praticamente sempre realizam um certo conjunto de 
relações: voltadas à sociedade e voltadas à própria pessoa. Assim, a 
atividade do trabalho é socialmente motivada, mas também é 
dirigida a motivos, como, digamos, a recompensa material.  

 

No resultado da nossa pesquisa, um docente citou a motivação financeira. Ele 

apontou da seguinte maneira:  

 

D5: “Tinha momentos que eu vi falta de estímulo, mas aí eu falava assim: 
falta de estímulo por quê? Porque além de estar dando objetos de 
aprendizagem pra sua aula ficar mais rica [...]. Te dá um certificado que vai 
te dar porcentagem salarial. (foi um curso de 80h). É...motivação tem aí...de 
dinheiro, financeiro que a gente busca, mas financeiro também é secundário. 
É de uma aula mais ilustrada”. [...] É tanto que eu tenho quase 50% hoje no 
estado, só de cursos. Um professor novo no estado, tem gente que tá quase se 
aposentando e não tem nem 10”.  
 

É relevante explicitarmos para o leitor que o curso avaliado tinha carga 

horária de 80h, dando ao professor que concluísse com êxito uma certificação, pelo 

IAT, favorecendo o que no Plano de Carreira do Magistério do Estado da Bahia é 

denominado de Gratificação de Estímulo ao Aperfeiçoamento Profissional, 

perfazendo um percentual de 5%.  

Vejamos o que dizem alguns artigos do Decreto nº 8.579, de 04/07/200334 que 

Regulamenta a Gratificação de Estímulo ao Aperfeiçoamento Profissional dos 

Professores e Coordenadores Pedagógicos, integrantes do quadro do Magistério 

Público do Ensino Fundamental e Médio do Estado da Bahia. 

 

Art. 82 - O Professor e o Coordenador Pedagógico farão jus à 
Gratificação de Estímulo ao Aperfeiçoamento Profissional por 
comprovação, com aproveitamento, de conclusão de cursos de 
atualização, aperfeiçoamento ou pós-graduação, desde que 
observados os seguintes requisitos: 
I - existência de correlação entre o curso e a respectiva habilitação ou 
área de atuação; 
II - comprovação de aproveitamento de curso, mediante apresentação 
do correspondente diploma ou certificado; 
III - cumprimento da carga horária mínima estabelecida, 
integralizada em único curso; 

                                                           
34 http://www.legislabahia.ba.gov.br/verdoc.php?id=78384&voltar=voltar. Acesso em: 25 de mar de 

2016. 
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IV - curso promovido pela Secretaria da Educação ou instituições 
públicas e privadas, nacionais ou estrangeiras, devidamente 
reconhecidas pelo Ministério da Educação e do Desporto - MEC ou 
validadas pela Secretaria da Educação do Estado da Bahia. 
Art. 83 - A Gratificação de Estímulo ao Aperfeiçoamento Profissional 
será incidente sobre o vencimento ou salário básico atribuído ao 
cargo ocupado pelo beneficiário, no equivalente a: 
I -5% (cinco por cento) aos portadores de certificado de curso com 
duração mínima de 80 (oitenta) e máxima de 119 (cento e dezenove) 
horas; 
II -10% (dez por cento) aos portadores de certificado de curso com 
duração mínima de 120 (cento e vinte) e máxima de 359 (trezentos e 
cinquenta e nove) horas; 
III -15% (quinze por cento) aos portadores de certificado de curso 
com duração mínima a partir de 360 (trezentos e sessenta) horas. 
IV -20% (vinte por cento) aos portadores de diploma de Mestre; 
V -25% (vinte e cinco por cento) aos portadores de diploma de 
Doutor. 

 

Mesmo com a garantia da legislação resguardando o direito dos docentes para 

a sua qualificação profissional, existia morosidade na entrega desses certificados e 

nem sempre eram emitidos logo após a conclusão do curso e entregue aos cursistas 

concluintes. Esse ponto é lembrado com ressalva pela Docente 9, que diz:  

D9: “Acho que o pecado do estado é a demora na emissão dos certificados. 
Que não é do NTE, a culpa é do estado. A gente tem que saber diferenciar. 
Mas achei sinceramente um absurdo. [...] Seis anos depois tive acesso ao 
certificado, [risos]. Porque o Estado tem dessas” (D9).  

 

Sobre esse direito do docente à formação continuada, Veiga (2003) expõe que: 

 

A formação continuada é um direito de todos os profissionais que 
trabalham na escola, uma vez que não só ela possibilita a progressão 
funcional baseada na titulação, na qualificação e na competência dos 
profissionais, mas também propicia, fundamentalmente, o 
desenvolvimento profissional dos professores articulado com as 
escolas e seus projetos (p. 11). 

 

Entre os conhecimentos advindos da participação em um curso de formação 

promovido pela rede pública de ensino, constatamos que, ao longo dos cursos 

ofertados pelo NTE 5, muitos educadores utilizavam os recursos tecnológicos em sua 

vida pessoal, como por exemplo, em transações bancárias, para entretenimento ou na 

vida profissional, exclusivamente para digitação de atividades e avaliações.  
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Observamos, a partir das respostas dos participantes da pesquisa, que a 

participação de um docente em um curso advém de diversos interesses e 

necessidades, mas que se coadunam com o desejo de aprender e de se desenvolver 

pessoalmente.  

Como afirma Kenski (2010, p. 113): “motivação é processo. Processo que se 

transforma permanentemente [...]. Nossas motivações falam de nossos anseios e 

desejos. É a energia interior que nos encaminha para a realização de nossas 

aspirações” [...]. Dessa maneira, a dimensão pessoal retrata os aspectos endógenos do 

docente e sua relação com o outro e com o contexto em que atua, como pontua 

Nascimento (2005, p. 157):  

 

 

a dimensão pessoal no processo de ensino se refere ao conjunto de 
sentimentos, emoções, crenças e valores que o professor (e todos os 
envolvidos no processo) possui e expressa na experiência docente e 
que acaba refletindo em suas ações em sala de aula, de maneira 
consciente ou não, durante a promoção do processo educativo.  

 

A Dimensão Pessoal nos revela que os docentes participantes desta pesquisa 

encararam o curso de formação em serviço como uma oportunidade de aprender, de 

buscar subsídios que favorecessem um melhor desenvolvimento do seu trabalho. 

Independentemente do nível de conhecimento com o objeto em estudo, no caso, 

objetos de aprendizagem, foi demonstrada uma motivação para a aprendizagem do 

novo, uma predisposição para lançar-se ao desconhecido, na certeza da 

transitoriedade do conhecimento, cujp processo de formação deve apoiar-se. 

 

4.2 Dimensão Formativo-profissional  

 

A formação docente é um dos temas que tem alavancado discussões nas 

pesquisas da área educacional nas últimas décadas, dada a sua importância para o 

desenvolvimento profissional (foco de nossa discussão aqui) e pessoal do professor e 

para a educação como um todo.  
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Nesta nossa pesquisa, tratamos da avaliação de um curso de formação 

docente, o qual consideramos os professores participantes como protagonistas do seu 

processo formativo e, por isso, foi primordial para as nossas discussões, a reflexão 

feita por estes docentes sobre o curso que participaram e seus impactos em seu 

desenvolvimento profissional. 

Após o exame dos dados, optamos por organizar essa dimensão 

formativo-profissional em: (i) Contexto para a realização de um curso de formação 

docente sobre objetos de aprendizagem; (ii) Desenho pedagógico do curso e suas 

implicações para a formação docente; (iii) Aprendizagens diferenciadas que o curso 

proporcionou e contribuições para a prática docente; (iv) Trabalho colaborativo entre 

os pares; (v) Dificuldades formativas dos docentes no decorrer do curso; e (vi) O NTE 

5 como espaço formativo e a visão dos docentes sobre a extinção dos NTE na Bahia. 

 

4.2.1 Contexto para a realização de um curso de formação docente sobre objetos de 

aprendizagem 

 

De uma maneira geral, os professores participantes desta investigação tinham 

conhecimento sobre as TIC, mas a maioria não tinha conhecimento sobre os objetos 

de aprendizagem.  

Por meio dos dados, pudemos visualizar um cenário de questões que 

impulsionaram os professores a participarem do curso Aprendendo e ensinando com 

objetos de aprendizagem, pois no ano de 2009 o Governo Federal intensificou a política 

de inclusão digital, lançando o Proinfo Urbano e o Proinfo Rural 2009, havendo, 

assim, a ampliação do número de laboratórios de informática nas escolas públicas do 

Brasil e, consequentemente, nas escolas onde esses professores atuavam. 

Segundo informações do Portal do MEC35, a escola que fez a adesão ao Proinfo 

Urbano36, e que tinha sido contemplada com laboratório de informática, recebia os 

seguintes componentes com garantia de 3 anos, a saber: 1 (um) servidor de rede, 15 

(quinze) estações para o laboratório de informática, 2 (duas) estações para área 

                                                           
35 http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/32088. Acesso em 25 mar de 2016 
36 Damos ênfase ao Proinfo Urbano, pois as escolas dos participantes da pesquisa estavam situadas na 
área urbana dos municípios. 
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administrativa, monitores LCD, 1 (um) roteador wireless, 1 (uma) impressora laser, 1 

(uma) leitora de Smart Card, sistema operacional Linux Educacional. 

Consta nos dados obtidos pelo site do FNDE37 que foram instalados até o ano 

de 2006 o quantitativo de 22.668 (vinte e dois mil, seiscentos e sessenta e oito) 

laboratórios de informática nas escolas públicas. Bonilla e Pretto (2011, p. 65) 

obtiveram informações da assessoria do MEC de que até dezembro de 2010 foram 

instalados 63.546 (sessenta e três mil, quinhentos e quarenta e seis) laboratórios de 

informática nas escolas públicas do território nacional. Vemos, assim, que nesse 

período houve um aumento significativo na quantidade dos laboratórios de 

informática das escolas brasileiras. 

Muitas escolas que foram contempladas com o laboratório de informática 

careciam de uma infraestrutura básica para o seu funcionamento, inclusive de 

recursos didáticos comuns para que as aulas acontecessem. Apesar disso, almejavam 

também um recurso como o computador para poder melhor desenvolver as 

atividades de ensino e de aprendizagem.  

Alguns educadores, das escolas públicas, afirmam que muitas salas de aula 

tinham precariedade na sua estrutura física e o laboratório de informática era visto 

como “o espaço cinco estrelas da escola”, até porque era o único espaço da escola que 

possuía ar condicionado, teto com forro, mobiliário adequado às atividades 

pedagógicas etc., para atendimento a uma exigência do PROINFO para a instalação 

dos equipamentos. A comunidade escolar também questionou sobre os usos desse 

espaço (laboratório de informática) e dos seus recursos e, principalmente, a 

manutenção do maquinário. 

Em meio a expectativas, dúvidas e necessidades, a chegada dos computadores 

na escola criou um cenário para que os professores ingressassem em um curso de 

formação continuada que tratasse das tecnologias na educação, oferecendo subsídios 

para a aplicabilidade em sala de aula. O professor se conscientizava que não bastava 

ter o conhecimento da informática de maneira geral, pois era preciso um 

                                                           
37 https://www.fnde.gov.br/sigetec/relatorios/indicadores_rel.html#Dezesseis. Acesso em 25 mar 
de 2016 
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conhecimento específico de como utilizar o computador e as demais TIC com os 

objetivos educacionais. 

 

Nesse contexto, a apropriação e o uso das TIC constituem-se como 
necessidade, de tal forma que passamos a vivenciar, nos últimos 
anos, uma proliferação de cursos, projetos e programas que buscam 
oferecer acesso, treinamento e capacitação para o uso dessas 
tecnologias. Essas ações configuram-se como política pública ou 
como iniciativa das organizações não governamentais e da esfera 
privada (BONILLA, 2011, p.92).   

 

Assim explicou o Docente 6, esclarecendo o porquê de alguns professores 

terem optado pela participação no curso: 

 

D6: “Porque foi um momento que as escolas estavam sendo equipadas com os 
equipamentos de informática e a grande maioria dos professores não tinha o 
conhecimento. Tinha o conhecimento de informática, mas não de informática 
educacional”. 

 

O depoimento acima retrata a diferença que Cysneiros (2000) também aborda 

sobre conhecer informática e ensinar utilizando a informática. Ele afirma que para 

uma tecnologia ser considerada educacional, ela tem que ser usada para fins de 

ensino e de aprendizagem, envolvendo uma relação entre ensinante e aprendente. 

Portanto, o computador pode ser um recurso educacional ou não, dependendo da 

forma como ele é utilizado na escola.  

Damasceno (2012) traz algumas reflexões sobre a informática na educação, 

contextualizando o PROINFO enquanto programa de informatização das escolas 

públicas brasileiras e apresenta o que daria sustentabilidade ao programa após sua 

reformulação em 2007: a implantação de laboratórios de informática nas escolas 

públicas; a formação dos profissionais da educação; e a publicação de conteúdos 

digitais educacionais. Assim,  

 

desde seus primórdios, o Proinfo traz a informática educativa como a 
abordagem tecnológica que orientaria a formação de professores e as 
atividades a serem desenvolvidas nos laboratórios de informática nas 
escolas, priorizando a capacitação para o uso de aplicativos e 



68 
 

softwares como ferramentas educacionais (DAMASCENO, 2012, p. 27-
28). 

 

A partir dessa reformulação, os NTE que desenvolviam atividades formativas 

considerando a demanda local e/ou por deliberação da própria Secretaria Estadual 

de Educação, foram imbuídos de executar um planejamento a partir das diretrizes 

nacionais de formação do PROINFO, assim: 

 

As ações de formação de professores e gestores escolares passam a 
ser parte do Proinfo Integrado - Programa Nacional de Formação 
Continuada em Tecnologia Educacional. No cerne dessa mudança, há 
uma perspectiva de centralização das ações de formação, seus 
conteúdos e diretrizes, antes elaboradas e executadas com maior 
autonomia pelos Núcleos de Tecnologia Educacional (NTE) e Núcleos 
de Tecnologia Municipal (NTM), em conformidade com as demandas 
de cada rede de ensino; com a nova formatação, os NTE/NTM 
passam apenas a dar suporte aos cursos promovidos pelo programa 
(DAMASCENO, 2012, p. 34). 

 

Essa proposta de formação é confirmada na fala de D6, um professor que já 

participou de vários cursos promovidos pelo NTE 5 e que faz uma análise sobre o 

curso (objeto desta pesquisa), vendo-o como reflexo da política de formação do 

estado e do governo federal, via MEC. 

 

D6: “Então, na minha análise, ele refletiu o ciclo de política governamental 
para essa formação continuada em mídias”. 

 

Sempre houve por parte dos educadores uma crítica forte com relação a cursos 

que são formatados pela SEC para as escolas, caracterizando uma formação 

verticalizada. Esse aspecto também foi pontuado pelo docente. 

 

D6: “Às vezes o projeto ele já vem estruturado, né? Todo formatado da 
secretaria estadual de Salvador, e a gente já pega ele pronto”. 

 

A formação docente pensada “de cima para baixo” vem provocando 

discussões entre acadêmicos, teóricos, educadores e governantes e há mais de trinta 

anos vem transcorrendo um processo de reflexão provocativas favoráveis ao 
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desenvolvimento de uma formação, em que o educador seja o centro do processo 

formativo, assim como os alunos devem ser o centro do processo de ensino e de 

aprendizagem (ZEICHNER, 2003). Esse tipo de formação prioriza a construção de 

uma cultura de pesquisa, de reflexão e de ação sobre a prática e da autonomia e 

emancipação do educador em seu desenvolvimento profissional. Assim, conforme 

Zeichner (2003, p. 40) houve uma: 

 

[...] explosão na literatura relacionada com a preparação de 
educadores como agentes reflexivos, com um papel importante na 
determinação do que se passa nas salas de aula e nas escolas e na 
assunção da responsabilidade por seu próprio desenvolvimento 
profissional. 

 

Os cursos promovidos pelo NTE 5, comumente, não tinham a participação 

direta do professorado em sua elaboração, porque seguiam o planejamento do 

IAT/SEC que por sua vez estavam de acordo com as deliberações do 

PROINFO/MEC. Entretanto, neste período (2008—2009), os NTE da Bahia tiveram 

autonomia para organizar e ofertar cursos específicos que atendessem às 

necessidades locais. 

Deste modo, o curso do qual estamos tratando, foi projetado em atendimento 

à proposta nacional de intensificar a formação dos professores, cujas escolas já 

possuíam laboratórios de informática PROINFO, para a utilização dos conteúdos 

digitais disponibilizados nos novos computadores das escolas, mas também foi 

planejado e elaborado por profissionais do NTE 5, conforme consta no PPC, que se 

encontra nos anexos deste trabalho, para atendimento às necessidades da realidade 

da rede estadual das escolas locais.  

Neste mesmo período, houve algumas restrições em âmbito estadual ao 

pagamento de diárias aos professores multiplicadores dos NTE, referente a viagens, 

para a realização de cursos, bem como o ressarcimento de despesas dos professores 

cursistas (transporte, hospedagem, alimentação). Assim, pela abrangência do NTE 5, 

houve o planejamento de algumas ações de formação que pudessem acontecer no 

próprio NTE, com o deslocamento dos professores cursistas e os mesmos arcando 

com as possíveis despesas.   
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O curso foi planejado, utilizando também como parâmetro o conhecimento da 

realidade das necessidades dos educadores de ter acesso a um conhecimento mais 

específico, sobre a utilização das tecnologias na educação e uma aplicabilidade mais 

direcionada para as diversas áreas do conhecimento. 

Uma das docentes fez uma avaliação comparativa entre a realização desses 

cursos na sede do NTE (município de Itabuna) e em Salvador (no IAT): 

 

D8: “[...] quando a gente saía pra fazer um curso em Salvador, por exemplo, 
a gente tava com tudo por conta e tava afastado da escola, então você não 
tinha aquela preocupação de estar conciliando horário, de tá organizando, de 
chegar a tempo, de pagar suas despesas. Quando os cursos são em Salvador, 
a gente tem um apoio, uma logística de suporte melhor. Em Itabuna não, dá 
aquela impressão de que [ah! é rapidinho... vem aqui faz e volta pra casa]. 
Torna mais complicado ainda porque a gente continua preso à escola, ao 
cumprimento de horários, às atividades e não consegue dar conta nessa 
correria e sem contar a despesa que no final das contas acaba ficando por 
nossa conta”. 

 

Nesse depoimento, vemos que a logística para a realização da formação é um 

ponto que chama a atenção do professor, pois dependendo de como o curso irá 

acontecer, requererá uma mobilização de vários fatores da vida pessoal e profissional 

do professor (planejamento, tempo, mobilidade, finanças, substituição na escola etc.).  

A Docente 8, que residia em um dos municípios mais distantes da sede do 

NTE 5, sugeriu que as formações poderiam acontecer na própria escola, com a 

utilização dos recursos disponíveis no laboratório de informática. Dessa maneira, 

haveria o aproveitamento de toda a infraestrutura da escola, não tendo a necessidade 

de deslocamento dos professores e ampliaria também o número de professores 

participantes da própria UE.  

 

D8: “Então o NTE poderia tá trazendo um curso desses para a escola ao 
invés de deslocar a escola para o NTE. Eu acho que essa seria uma 
possibilidade interessante de disponibilizar esse material pra gente e de 
cobrar uma aplicação”. 

 

Nesse cenário que abrange desde a realidade das escolas na época e a 

realização do curso, abordamos um ponto que além da novidade de ter um 

laboratório de informática na escola, os professores também foram surpreendidos 
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com um novo sistema operacional - o Linux Educacional - que apresentava 

novidades na interface e nos aplicativos que possuía. A professora D11 fala sobre o 

desconhecimento dela e dos demais professores da escola: “[...] os computadores aqui 

da sala de informática tinha o Linux e a gente não sabia utilizar”. 

O Linux Educacional, como explicitamos anteriormente, foi uma versão 

preparada especialmente para o MEC/PROINFO e grande parte de seus conteúdos 

poderia ser acessada online ou off-line. Entretanto, os professores não tinham 

familiaridade com os aplicativos e desconheciam as possibilidades pedagógicas dos 

mesmos.  

Figura 6 – Apresentação da área de trabalho do Linux Educacional 3.0 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

Fonte: https://pt.wikibooks.org 

 

A figura acima mostra a área de trabalho do Linux Educacional versão 3.0, 

onde na parte superior continha os ícones que davam acesso aos objetos de 

aprendizagem e conteúdos digitais de maneira geral. 

O Docente 6 demonstrou, em sua fala, a lembrança da existência dos objetos 

de aprendizagem nos computadores do laboratório de informática de sua escola e faz 

um destaque inclusive, ao nome que continha nos equipamentos como registro de 

sua aquisição. Assim disse o D6: “Nós tínhamos objetos de aprendizagem em todos os 

computadores, que era aquele PROINFO Pregão alguma coisa”. 

Esse “Pregão alguma coisa” a que o professor se refere foi uma forma de 

aquisição dos equipamentos que compunham o laboratório de informática. Alguns 

equipamentos do PROINFO Urbano, por exemplo, foram oriundos do pregão 

83/2008 e tinha como fabricante a empresa Positivo Informática. Já para o PROINFO 
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rural, os equipamentos foram da Itautec, advindos do pregão 69/2008 

(http://portal.mec.gov.br/).   

 

Figura 7 – Visão geral do laboratório de informática do NTE 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora 

 

A figura 7 mostra os cursistas realizando atividades do curso no laboratório de 

informática PROINFO, do NTE 5. Este e o outro laboratório de informática do NTE 
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disponibilizados nos laboratórios de informática das escolas públicas em que os 

docentes pesquisados atuavam. 

Neste contexto da chegada dos computadores na escola, como possibilidades 

de recursos diferenciados, a formação em informática educativa com uma temática 

específica era pertinente para que os professores pudessem se sentir mais à vontade e 

atualizados com a presença de todo o aparato tecnológico na escola e pudessem 

também se apropriar de conhecimentos e habilidades específicos à utilização 

pedagógica dos computadores. Isso foi exposto no depoimento de D9: 

 

D9: “[...] porque você pensar em novas tecnologias na escola há 6 anos e eu 
tô falando em novas tecnologias nesse sentido, uma inovação. Você trabalhar 
com OA há 5, 6 anos... é uma coisa bem legal, é tipo WhatsApp hoje”. 

 

A docente retratou o momento de inovação que acontecia com a apresentação 

de novas propostas e de novos recursos para o trabalho docente, por isso, o curso 
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apresentou um caráter inovador para a época. Esse ponto também é ressaltado por 

D8, a qual considera como uma novidade, a temática apresentada no curso e isso foi 

um dos fatores que favoreceu que ingressasse e concluísse o curso com êxito, 

segundo o seu relato: 

 

D8: “Olha, eu conclui porque a proposta do curso era realmente interessante, 
tá?  

 

Fazendo uma reflexão sobre o que vem a ser inovação, é importante 

pontuarmos que a inovação pode ser vista tanto como uma novidade, como algo que 

provoca mudanças superficiais ou como algo que traz renovação, que transforma e 

mexe com as estruturas pessoais e organizacionais.  

Quando falamos em inovação comumente nos reportamos a algo moderno, 

novo, dando conotação de algo que pode melhorar alguma coisa, algum local. 

Entretanto, a inovação pode ser vista por dois prismas segundo Veiga (2003), a 

inovação regulatória ou técnica e a inovação emancipatória ou edificante: 

 

A inovação regulatória ou técnica tem suas bases epistemológicas 
assentadas no caráter regulador e normativo da ciência conservadora, 
caracterizada, de um lado, pela observação descomprometida, pela 
certeza ordenada e pela quantificação dos fenômenos atrelados a um 
processo de mudança fragmentado, limitado e autoritário; e de outro 
pelo não-desenvolvimento de uma articulação potencializadora de 
novas relações entre o ser, o saber e o agir. 

 

Esse tipo de inovação é o reflexo da implementação de programas, projetos e 

propostas de formação deliberadas verticalmente sem o envolvimento dos 

protagonistas do processo educativo, isto é, as propostas inovadoras vêm dos órgãos 

centrais (MEC, SEC, etc.) para serem desenvolvidas nas escolas, com os educadores, 

sem que os mesmos tenham participado do planejamento. É uma inovação que 

provoca mudanças, mas que reproduz as mesmas práticas do sistema instituído. 

“Inovar é, portanto, introduzir algo diferente dentro do sistema para produzir uma 

mudança organizacional descontextualizada” (VEIGA, 2003, p.271). Nessa 

perspectiva, a inovação propõe a mudança das partes e não do todo.  
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A inovação pode ser considerada regulatória quando o computador, a TV, o 

DVD, o smartphone e outras tecnologias são introduzidas na educação sem que os 

docentes, a equipe gestora, alunos e comunidade escolar possam refletir sobre essa 

inserção, sobre o projeto pedagógico, escolhendo a melhor forma de utilização 

pedagógica. 

Outro tipo de inovação apresentado por Veiga é a inovação emancipatória ou 

edificante. Aqui as propostas são planejadas levando-se em consideração as 

realidades das partes e do todo, buscando uma reflexão e discussão sobre as ações a 

serem implementadas. 

 

A inovação procura maior comunicação e diálogo com os saberes 
locais e com os diferentes atores e realiza-se em um contexto que é 
histórico e social, porque humano [...]a intencionalidade permeia 
todo o processo inovador e, consequentemente, o processo de 
construção, execução e avaliação do projeto político-pedagógico 
(VEIGA, 2003, p.274). 

 

 Aceitando como referência essa tipologia de inovação, a formação em serviço 

pode ser considerada como uma inovação emancipatória quando esta é construída e 

consolidada a partir da participação de todos os sujeitos do processo educativo, 

atentando para as especificidades particulares e coletivas, suas necessidades, 

superando a reprodução de práticas, a racionalidade técnica. 

 

[...] não se pode pensar em qualquer inovação educacional sem duas 
condições prévias: a produção do conhecimento pedagógico e a 
formação de professores. A perspectiva da formação de professores 
exige esta reflexão sobre como integrar as TICs à educação como 
caminho para pensar como formar os professores enquanto futuros 
usuários ativos e críticos bem como os professores conceptores de 
materiais para a aprendizagem aberta e a distância (BELLONI, 2009, 
p.77). 

 

 Por isso, consideramos como complementação, o pensamento de Veloso (2014) 

que trata da exigência de novas práticas para uma inovação pedagógica na 

cibercultura. Para tanto, a formação docente deve caminhar para a construção de 

propostas que redimensionem a prática pedagógica com as TIC, cujos sujeitos do 
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processo educativo se apropriem de conhecimentos e de práticas de maneira 

intencional e reflexiva, em consonância com o contexto pessoal, social e educacional. 

 

4.2.2 Desenho pedagógico do curso e suas implicações para a formação docente 

 

Como já foi explicitado, o curso aconteceu na modalidade semipresencial, com 

a maior parte da carga horária a distância (12 h presenciais e 68 h a distância). Essa 

foi uma estratégia adotada para tornar o curso exequível, pois não precisaria deslocar 

os cursistas muitas vezes para o NTE 5 e também poderia utilizar a plataforma 

tecnológica disponibilizada pela SEC, o ambiente virtual de aprendizagem Moodle. A 

Docente 1 destacou como ponto positivo essa escolha de fazer o curso com poucos 

encontros presenciais. 

 

D1: “Foi bom, porque a gente não tinha muito tempo pra tá saindo, viajando 
pra outra cidade, então, do jeito que o curso foi aplicado, foi bom”. 

 

O curso foi planejado, pensando em conduzir os cursistas para o 

conhecimento teórico e prático dos objetos de aprendizagem, disponibilizados no 

repositório do MEC - RIVED - e também oportunizar aos cursistas a exploração de 

outros repositórios de OA. Essa estratégia metodológica utilizou atividades 

dinâmicas que favorecesse a externalização dos conhecimentos prévios dos 

professores e de suas experiências docentes, deixando-os livres para trabalharem 

com os objetos que considerassem mais apropriados para sua área.  

No curso, as atividades foram organizadas da seguinte maneira:  

1º - Momentos presenciais coletivos e obrigatórios que foram planejados para 

interações face a face, desenvolvimento de atividades práticas no laboratório de 

informática do NTE, esclarecimento de dúvidas, apresentação de atividades e 

produções propostas. 

2º - Momentos a distância que exigiam dos cursistas o cumprimento de 

atividades individuais e coletivas de acordo com a disponibilização de textos que 

referenciavam a temática em estudo, participação de discussões em fóruns, chats, 
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postagem e envio de tarefas, construção do memorial do cursista, entre outros. Era 

disponibilizado também o e-mail para que os contatos pudessem ser feitos entre: 

professoras-cursistas, cursistas-cursistas e professoras-professoras. 

3º - Momento extra que era disponibilizado ao cursista caso tivesse 

necessidade de ir ao NTE para esclarecimento de alguma dúvida. Esse momento não 

era obrigatório e não constava na carga horária do curso, sendo mais favorável aos 

professores que residiam no município de Itabuna (sede do NTE 5). 

Esse planejamento foi percebido pelos professores cursistas como exposto a 

seguir: 

D3: “A metodologia que você usou foi muito boa, não foi cansativa, você era 
flexível com a gente [...]. Tudo assim programado, planejado, nada era feito 
assim de última hora, a gente percebia que tinha um planejamento”. 

O planejamento é essencial para o mapeamento do curso visualizando 

percursos e traçando o roteiro por onde o professor formador e cursistas poderão 

percorrer. Entretanto, o planejamento deve ser flexível e de modo que possibilite que 

cada sujeito seja capaz de construir o seu próprio percurso, desenhando o seu 

próprio mapa de construção do conhecimento. É o que declara (LÉVY, 1999, p. 158): 

 

No lugar de uma representação em escala lineares e paralelas, em 
pirâmides estruturadas em “níveis”, organizadas pela noção de pré-
requisitos e convergindo para saberes “superiores”, a partir de agora 
devemos preferir a imagem de espaço de conhecimentos emergentes, 
abertos, contínuos, em fluxo, não lineares, se reorganizando de 
acordo com os objetivos ou os contextos, nos quais cada um ocupa 
uma posição singular e evolutiva.  

 

Toda a organização didática prevista no curso foi vista pelos participantes da 

pesquisa como algo positivo e que facilitou a compreensão do que estava sendo 

tratado. Assim podemos constatar na fala seguinte: 

D11: “Teve toda uma linha, um início, meio e fim. Vocês apresentaram 
vários recursos que a gente poderia tá usando em sala de aula e melhorando a 
prática. Eu acho que eu não mudaria nada e só acrescentou”. 

Confirmado, nesta outra fala:  
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D9: “os prazos das atividades eram possíveis de serem cumpridos, o 
ambiente era organizado, tinha tudo certinho de onde postar todas as 
atividades”. 

 

O papel desempenhado pela tutoria é essencial para o bom desenvolvimento 

de um curso EAD. A tutoria neste curso foi exercida pelas professoras 

multiplicadoras do NTE 5, sendo que uma delas foi a pesquisadora que desenvolveu 

também esta pesquisa.  

As tutoras, ou como preferimos denominar aqui de professoras formadoras ou 

formadoras, também são sujeitos consideráveis, principalmente por terem 

desenvolvido neste processo formativo o papel de construtoras do projeto do curso.  

O professor na educação a distância desenvolve algumas funções que podem 

ser semelhantes à algumas desenvolvidas pelo professor da educação/formação 

presencial, mas com as peculiaridades advindas da modalidade de ensino/formação.  

Belloni (2009) descreve essas funções, como elencamos a seguir: o professor 

formador como aquele orientador, apoiador que ensina a pesquisar, a compreender a 

informação e a aprender; o conceptor e realizador de cursos e materiais é aquele professor 

que planeja, que prepara, que seleciona conteúdos didáticos e materiais de ensino; o 

professor pesquisador  é comprometido com a reflexão e a pesquisa de sua disciplina e 

de sua prática, sendo também comprometido com a orientação da prática reflexiva e 

pesquisadora dos seus alunos; o professor tutor se compromete a orientar, tirar 

dúvidas dos alunos especificamente ao que compete à sua disciplina; o tecnólogo 

educacional é responsável por coordenar a organização pedagógica e utilização dos 

suportes midiáticos, responsabilizando-se também pela qualidade didático-

pedagógica e comunicacional dos materiais utilizados no curso; o professor recurso 

atua como um repositório de respostas para os alunos, como aquele que pode 

socorrer os alunos no esclarecimento de dúvidas em atividades, avaliações etc.; o 

monitor funciona como um estimulador da permanência do aluno no curso, liderando 

o grupo na exploração das atividades. 
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A forma de planejamento do curso também tem uma grande relevância para o 

desenvolvimento do mesmo, pois [...] será tão importante o que se pretende ensinar 

quanto a forma de ensinar (IMBERNON, 2009, p.9). 

Planejar um curso em um ambiente virtual não é simplesmente fazer um 

roteiro de atividades a serem desenvolvidas, ou transpor o planejamento de um 

curso presencial. Em um curso EAD, deve-se pensar sistematicamente entre tantos 

aspectos: na interface do ambiente, nas estratégias de interação, na programação das 

atividades individuais e coletivas e nas referências a serem utilizadas. Esse ambiente 

deve ter uma interface favorável para a participação, a interação, a produção, o 

registro e o envio das produções, entre outros. Assim diz Campos (2005, p. 2): 

 

Um dos aspectos do Design Didático é a definição das situações 
didáticas a serem utilizadas em um curso na Web, projetadas 
obedecendo a determinadas características em função dos 
pressupostos epistemológicos que estão por trás de tal produção [...]. 
O professor deve considerar os domínios do conhecimento como 
espaços abertos à navegação, manipulação, cooperação e criação. Os 
alunos, por sua vez, devem ser estimulados a transitar aleatoriamente 
por fotos, sons, filmes, textos, gráficos, entre outros – 
disponibilizados em forma de hiperlinks. 

 

Podemos representar o professor da citação de Campos (2005) como o 

professor formador ou formador e os alunos como os professores cursistas. Ambos 

têm papeis a serem desempenhados no desenvolvimento do curso. 

Pelos depoimentos dos cursistas, as tutoras do curso desempenhavam um 

papel de parceiras, como colegas que conhecem um pouco mais da temática, mas que 

também estão aprendendo. Essa concepção de tutor como um colaborador da 

aprendizagem de outros professores com eficácia na resolução das pendências e 

feedback rápido é pontuado nos excertos abaixo, conforme afirmou D3: “Tinha uma 

professora muito boa, muito dedicada, paciente [...]”. 

E ainda: 

 

D6: “Porque nós tínhamos as orientações iniciais, a tutoria funcionava, é um 
grande desafio pra quem estuda EAD é tutoria, porque às vezes o tutor ele 
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não ganha 20h, ele tem uma carga horária de poucas horas pra dar, então 
você faz uma pergunta hoje e recebe a resposta a três dias”.  

 

Esses depoimentos demonstraram a importância do papel do formador em 

um curso de formação para professores, devido a sua função de promover a 

interação e a integração entre os sujeitos, por meio de debates, nos quais todos 

participam (BONILLA, 2011). Quando D6 vê a tutoria como suficiente para a 

realização das atividades do curso, está confirmando que o papel das formadoras foi 

cumprido. 

 

 D6: “[...] mas eu acho que a relação pedagógica acho que não teve grandes 
dificuldades não porque independente da tutoria ter sido a melhor ou não, 
mas ela foi o suficiente pra que pudessem ser realizadas as atividades”. 

 

De uma maneira geral o desenho didático e pedagógico do curso atendeu às 

expectativas dos professores, entretanto, para considerarmos uma formação como 

um processo que colabore com o desenvolvimento profissional do professor existem 

necessidades formativas que precisam ser sanadas e que vão além do pleno domínio 

dos recursos tecnológicos disponíveis. O professor precisa além do conhecimento 

técnico, o conhecimento teórico e o prático-pedagógico, isto é, ele precisa 

experimentar em sua prática docente o que ele aprendeu na formação.  

 

As tecnologias digitais podem ser essenciais para o professor 
promover aprendizagem, autonomia e criatividade do aluno, porém 
a formação de professores capazes de utilizar tais artefatos culturais 
na educação exige muito mais do que o domínio dos recursos – é 
imprescindível também uma prática pedagógica reflexiva que 
considere o contexto de trabalho do professor (VELOSO, 2014, p. 
253). 

 

Outra professora, que participou do curso, relatou que nunca tinha imaginado 

participar de um curso como esse, mas colocou também que sentiu falta de 

atividades práticas para serem realizadas. 

 

D7: "Eu nem me imagino que se eu pudesse participar de um curso desse, é 
que a gente tivesse mais atividades pra realizar".  
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Aproximar-se dos conhecimentos que são trabalhados na formação, vivenciar 

esses conteúdos, experimentar os recursos no seu próprio habitat profissional é uma 

necessidade dos professores, visto que durante muito tempo as formações se 

distanciaram da prática docente, oferecendo apenas conhecimentos teóricos. “É 

natural que os docentes busquem satisfazer seus anseios e necessidades e que 

queiram conhecer saídas para isso, mas precisam se familiarizar com o que lhes é 

apresentado” (SANT’ANA; AMARAL; BORBA, 2012, p.533). 

Outros professores pontuaram a necessidade de que o curso proporcionasse 

mais tempo para que eles pudessem trabalhar com os alunos, as orientações 

recebidas durante o curso. Já que este oferecia em sua metodologia, a apresentação 

de objetos de aprendizagem com orientações de aplicações práticas. Desse modo, 

seria interessante que tivesse também “mais tempo pra trabalhar com os alunos, mais 

orientação de como trabalhar direcionado à nossa disciplina, ou direcionado à sala de aula 

mesmo. Mais dicas de como utilizar aquele objeto” (D7).  

Alguns docentes fizeram essas ressalvas, mas a Docente 7 foi mais enfática 

nesse aspecto. Ela complementou falando da importância da parte prática e sugeriu: 

 

D7: “direcionar mesmo mais pra questão da prática. Eu sei que a gente 
precisa da parte teórica, eu lembro que foi muito bom a parte teórica. Mas a 
gente fica assim...como é que a gente vai aplicar isso na prática, né? [...] que 
a gente tivesse mais dicas de como trabalhar em sala”. 

 

Muitos cursos voltados para área de tecnologias na educação tinham como 

foco a utilização dos recursos tecnológicos, para que o professor aprendesse a 

manuseá-los.  

Neste curso houve uma preocupação que o professor não utilizasse a 

tecnologia por utilizar, mas que ele soubesse os princípios de sua utilização, os 

conceitos, que ele pudesse fundamentar sua prática docente e se posicionasse diante 

do uso das TIC e dos objetos de aprendizagem, especificamente. Por isso, foram 

realizadas atividades presenciais e a distância de reflexão, discussão e produção de 

alguns materiais, levando em consideração a aproximação com a área de atuação do 

professor. 
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Em um momento da entrevista, D9 tratando dessa necessidade de cursos que 

atendam às especificidades de sua prática, fez a seguinte sugestão para a realização 

dos cursos: 

 

D9: “Curso por áreas para o professor seria uma excelente ideia, mas eu vou 
e volto porque hoje se fala em uma educação interdisciplinar. Mas talvez, se 
por exemplo, se em um determinado momento do curso se focalizasse [...]. 
Então vamos explorar os OA quem é da área de linguagem, vamos explorar 
os OA da área de linguagem. Não que a gente não possa trabalhar com os 
outros pra que a gente possa fazer a interdisciplinaridade”. 

 

Então, conclui-se que mesmo diante dessa intenção de projetar um curso de 

utilização de objetos de aprendizagem de acordo com às diversas áreas do 

conhecimento, os repositórios trabalhados possuíam uma variedade limitada desses 

OA, sendo a maioria da área das ciências e os docentes de outras áreas sentiram essa 

limitação. 

Com a proposta da atividade de conclusão do curso de um projeto a ser 

elaborado por um ou mais professores da mesma escola, utilizando objetos de 

aprendizagem em sua prática docente, os professores foram conduzidos a realizar 

pelo menos uma atividade prática com os conhecimentos decorrentes dos objetos de 

aprendizagem trabalhados no curso e deveriam postar no AVA e apresentar os 

resultados no último encontro presencial.  

Para a docente D7, que vem pontuando a necessidade da vivência dos 

conhecimentos em sua prática, essa estratégia foi muito positiva, para que o 

professor tivesse a competência de avaliar as aprendizagens no curso e poder 

mostrar sobre o que foi desenvolvido em sala de aula, a partir dele. 

 

D7: “Então você tem a certeza de que você aprendeu, de que você sabe 
utilizar aquilo de alguma forma, pra aquele público a que se destina. Acho 
imprescindível que haja a cobrança porque como avaliar se você ouviu ou não 
ouviu e não aprendeu ou se você ouviu e aprendeu? Mesmo porque a gente 
não só ouvia, a gente praticava também, mas era uma prática que a gente não 
tinha como mostrar assim pra o pessoal do curso, mas esse não, a gente teve 
que apresentar como forma de que a gente aplicou em sala de aula”. 
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Para os professores que participam de formações, nos quais experenciam e até 

visualizam maneiras diferenciadas de trabalhar com os conteúdos curriculares a fim 

de ter mais eficácia no processo de ensino e de aprendizagem, a metodologia adotada 

no curso foi favorável e significativa. 

Gadotti (2002, p. 17) aponta alguns elementos que concebem a formação 

continuada do professor, a saber: 

 

reflexão, pesquisa, ação, descoberta, organização, fundamentação, 
revisão e construção teórica e não como mera aprendizagem de novas 
técnicas, atualização em novas receitas pedagógicas ou aprendizagem 
das últimas inovações tecnológicas.  

 

 De uma maneira geral os participantes desta pesquisa relataram que foi 

positiva a participação no curso. D9 relembrou um instrumento de avaliação que foi 

utilizado ao final do curso para avaliá-lo: 

 

D9: “Os moldes do curso em si acho que foram muito bons, eu acredito que a 
gente fez uma avaliação com as carinhas na época e acho que as minhas 
carinhas foram todas sorrindo”.  

 

Além das dinâmicas de grupo que aconteciam de acordo com o contexto dos 

encontros presenciais e assuntos a serem abordados, foi elaborado um instrumento 

de avaliação do curso com critérios definidos e o cursista se posicionava através de 

desenhos (carinhas), como lembrou D9. 

O excerto abaixo destacou sobre a importância que o desenho didático e o 

planejamento tem em uma formação. 

 

D9: “[...] foi um curso que realmente nos ajudou, contribuiu muito para essa 
formação, que a gente não tinha... a gente não conhecia e a gente não 
conheceu de qualquer jeito, a gente conheceu de uma forma muito agradável 
e eficaz. Realmente foi algo muito significativo”. 

 

A docente D4 fez uma colocação sobre a importância do curso na indicação de 

outras metodologias de ensino. 
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D4: No final foi bom, atendeu às nossas expectativas e foi o abrir para um 
novo mundo, entender o novo mundo de como trabalhar o aluno fora da sala 
de aula, num ambiente que a gente não conhecia, então foi muito bom e 
muito agradável”.  

 

Houve depoimentos que trataram sobre o incentivo promovido pelo curso 

para participar de outras formações e continuar aprimorando seus conhecimentos. 

 

D1: “Esse curso me incentivou depois a fazer um outro curso que era 
também assim”. 

Como também: 

 

D6: “Eu acredito que se houvesse uma persistência dos programas do estado 
em permanecer com essas atitudes, com essas ações hoje os nossos 
laboratórios de informática seriam verdadeiros núcleos de produção dentro 
da escola, porque nós temos muitos livros, mas a geração hoje é multimídia”. 

 

 Verifica-se que o curso também contribuiu para que os professores pudessem 

dar continuidade ao processo formativo e pudessem ver outras possibilidades 

metodológicas para o seu fazer docente. 

 

 4.2.3 Aprendizagens diferenciadas que o curso proporcionou e contribuições para 
a prática docente 

 

O fato de a temática ser inédita, para a maioria dos professores, não descarta 

os conhecimentos prévios que os mesmos possuíam, isso porque muitos deles já 

estavam vindo de um ciclo de participação em formações com relação às TIC e a 

maioria delas promovida pela rede estadual de educação da Bahia. 

Quando perguntada se já tinha ouvido falar algo sobre OA, a professora D11 

relatou que sim, por meio de outras colegas da escola que já haviam feito o curso na 

primeira turma38. 

 
D11: “Sim, já tinha ouvido falar, as colegas... porque eles já tinham feito o 
curso e depois disso a gente não volta mais”.  

 

                                                           
38 Primeira turma do curso sobre OA que aconteceu no ano de 2008. 
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Interessante quando a professora diz que “depois disso a gente não volta mais”, 

ou seja, com o conhecimento não tem como continuar com velhas práticas, há o 

desejo de continuar na busca por novas maneiras de ensinar e a formação possibilita 

o alcance desse objetivo. 

A Docente 2 expôs o seu objetivo ao se inscrever no curso: 

 

D2: “ [...] eu me inscrevi na perspectiva de justamente tá melhorando minha 
prática [...] sabendo que o que eu aprendesse ia me ajudar na minha prática, 
né? Como professora”  
 

 No excerto da fala da Docente 2, destacado acima, a saber: [...] “sabendo que o 

que eu aprendesse ia me ajudar na minha prática [...]” constatamos o anseio e a 

necessidade que o professor tem de conhecimentos que colaborem com o seu 

desenvolvimento profissional e tragam resultados para a sua prática docente. 

 Entretanto, essa ansiedade na procura de elementos que auxiliem o cotidiano 

de sala de aula poderá deixar o professor mais atarefado, sem foco nos 

conhecimentos que realmente agreguem os subsídios teóricos e práticos de que ele 

precisa. 

 A relação feita pela docente de que conhecendo e utilizando as tecnologias 

poderia melhorar sua prática é uma expectativa comum entre alguns educadores, 

pois muitos atribuem à presença das TIC nos diversos espaços da sociedade certa 

responsabilidade pelas mudanças acontecidas nas relações entre as pessoas e o meio 

em que estão, quer sejam relações sociais, de produção, culturais ou científicas 

(SANCHO, 2006). 

Figura 8: Postagem de cursista no Blog do NTE 5 

 

Fonte: www.nteitabuna.blogspot.com.br 
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Anteriormente vemos a postagem de um dos cursistas (D5) no blog do NTE 5, 

na qual ele demonstra satisfação ao participar do curso.  

A formação ofertada tinha um atrativo que era justamente fazer com que esse 

professor conhecesse as possibilidades pedagógicas do recurso computacional já 

disponível na escola, por meio dos objetos de aprendizagem. Então, o curso favorecia 

o interesse do professor para participar, e estes demonstraram o desejo de 

acrescentar à sua metodologia, elementos inovadores. 

 Uma docente relatou que as aprendizagens advindas do curso abriram novas 

possibilidades para a sua prática profissional: “então o objeto de aprendizagem foi um 

pontapé inicial pra gente conhecer outras janelas para o fazer docente” (D4). 

 Outro docente complementou essa afirmativa, relatando que os OA 

acrescentaram ao trabalho que ele já desenvolvia e que “embaralhou” a cabeça dele 

porque ampliou as possibilidades.  

D5: “Então quando chega objeto de aprendizagem ele veio a acrescentar no 
meu trabalho, eu não vou dizer que fazia um trabalho espetacular, mas... bom 
no que eu queria, mas me deixou com a cabeça até um pouco embaralhada 
porque me deu um norte muito grande (você pode usar isso, você pode usar 
aquilo). Então enriqueceu, melhorou...” 

 

 No entanto, como já pontuamos, os docentes, em sua maioria, não tinham 

conhecimento sobre o conteúdo principal e falaram a respeito do seu pensamento 

sobre os Objetos de Aprendizagem:  

  

D1: “Eu nunca tinha ouvido falar. Foi no primeiro encontro que você 
explicou tudo. Aí que eu vim aprender”. 

 

Essa afirmativa também foi confirmada na fala das docentes, abaixo 

apresentadas: 

 

D2: “[...] pra mim foi uma surpresa, né? Porque eu não conhecia os objetos 
de aprendizagem. Lá no curso foi que eu fui conhecer os objetos de 
aprendizagem [...], as possibilidades que ele permitia”. 
 
D7: “Ah...eu tenho boas lembranças. Me recordo da turma boa, que pra 
gente assim, pra maioria que não conhecia, que nunca tinha ouvido falar nos 
objetos de aprendizagem e que a gente assim teve oportunidade de ver na 
prática como eram usados os objetos”. 
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D9: “Não tinha conhecimento algum de OA e o curso foi especialmente esse 
momento de apresentação e manuseio”. 

 

A falta ou o pouco conhecimento sobre os objetos de aprendizagem favoreceu 

as aprendizagens do professorado, tornando-os terrenos férteis para novas 

aprendizagens. 

 O curso foi um momento de grande aprendizagem para o professor, já que os 

OA foram bastante significativos para a aprendizagem dos docentes. Há um relato 

interessante da D7 sobre uma discussão que houve no curso sobre os conceitos de 

OA. Essa foi uma atividade do primeiro encontro presencial, onde os professores 

foram convidados a fazerem “uma pescaria” na internet sobre os conceitos de OA 

existentes e assim construir o seu próprio conceito. 

 

D7: “Eu lembro que houve uma discussão no curso de que os objetos de 
aprendizagem não são só digitais [...]. Que havia discussão que só quando é 
digital, só quando usa a internet que é objeto de aprendizagem? E depois eu 
fui pesquisar e vi que não. Então a gente já usava objetos de aprendizagem, 
mas a gente não sabia o que que era, mas depois que eu vi que na internet 
tem uma variedade muito grande [...]. O curso ajudou bastante porque eu 
tenho esse conceito hoje na prática e aprofundado, é... interiorizado”. 

 

 Esse depoimento reflete o que a reflexão e a experiência do professor 

representam para a construção das suas aprendizagens para além do momento 

formativo, pois o professor faz as conexões dos conhecimentos do curso com as 

aprendizagens que adquiriu ao longo de sua vida profissional e as suas experiências 

decorrentes da prática educativa. Assim,  

 

entende-se, também, que a formação é, na verdade, autoformação, 
uma vez que os professores reelaboram os saberes iniciais em 
confronto com suas experiências práticas, cotidianamente 
vivenciadas nos contextos escolares. É nesse confronto e num 
processo coletivo de troca de experiências e práticas que os 
professores vão construindo seus saberes como praticum, ou seja, 
aquele que constantemente reflete na e sobre a prática (PIMENTA, 
2006, p. 29). 

 



87 
 

Em algumas falas é notório que houve certa dificuldade dos participantes 

relembrarem do curso com detalhes, devido o aspecto temporal entre o período da 

realização do curso até o momento desta pesquisa. Foi o que aconteceu com a 

professora que confundiu assuntos de outros cursos com o curso sobre OA. 

 

D11: “Então lá a gente aprendeu como montar uma rádio na escola, como 
utilizar esse recurso, utilizar a voz, a música, fazer um programa de rádio, a 
gente tinha uma equipe. [...] Como fazer um blog [...] podcast, [...] O Face 
depois a gente também começou a utilizar pedagogicamente o Facebook”.  

 

 A fala da professora também nos leva a refletir sobre o quantitativo de cursos 

que são ofertados e com isso, inúmeros conhecimentos são trabalhados com os 

professores nas formações, mas questionamos se realmente todos esses 

conhecimentos são absorvidos pelos professores e transpostos para as atividades de 

ensino.  

 Os professores valorizam as aprendizagens decorrentes da formação, pois 

suprem conhecimentos da área de tecnologias que para grande parte é uma novidade 

e eles não possuem. 

 

D11: “Eu tava aprendendo e era o que eu queria e tinha novidade e que isso 
era o que eu trazia para minha prática, né? E o objetivo era esse, mudar 
realmente a prática utilizando esses recursos”. 

 

 A fala de D11 nos remete que a formação de professores para utilização das 

TIC na educação deve se voltar para alguns conhecimentos necessários à prática 

docente no tempo presente e no futuro. Belloni (2009) estabelece esses conhecimentos 

em três dimensões: pedagógica, tecnológica e a didática. 

 A dimensão pedagógica se refere aos conhecimentos pedagógicos e psicológicos, 

relativos ao processo de ensino e de aprendizagem, focando nas teorias 

construtivistas e nas metodologias ativas. O professor vivencia para poder 

compartilhar com seus alunos. Vimos essa dimensão na fala de vários docentes, 

como mostra os depoimentos abaixo:  
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D1: “O aprendizado, como planejar as aulas diferentes, com motivações e 
também eu obtive mais conhecimento assim, na área...”. 
 
D7: “Eu aprendi a procurar, a procurar informações, né? A saber que na 
internet eu tinha esses objetos disponíveis e que são muito úteis que auxiliam 
mesmo. São apoios na aprendizagem”. 
 
D8: “Eu aprendi a utilizar esses objetos, inclusive eu tenho muitos planos de 
aula que eu guardei da época”. 

 

 Na dimensão didática há o enfoque no conhecimento das especificidades da 

disciplina de trabalho do professor e a seleção e produção dos materiais tecnológicos 

existentes. Aqui corrobora a necessidade da formação continuada do professor na 

atualização e domínio dos conhecimentos científicos tecnológicos. 

 No relato de D3 vemos a importância do conhecimento do material didático, 

mas também da breve avaliação que é feita de acordo com a sua realidade. 

 

D3: “[...] eu tomei conhecimento dessa outra possibilidade rica de passar o 
conteúdo. Apesar de poucos objetos de aprendizagem deu um incentivo 
maior pra gente enriquecer o trabalho”. 

 

 A Docente 1 expressa que aprendeu a pesquisar e a planejar aulas diferentes e 

atribui uma responsabilidade à tecnologia, por desenvolver aulas mais motivadoras. 

Isso é aprendizado advindo da formação, que posteriormente veremos sua 

aplicabilidade na docência. 

 

D1: “Nesse curso eu pude aprender a pesquisar sobre objetos de 
aprendizagem, preparar o plano de aula, colocando assim motivação através 
da informática, do computador, essas coisas. Na época eu fui aprender 
realmente, eu gostei do curso”.  

 

 Já na dimensão tecnológica abrange o conhecimento, a seleção, a utilização, a 

avaliação e a produção de recursos e materiais tecnológicos. O professor deve 

conhecer e utilizar metodologias que favoreçam a utilização dos recursos 

tecnológicos no processo educativo. Nos excertos abaixo os docentes relatam desde a 

utilização dos OA e de outras tecnologias para realizações de atividades pedagógicas 

ao conhecimento e utilização dos aplicativos existentes no Linux Educacional.  
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D3: “[...] a partir daí, eu passei a ver, a ter mais acesso a sites pra pesquisar 
alguma coisa, segundo eu comecei também a fazer PowerPoint [...]” 
 
D6: “Eu aprendi a utilizar os objetos de aprendizagem no computador. 
Porque muitos professores na época tinham o computador, porque esse 
computador desse pregão do MEC, especificamente, tinha uma biblioteca 
inteira dentro do computador”. 

 

 Uma fala interessante é a da docente 10 que aprendeu a se apropriar mais da 

tecnologia, mas também faz uma avaliação dos objetos de aprendizagem que já estão 

prontos. 

 

D10: “Eu aprendi que a gente tem que se apropriar mais dos recursos 
tecnológicos pra gente melhorar mais a prática pedagógica da gente, né? 
Agora hoje eu já vejo assim, que em relação aos objetos de aprendizagem, 
aqueles que estão lá prontos. Aqueles já não dão mais tão certo”.   

 

Portanto, o conhecimento também é temporal e precisa ser atualizado, por 

isso, os OA disponíveis na época do curso ficaram defasados em comparação com as 

mudanças ocorridas na tecnologia e na educação, atualmente. 

 Todavia, uma afirmação nos chama a atenção, quando D1 disse que lembra 

como aprendizagem do curso “fazer pesquisa”: 

 

D1: “Porque na época eu não tinha muita prática em fazer pesquisa assim 
pra os alunos, colocar assim no pen drive, pra explicar, pra motivar as aulas 
[...] E foi por isso que eu fiz e foi realmente o que eu esperava. E eu aprendi, 
foi ali que eu aprendi”. 

 

 Vemos que no depoimento acima, a docente demonstrou um nível inicial de 

afinidade, ou de conhecimento com as tecnologias e mesmo a pesquisa não sendo o 

conteúdo principal do curso, foi um elemento lembrado pela docente, como uma 

aprendizagem importante, pois atendeu a uma de suas necessidades.  

 Faz-se relevante ressaltar que no site do IAT era apresentada uma prévia da 

proposta pedagógica do curso para divulgação e para que os professores pudessem 

fazer a sua inscrição. Mesmo tendo acesso a essa informação, o cursista se inscrevia e 

projetava no curso expectativas de acordo com suas necessidades e interesses 

pessoais e profissionais.  
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 Nesse período as inscrições para os cursos ofertados pelo NTE passaram a ser 

feitas pelo site do IAT, e o próprio professor tinha que colocar todas as suas 

informações cadastrais e redigir uma justificativa sobre sua intenção em participar do 

curso para que fosse selecionado, segundo o número de vagas disponibilizadas pela 

antiga DIREC. 

 Contudo, nem todos os inscritos concluíram o curso. Entretanto, um dos 

participantes da pesquisa ressaltou que mesmo os professores que desistiram, 

puderam ter acesso ao conhecimento. 

 

D2: “o objetivo de fazer que o professor conhecesse e soubesse que existe esse 
universo de objetos de aprendizagem eu acho que isso aí foi alcançado, 
mesmo com aqueles que desistiram no meio do caminho, mas eles também 
tiveram essa oportunidade de conhecer, de saber que existiu”.  

 

 Essa afirmação é resultado da forma como o curso foi desenhado, pois desde o 

início as atividades, tanto presenciais como a distância, oportunizaram o 

conhecimento dos OA, bem como os locais onde poderiam ser encontrados. 

 Diversas aprendizagens foram decorrentes deste processo formativo, o qual 

estamos expondo e várias foram as colocações dos participantes desta pesquisa em 

torno da relevância do conhecimento sobre os objetos de aprendizagem e outros 

recursos tecnológicos para a implementação de uma prática educativa diferenciada e 

com foco no sucesso do ensino e da aprendizagem e da realização profissional do 

professor. 

 

4.2.4 Trabalho colaborativo entre os pares 

 

 Quando nos reportamos ao desenvolvimento profissional do professor, 

enfatizamos a importância da mobilização e do envolvimento de todos neste 

processo, desde as estruturas organizacionais, como: Secretarias de Educação, 

Núcleos Regionais de Educação, Universidades até à gestão escolar da própria 

Unidade de Ensino onde o professor atua. 

 Nesse sentido, a gestão da escola pode colaborar ou não com o 

desenvolvimento profissional docente, incentivando a participação dos educadores 
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em processos formativos, tais como cursos, oficinas, atividades complementares (AC) 

dentro e fora da escola. 

 Nesta investigação, destacamos a fala de uma única professora que atuava 

como gestora de uma das escolas que teve o maior número de professores 

participantes do curso. Segundo a gestora, a sua inscrição no curso se deu: 

D3: [...] “pela necessidade que é motivar o professor na prática docente. 
Então eu acredito que o gestor sempre tem que estar em primeiro lugar 
avançando, incluindo as novas práticas, sabe? A modificação do nosso perfil 
docente diante dos fatos modernos sobre educação”. 

 

 O excerto acima demonstra o comprometimento da gestora com a formação 

docente e com o envolvimento da gestão escolar nesse processo formativo para a 

inclusão de novas práticas educativas na escola. A gestora se coloca como docente e 

se sente motivada a modificar o seu perfil profissional para atendimentos às 

demandas educacionais da atualidade.  

 Moran aborda que: 

 

As mudanças na educação dependem também de termos 
administradores, diretores e coordenadores mais abertos, que 
entendam todas as dimensões que estão envolvidas no processo 
pedagógico [...]; que apoiem professores inovadores [...] contribuindo 
para que haja um ambiente de maior inovação, intercâmbio e 
comunicação (2011, p. 17). 
 

 No depoimento da Docente 7, que era colega da Docente 3, ficou evidenciado 

a importância da participação e incentivo da gestora para a continuidade no curso: 

“como a gestora participou então ela incentivava: usem, não tenham medo, vamos trocar e-

mails, né? ” (D7).  

 A postura da gestora participante do curso, citada anteriormente, não foi 

ímpar. Segundo relatos de outros participantes, outras gestoras também 

incentivaram e apoiaram a participação de docentes das UE no curso sobre os OA, e 

este foi um elemento motivador para os docentes. 

 A Docente 9 também explicou que um elemento que a motivou a se inscrever 

no curso foi um convite da diretora da escola para que ela e outra colega (D8) 

participassem do curso: “Na verdade, a direção da escola foi quem pediu que nós fizéssemos 

esse curso” (D9). 
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 Não houve no depoimento da participante (D9) e nem da colega (D8) nenhum 

indício de que foram obrigadas a participarem do curso. Em posteriores comentários, 

as participantes D8 e D9 foram relatando que houve, por parte da gestora da escola, 

uma facilitação para que as mesmas participassem do curso, visto que a escola onde 

elas lecionavam era distante aproximadamente 145 km do município de Itabuna 

(onde estava localizado o NTE 5). 

 Outro participante, o Docente 5 também evidenciou a importância do 

incentivo e do apoio dado pela gestora da escola para que ele participasse do curso, 

conforme dito: 

 

D5: “Tenho uma diretora maravilhosa, ela é espetacular [...]. A aula a gente 
dá um jeito aqui, só deixa atividade, se não deixar eu dou um jeito com meu 
secretário de eu ir pra sala de aula”. 

 

 Na atual realidade da educação escolar, não é fácil participar de um curso de 

formação em serviço, sem que haja a compreensão por parte dos gestores 

educacionais e escolares sobre a importância desses momentos para a prática 

docente.  

 Com o apoio do gestor escolar, assumindo o papel de “planejador político e 

pedagógico da escola, seja pela posição privilegiada que ocupa, seja pela sua 

formação, seja pelo seu grau de representatividade” (ALMEIDA, 2006, p.85) o 

docente se sente mais motivado a participar de um curso. Aquele passa a se sentir 

amparado, pois sabe que pode contar com o apoio e a logística necessários para que 

não seja prejudicado, ele próprio e os alunos, com o seu afastamento, mesmo que 

temporário, da escola para a participação em um processo formativo. 

 A troca de conhecimentos e a orientação de colegas mais familiarizados com 

as TIC, também são evidenciados nos depoimentos e podemos confirmar no excerto 

abaixo: 

 

D1: “Ela me orientava às vezes, porque ela sabia mais do que eu usar o 
computador na época, eu tinha pouca prática assim. [cita o nome de uma 
colega que também fez o curso] me ajudou nessa parte de fazer as coisas e ali 
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no fórum, nas discussões também, eu lia ali os comentários dos colegas e 
através dali eu...” 

 

 Essa experiência relatada acima corrobora o pensamento de Nóvoa (2002, 

p.26): “a troca de experiências e a partilha de saberes consolidam espaços de 

formação mútua, nos quais cada professor é chamado a desempenhar 

simultaneamente, o papel de formador e de formando”. 

 A importância do compartilhamento de saberes e da formação mútua é maior 

evidenciada quando um grupo de docentes da mesma escola participa da mesma 

formação. Foi o caso de uma escola que teve um grupo de quatro professoras que 

participaram deste curso (inclusive a gestora) e uma das docentes explicitou: 

 

D7: “A gente conversava sobre o curso, inclusive eu lembro que a gente fez 
um trabalho que foi apresentado em uma das reuniões. Os alunos 
produziram e apresentaram numa reunião da escola esse trabalho. Então pra 
isso acontecer teve que haver muita conversa, né? O que estava fazendo, o 
que ia apresentar? Então eu acho que isso foi muito positivo porque um 
compreendia o outro. Porque que está saindo da sala? Porque estão fazendo 
barulho? Como a escola é muito grande sair para o 1º andar, ir pro 
laboratório, tinha a compreensão de saber o porque de tá fazendo aquela 
baguncinha na escola”. 

 

 Outra docente, da mesma UE, reafirmou essa parceria que existiu durante o 

curso e o desenvolvimento das atividades propostas por ele: 

 

D2: “Aqui a gente tinha muito assim, né? De tá trocando uma com a outra, 
a gente conversava muito se tinha feito, como fez, né? É uma atividade, se 
tinha feito, a gente lembrava uma pra outra. Na época mesmo que a gente 
desenvolveu o projeto, a gente sentou juntas  [...] então a gente tava 
trabalhando em sintonia e a gente não via dificuldade em realizar o curso, em 
desenvolver as atividades”. 

 

 Essa interação, o diálogo e o trabalho coletivo entre os pares favoreceu a 

compreensão da mudança na rotina das aulas, integração entre as disciplinas, 

conhecimento do planejamento e do trabalho do outro. Muitas vezes, os professores 

relatam que sair da rotina do trabalho, em sala de aula e utilizar outros espaços da 

escola com os alunos, traz certa “desorganização”, que muitas vezes não é 

compreendida pela equipe da escola.  
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 Trabalhar com tecnologia, em que geralmente não existe número suficiente de 

equipamentos para todos os alunos, sendo necessário dispor de mais tempo de aula e 

de uma organização diferenciada das turmas pode causar inquietação entre os alunos 

e uma mudança na rotina de trabalho da escola. Entretanto, quando temos um 

planejamento que é de conhecimento de todos e existe a mobilização para que o 

trabalho seja realizado satisfatoriamente, os obstáculos podem ser minimizados e 

todos podem trabalhar colaborativamente. 

 Assim, faz-se necessário que aos poucos, novas práticas de trabalhar no 

ambiente escolar sejam implementadas de modo que haja inovação, referente ao uso 

das TIC. E sobre a importância da formação para difusão de propostas inovadoras, 

apresentamos o que disse o docente 6: 

 

D6: “Referente à tecnologia educacional que os meus colegas não têm, então 
nos momentos de discussão, de debate, de propostas inovadoras, quanto mais 
pessoas conhecedoras da temática, vai ser mais fácil difundir”. 

 

 O projeto do curso contempla a intenção de que seja construída uma cultura 

de trabalho colaborativo, quando diz que: “A proposta é a de mantermos o diálogo, 

as reflexões e construirmos uma rede de educadores que pensam e que fazem 

educação” (PPC, 2009). 

 No relato de D10, vemos que a socialização da experiência advinda do curso 

para outros educadores aconteceu, conforme fala a seguir: “inclusive ainda passei 

adiante a questão dos bancos, né? Já passei adiante, já mostrei a muita gente e deu certo, já” 

(D10).  

 Essa rede de educadores pode ser consolidada com estratégias de interação 

tanto presenciais quanto à distância. Para tanto, o curso utilizou como espaços 

oficiais de encontros tanto o AVA, quanto o NTE, mas favoreceu também por meio 

da dinâmica das atividades que a interação acontecesse na própria unidade de ensino 

onde o cursista atuava.  

 

É nessa perspectiva que valorizamos a implementação de ambientes 
de trabalho colaborativos, em que o conhecimento é construído com 
base na interação e participação de todos os sujeitos. Nesta concepção 
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pedagógica, o formador acredita que os sujeitos só aprendem se 
agirem e problematizarem a sua ação (BONILLA, 2011, p. 99-100). 

 

 Por isso, ressaltamos que o ambiente virtual de aprendizagem, enquanto um 

dos ambientes de trabalho colaborativo proporcionou a interação entre os cursistas, 

pois a interface dispunha de espaços de reflexão, discussão e de registros, tanto 

individuais como coletivos, que ficavam acessíveis a todos. Isso foi posto por D11 

quando explicou que havia comunicação, trocas, desenvolvimento de atividades no 

AVA: 

 

D11: “A gente conversava porque tinha o fórum, né? O fórum possibilitava 
essas trocas. E quando tinha alguma atividade pra fazer, a gente fazia ali no 
fórum, fazia as modificações, acrescentava e nos presenciais a gente 
aproveitava pra poder organizar melhor”. 

 

 O D11 relembrou a utilização do fórum como espaço de discussão e de 

registro e a ligação que fazia com o encontro presencial. Essa atividade 

possivelmente foi o projeto de utilização do OA. 

 Esta característica do curso de diversificar as atividades no AVA e nos 

encontros presenciais ratifica a importância de ambientes colaborativos em uma 

relação de ensino e de aprendizagem, centrada na pluralidade e não na 

unilateralidade. Bonilla (2011, p.100) aborda sobre essa rede de interações: 

 

A rede de interações todos-todos é possibilitada pelo uso intenso de 
ambientes assíncronos [...] como, por exemplo, correio eletrônico, lista 
de discussão, comunidades virtuais, fóruns, blogs. Também é 
potencializada pelo uso de ambientes síncronos [...] assim como chat, 
entrevistas com convidados. [...] A utilização desses ambientes 
também permite a convivência, a cooperação e colaboração, a 
interligação de saberes, de forma que a troca de experiências, 
discussões, interações e reflexões passam a ser os caminhos que 
direcionam os processos formativos dos participantes.  

 

 Essa formação que acontece em diferentes ambientes e tempos, também 

chamada de híbrida, foi significativa e pontuada por D4 quando fala dos chats e dos 

encontros nas AC que aconteciam tanto no AVA (Moodle) quanto na escola e no 
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laboratório de informática. Nesses espaços, denota-se que foi possível aos professores 

discutirem, aprenderem, registrarem, produzirem e aplicarem esses conhecimentos. 

 

D4: “No ambiente virtual a gente tinha encontros até mesmo porque tinha 
tarefa que a gente trocava informações dos chats, etc. E na escola a gente teve 
momento de encontro, inclusive eu fiz a apresentação do projeto com os 
professores no horário de AC. A gente discutiu, a gente trabalhou, a gente 
aplicou, levou pro laboratório, mostrou”. 

  

 Contudo, o professor de maneira geral, registrou a importância dos momentos 

presenciais na formação, quando disse: [...] se não tiver o presencial aí faz falta, porque a 

gente precisa, a gente tem necessidade de encontrar o outro, né?” (D11).  

Era nos encontros presenciais – no NTE ou na escola - que os professores 

interagiam, trocavam experiências, como relata D6: 

 

D6: "Mas a gente conversava sobre os assuntos, mas é também um grande 
encontro porque como a gente só se via em poucos encontros... [...] Porque 
era muito bom a gente se encontrar. Eu me lembro que a gente falava muito 
sobre as relações interpessoais e sobre as atividades, quem resolveu, quem 
não  resolveu, quem conseguiu fazer, quem não conseguiu fazer. Qual foi o 
objeto de aprendizagem que utilizou, que não utilizou”.  

 

Isso foi confirmado também na fala de D9: 

 

D9: “[...] falávamos em relação ao curso, porque tinham as atividades a 
serem postadas no ambiente. A gente partilhava muito a resolução das 
atividades, a gente fazia juntas, a gente conversava sobre o curso, sobre a 
importância do curso”.  

 

 Desta maneira, a rede começou a ser entrelaçada, entre encontros presenciais e 

ambiente virtual, por isso, diversos participantes do curso manifestaram o desejo de 

que outros colegas da escola tivessem participado do curso e assim também, tiveram 

uma preocupação em divulgar o curso, com o intuito de contagiar outros professores 

para participarem das atividades propostas pelo curso. D5 foi um dos que se 

destacou nesse posicionamento, como veremos a seguir: 

 

D5: “Na época eu lembro porque eu falei muito por eu dar aula de biologia eu 
era uma proporção da ciência, era menor mas tinha outros com mais carga 
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horária de ciências: ‘Gente, tá acontecendo um curso maravilhoso no NTE, 
vocês não se inscreveram?’. Vocês fizeram alguma coisa? Gente eu ajudo, eu 
passo’. Eu lembro que nos ACs eu falava muito, eu lembro que uns falavam 
[eu quero], porque nos ACs eu fazia questão de comentar isso, [...], até gente 
que não era de ciências, então eu comentava muito o que eu fiz, o resultado 
obtido”. 

 

 O professor enfatizou a área de Ciências porque na avaliação dele, a 

diversidade dos OA nesta área era maior do que nas demais. Ele ainda explicou que 

todos tiveram oportunidade de se inscrever e participar do curso, mas ele finalizou 

com a reflexão de que “cada um faz da maneira que quiser”. 

 

D5: “Quem não fez também ficou sabendo, porque eu trazia, eu trazia a 
receita de fazer um trabalho melhor, agora cada um faz da maneira que 
quiser”. 

 

 Neste ponto, o próprio D5 fez uma avaliação positiva do curso, mas viu como 

negativo a falta de interesse dos colegas para participarem. 

 

D5: “[...] talvez eu coloco como que não é positivo é eu pego um curso como 
esse, de repente eu fui o único da minha escola a fazer, aí você chega com essa 
novidade, com esse bolo com uma cobertura que dá água na boca e na hora 
que você vai dar um pedaço pra cada um, [não...gostei não...um negócio veio 
já...] é como se não deliciasse aquilo que você traz já de novidade”.   

 

Essa questão também foi abordada por D2: 

 

D2: “Agora, é ... o chato é que na época nós queríamos... assim... que os 
outros colegas também participassem porque a gente entendia que seria algo 
muito mais proveitoso se todo mundo conhecesse, tivesse acesso pra que 
pudéssemos desenvolver o trabalho junto, mas nem todo mundo participou”. 

 

 A necessidade do envolvimento dos colegas reflete uma carência do professor 

quanto ao apoio às inovações. Ele sugeriu que haja um compartilhamento dos 

avanços, das dificuldades e que possam, juntos, buscar soluções para as demandas 

advindas do trabalho docente, mesmo que sejam de áreas diferentes. 

 Esse é também desejo do professor, de que seus colegas também tenham 

acesso ao conhecimento, uma vez que se para ele teve importância, para o colega 

também o teria. Assim, acontece a transposição da aquisição do conhecimento 
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individualizado para um conhecimento coletivo, que favorece a institucionalização 

da formação profissional colaborativa (BONILLA, 2011).  

 

 

4.2.5 Dificuldades formativas dos professores no decorrer do curso 

 

Para o professor dispor-se a investir em seu desenvolvimento profissional, 

atualmente, no que concerne à sua profissão, requer um desprendimento de si 

mesmo e foco em seu processo formativo. Diversos elementos podem contribuir para 

que o professor seja um empreendedor de sua profissão ou caia no comodismo, 

crendo ser suficiente o que já sabe ou que não adianta inovar, se as condições da 

educação, atualmente, são desfavoráveis. 

Neste processo formativo, que estamos analisando, não foi diferente. Alguns 

elementos ou aspectos do curso ou do próprio contexto profissional foram 

desfavoráveis ao melhor aproveitamento do docente, representando assim, uma 

dificuldade formativa. 

São aqui apresentadas dificuldades encontradas pelos participantes desta 

pesquisa no processo de desenvolvimento do curso ou dificuldades que eles 

perceberam que podem ter sido vivenciadas por outros cursistas que não concluíram 

o curso e que foram considerados desistentes. Alguns cursistas também pontuaram 

sobre dificuldades mais gerais que eles veem nas formações oferecidas pela rede 

estadual de ensino, a qual pertencem. 

Para a Docente 3, foi um desafio concluir o curso e acrescenta que quem não 

participa da formação fica à margem: 

 

D3: “Mas foi um desafio fazer esse curso porque a gente fica meio por fora, a 
margem. Então os cursos são dados e ficam poucas vagas, mas foi um desafio 
fazer, foi um desafio”.  

 

As vagas, as quais D3 se referiu, são as que geralmente eram distribuídas por 

NRE ou por escolas, a fim de que houvesse uma maior diversidade de escolas, dos 

vários municípios, participando dos cursos. 
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Para o professor fazer um curso pelo NTE, naquela época, demandava 

conseguir uma vaga para inscrição e também dispor de tempo, pois mesmo os cursos 

a distância tinham em seu projeto algum momento presencial. Este curso, 

especificamente, tinha agendado três encontros presenciais coletivos. Esse também 

era um dificultador para o professor que precisava se ausentar da escola na qual 

lecionava. 

É preciso considerar que faz parte das rodas de conversas dos professores – 

em seu local de trabalho, em locais de formação, ou mesmo em locais que transitam 

em seu cotidiano – a carga horária excessiva de trabalho na escola e fora dela e o 

acúmulo de atividades que têm de desempenhar. O professor muitas vezes trabalha 

em mais de uma escola, tendo vínculo na rede pública estadual, municipal ou na 

rede privada e isso dificulta o planejamento das atividades educacionais, podendo 

interferir na própria prática docente, já que também possui outras atividades na 

sociedade, sejam familiares, de lazer, etc.  

Apesar das múltiplas ocupações do professor não ter sido ponto de nossa 

investigação, houve demonstrações de alguns sobre o tema, assim como a Docente 8 

explicitou: 

 

D8: “[...] O professor, hoje está muito atarefado, está muito ocupado 
tanto com a prática dele, tanto com outras atividades das quais ele 
depende para sobreviver e acaba dispondo de pouco tempo pra esse 
planejamento”. 
 

O planejamento que a professora destacou é o que se refere às atividades para 

utilizar os conteúdos aprendidos no curso em sua prática docente, o que tende a ser 

mais dificultoso de ser trabalhado por conta da escassez do tempo do educador. 

Dos onze professores entrevistados, somente uma registrou no questionário 

que possuía vínculo também com outras redes de ensino (municipal e privada), 

entretanto, durante a entrevista outros pontuaram que lecionavam também em 

outras escolas no período que faziam o curso, mesmo que atualmente não estivessem 

mais nessas outras ocupações. 

A organização do tempo de trabalho do professor para disponibilizar uma 

carga horária, a fim de participar de formações, requer um planejamento pessoal e 
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também organizacional. D2 citou algumas dificuldades do professor para fazer um 

curso: 

 

D2: “A gente tinha que sair da escola pra ir ou no turno oposto, então às 
vezes isso dificulta se o professor trabalha manhã e tarde, fazer um curso, um 
curso à noite também. Pra gente é complicado porque você tem outras 
responsabilidades, se é no seu horário de trabalho você às vezes também tem a 
escola que não libera ou libera e às vezes também não fica muito satisfeita”. 

 

Em complementação, D2 expõe sobre a administração desse tempo que 

também é relevante quando o professor já está imerso na formação e talvez, a falta 

dessa disciplina organizacional pode provocar a desistência de alguns cursistas, no 

decorrer do curso. 

 

D2: “Já a questão de tá fazendo seu horário, a gente quer ter autonomia pra 
trabalhar, mas você precisa de uma disciplina porque do contrário não sai, 
né? Você vai deixando... ô vou fazer, tenho que entrar, ô o tempo acabou, não 
faz nada. Então por conta disso do que eu sinto assim de alguns colegas a 
dificuldade, é que eu atribuo esse um dos fatores, né? De desistência, mas 
certeza eu não sei por que desistiram”. 

 

Essa questão também foi abordada por D4 que incluiu também outros 

elementos como limitação no que concerne ao uso das tecnologias. 

 

D4: “Primeiro falta de tempo, apoio do trabalho e às vezes também por 
dificuldade em enfrentar a limitação com relação ao objeto, com relação ao 
curso, com relação ao trabalho”. 

 

Em complementação a sua argumentação, sobre a dificuldade na 

aprendizagem dos docentes, D4 ressaltou a redução da carga horária dos cursos 

realizados nos últimos anos: 

 

D4: “Esse curso foi de 80h, ano passado 2013 pra 2014, restringiu em 2014 
parece-me, os cursos terem só 40h. Ao contrário de botar pra 120 os que 
eram de 80h, reduziu para 40. Então o professor que é o imigrante, quanto 
mais carga horária ele tenha pra tá trabalhando a tecnologia, a gente precisa 
de mais tempo e não de redução de tempo”.  
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Uma docente relatou que apesar de ter gostado de tudo no curso, a limitação 

da carga horária não permitiu o aprofundamento nos OA ou até mesmo a produção 

de um OA de acordo com a sua necessidade, com a matéria de ensino que leciona. 

 

D10: “[...] eu gostei de tudo, eu achei que o tempo foi curto, mas é por conta 
da carga horária realmente. Pra que a gente pudesse explorar mais e até 
pudesse construir o objeto de aprendizagem voltado mesmo pra sala da gente. 
Talvez tenha faltado”.  

 

 O curso Aprendendo e ensinando com objetos de aprendizagem pretendia 

apresentar o recurso tecnológico, dando um enfoque mais direcionado para a área de 

atuação do professor, já que havia essa demanda, pois muitos cursos ofertados pelo 

NTE trabalhavam a tecnologia de maneira geral, como proposta de mudança 

metodológica e com o intuito de que o professor utilizasse as TIC como meios de 

favorecer o ensino e a aprendizagem. Contudo, na oferta do curso analisado, 

professores de áreas diversas se inscreveram e no repositório RIVED que era o foco 

do curso, a maioria dos OA se destinava às áreas do ensino de Ciências (ciências 

naturais, química, física, biologia e matemática).  

 No planejamento do curso, outros repositórios também foram incluídos para 

pesquisa e desenvolvimento de atividades. O conceito trabalhado foi o de que os 

objetos podem ser também produzidos pelo professor à medida que ele faz a 

convergência com vários recursos tecnológicos digitais, com objetivos estabelecidos, 

com os conteúdos de aprendizagem e pode disponibilizá-lo para uso e reuso por 

parte de qualquer pessoa39. No entanto, os docentes verificaram que tanto no RIVED 

como nos repositórios disponíveis na internet, para acesso livre os OA, não atendiam 

às peculiaridades de determinadas áreas do conhecimento. Então, isso foi avaliado 

como uma limitação dos objetos de aprendizagem trabalhados no curso. 

 

D9: “Eu me recordo que uma de minhas queixas foi o fato de ter muito mais 
na área de Ciências do que na área de Linguagens. [...] não tinha nada 
específico, por exemplo, eu procurava um OA de Literatura, porque trabalhar 
com o aluno com Literatura com algo mais lúdico prende mais a atenção, e 
não tinha na época”. 

 

                                                           
39 Conceito baseado em Willey (2000). 
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Destarte, a limitação dos OA apresentados também consistiu em um elemento 

que trouxe dificuldade na formação, porque o professor tentava estabelecer relações 

do conteúdo da formação com a sua prática de sala de aula e muitas vezes não 

conseguia.  

D5: “[...] eu lembro que teve algo mais relacionado às Ciências porque eu 
apesar de ter estudado História, eu tenho formação em Enfermagem Técnica 
no Ensino Médio. Eu dou aula em Biologia também na escola”. 

 

O Docente 5 também reconheceu uma maior existência dos objetos na área do 

ensino de ciências, sendo essa constatação uma unanimidade entre os professores. A 

apresentação de conhecimentos mais limitados no que tange à tecnologia e à EAD, 

configuraram como elemento dificultador do processo formativo durante o curso, 

pois algumas vezes, para os professores que concluíram ou para os que desistiram do 

curso ao longo do percurso, o novo provocou muitos estranhamentos. 

Nos depoimentos apareceram colocações com as de D1 e D2 que tratam da 

falta de familiaridade com as tecnologias e com a internet: 

 

D1: “[...] o que dificultou um pouco... porque eu não tinha muita prática de 
tá na internet e às vezes não encontrava aquilo que eu queria. Aí tinha um 
pouco de dificuldade, só isso”. 

 
D2: “[...] eu não acho que teria uma dificuldade específica, [...] mas talvez o 
fato de você tá tendo que desenvolver as atividades a distância no ambiente 
virtual, talvez isso pode ter sido, não sei né? É uma hipótese minha: um 
dificultador. Porque tem muita gente que não tem facilidade, né? Dificuldade 
às vezes de estruturar um texto, pra dar uma determinada resposta ou 
desenvolver uma atividade pra dar algum retorno”. 

 

A professora D2 além de falar sobre a dificuldade de realizar o curso, 

utilizando um espaço formativo diferente – o AVA – também apontou que pode 

haver uma limitação no que se refere à produção do professor nesse espaço. E ainda 

complementou falando sobre a limitação tecnológica, de manuseio do computador: 

 

D2: “É os colegas ter que tá acessando, que tá transitando por ali com 
facilidade, porque às vezes tem dificuldade de operar a máquina mesmo, de 
sentar ali, ter que mexer e tal, então talvez isso”.  

 



103 
 

Outro participante falou sobre a limitação, mas também relatou uma estratégia 

que foi utilizada: dizer que não sabia e buscar interagir, a fim de obter o 

conhecimento, a isso, usou o termo “futucar”: “Porque eu era muito leiga, mas eu não 

tinha vergonha de dizer: eu não sei. Eu ia lá e futucava. Também acho que falta isso, né? Essa 

motivação, esse mexer. ” (D10). 

O professor também sente medo de encarar essa novidade, por ser justamente 

algo desconhecido. Isso é pontuado por D7: 

 

D7:“Talvez queriam conhecer o que que era, talvez não entenderam ou não 
gostaram da proposta de ter que trabalhar com o online, a questão mesmo da 
internet é uma barreira para os professores. [...] O pessoal daquela época [...] 
já sentia acho que um pouco de medo, acho que um pouco de intimidade”.  
 

Esse modo de ver a presença das tecnologias na escola, como algo ainda 

“novo” cria algumas expectativas, mas também gera medo, insegurança, 

desestabiliza um profissional que tem “o domínio de sua área”. Esse misto de 

sentimentos pode se tornar um obstáculo ou pode ser uma mola propulsora para o 

enfrentamento do desconhecido, do “novo”. A formação pode ser o canal 

provocador e impulsionador da mudança, da quebra de paradigmas, da aceitação da 

inovação (RICHIT, 2010). 

Todos esses elementos dificultadores estão intimamente ligados à formação 

profissional e às características pessoais de cada professor, pois mesmo não sendo 

nascido em meio ao emaranhado de inovações tecnológicas, o profissional pode ir 

buscando conhecer, se adaptando, procurando se inserir nesse novo contexto que lhe 

é apresentado.  

Essa discussão sobre a pouca ou nenhuma familiaridade dos professores com 

as TIC estão sendo pontuadas aqui nesta dimensão como um dos elementos que 

podem ser dificultadores do processo formativo e que também podem ter sido causa 

ou consequência da desistência de alguns cursistas. Na próxima dimensão, a 

Didático-pedagógica, trataremos dessa questão relacionando-a a prática docente. 

A fala da Docente 4 corroborou com essa afirmativa: 
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D4: “Eu preciso fazer assim uma vez, duas vezes, três vezes, várias vezes pra 
que incorpore a prática, eu acho que é todo mundo do mesmo século e nós 
somos do século passado”.  

 

De fato, o professor é visto como um imigrante nessa era digital. Além do 

professor não ter sido alfabetizado tecnologicamente, ainda existia a escassez de 

acesso na época em que o curso aconteceu, conforme explica: 

D6: “[...] muitos cursistas eles não eram ainda alfabetizados 
tecnologicamente. E naquela época a internet já era popular, mas não era tão 
barata como hoje”.  

 

Muitos professores ainda não tinham internet banda larga em suas casas, e na 

escola ainda estava chegando. Então, o desenvolvimento das atividades do curso a 

distância poderia ter ficado comprometido como também acentua D9: 

 

D9: “Mas eu acredito que o grande empecilho foi a dificuldade e a vergonha 
de dizer que não sabia, de encontrar um colega que pudesse explicar, porque 
não queria que fosse um colega da escola, [...] era algo desconhecido, 
estávamos conhecendo naquele momento e às vezes [...] colegas que não viam 
a aplicabilidade das OA por não ter a instrumentalização, por não ter a 
estrutura melhor dentro do ambiente escolar, por exemplo, não tem 
laboratório de informática dentro da escola, não ter internet na escola”. 

 

A dificuldade em demonstrar o desconhecimento em algo que não dominava 

também foi explicitado pelos participantes, como relatou D10: 

 

D10: “[...] eu acho que a barreira foi essa daí a falta de afinidade de como 
utilizar e a vergonha de dizer assim: eu não sei”. 

 

Nessa fala de D9 também aparece como elemento dificultador, a falta de 

estrutura na escola para aplicar os conhecimentos advindos do curso.  

O que foi relatado como dificuldades encontradas no processo de formação 

profissional vivenciado pode gerar ou solidificar uma resistência entre os professores 

para a utilização dos objetos de aprendizagem. Para alguns participantes da 

pesquisa, essa resistência à utilização destes pode ter sido uma das causas de 

desistência de outros cursistas, como foi assim explicado por D6 e D9: 
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D6: “Porque nem todos os professores eles quiseram aprender informática e o 
professor que já não tem informática ele não quer se defrontar com um 
conhecimento que ele não tem, pra não se expor ao ridículo, não demonstrar 
uma falta de conhecimento diante dos alunos e dos colegas, então havia 
aquele empecilho. Então os mais velhos tinham uma resistência maior e os 
mais jovens utilizavam mais”. 

 

D9: “Há uma resistência muito grande; ainda havia uma resistência e ainda 
há essa resistência. Então eu acredito que... É aquilo que a gente sempre fala 
na EAD: é um curso presencial, havia os encontros presenciais e as 
atividades a distância então assim... se não há motivação as pessoas tendem a 
desistir”.  

 

A maioria dos participantes desta formação já haviam participado de outros 

cursos, oficinas etc. promovidos pelo NTE e pela SEC então, eles sentiram a 

necessidade de expor sobre a descontinuidade que existe nas formações oferecidas 

pela SEC e a falta de acompanhamento durante o seu desenvolvimento e após a 

conclusão.  Essa inquietação foi exposta pela Docente 8:  

 

D8: “E assim, não vejo como vantagem do curso talvez essa sequência, esse 
acompanhamento... Porque não é o primeiro curso fornecido pelo estado que 
eu faço e normalmente a gente fica naquele período que o curso tá 
acontecendo naquela ânsia de fazer e de resolver e de aplicar porque tá vendo 
a mudança, tá vendo a novidade e... mas depois vai deixando pra lá, vai 
esquecendo, vai abandonando. E daqui a pouco vem outro curso, você 
descobre outra maravilha que não dura também mais de um ano”. 

 

Conforme D10 o acompanhamento ao trabalho do professor minimiza as 

dificuldades que o professor pode encontrar no cotidiano escolar e o formador pode 

continuar desenvolvendo aquele papel de parceria, de colaborador da prática do 

professor.    

 

D10: “A única coisa que eu acho que deveria ter tido mais, era assim, era o 
retorno, o retorno assim, o acompanhamento, né? Pra dizer: [Ô (cita o 
próprio nome), você tá usando, qual a dificuldade que você tá tendo pra fazer 
isso daqui?], aí eu acho que teria andado mais”.  

 

Esse suporte após o término do curso faz com que a formação realmente possa 

ser vista como um processo contínuo e não um momento estanque na vida 
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profissional do professor. Assim, D6 colocou que: “então toda ação que não tem 

continuidade, ela se perde”.  

Uma das professoras da pesquisa esboçou algumas sugestões para os cursos 

promovidos pela rede estadual de ensino da Bahia: 

 

D8: “Seria interessante já que o estado oferece esse curso e dá para a gente 
um certificado e capacita pra que a gente trabalhe com isso, que continue 
oferecendo um suporte, mantendo contato, mantendo a gente atualizado do 
que tá acontecendo de novo naquela área, enviando material pra que a gente 
vá se atualizando, pra que o curso permaneça na vida do professor”. 

 

 Os professores se sentem “órfãos” após o término da formação, pois durante o 

curso são apresentados elementos novos que podem contribuir com a prática 

docente, há uma empolgação por parte de todos, justamente pelo desejo da mudança, 

e que aos poucos vai se apagando, por conta das demandas do cotidiano. Já que o 

docente foi capacitado, seria interessante a continuidade através de um suporte 

pedagógico, mesmo que a distância, a fim de haver apresentações das novidades 

surgidas no que tange ao objeto de estudo. 

 

4.2.6 O NTE 5 como espaço formativo e a visão dos docentes sobre a extinção dos 
NTE na Bahia 

 

  Os Núcleos de Tecnologia Educacional se consolidaram enquanto espaço 

fomentador do uso das tecnologias na educação, em atendimento às diretrizes 

planejadas pelo PROINFO, independentemente das indagações que são feitas a 

respeito do tipo de formação ofertado durante aproximadamente dezoito anos de 

existência, em âmbito nacional. 

Na Bahia, não foi diferente, pois os dezesseis NTE foram implementados como 

uma rede de espaços imbuídos em disseminar o conhecimento e a utilização das TIC 

nas escolas públicas municipais e estaduais do estado.  

Pela importância desempenhada pelos NTE na Bahia é que sentimos a 

necessidade de incluir em nossas discussões a visão dos participantes da pesquisa 

sobre a extinção dos NTE no estado da Bahia. Fato este que ocorreu durante o 
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desenvolvimento desta pesquisa e que surpreendeu a todos os participantes desta 

investigação. 

A Docente 4 fez uma reflexão entre a proposta de fomento ao uso das TIC na 

educação e a extinção do local onde esta proposta poderia continuar sendo efetivada. 

 

D4: “Por um lado se fomenta, o estado tem fomentado a tecnologia na escola, 
[...] e de repente desabriga um órgão, um núcleo que dava suporte às escolas, 
deixar de existir. São ideias paradoxais e sem fim, infelizmente”. 

 

Isso também é ressaltado por D2 quando questionou essa ação que parece ser 

contraditória diante do contexto de intensificação da formação para a apropriação 

dos conhecimentos tecnológicos e sua utilização para contribuir para a melhoria dos 

processos educativos. 

 

D2: “São algumas políticas que eles desenvolvem que eu não consigo 
entender, como é que você defende um discurso, uma educação de qualidade e 
ao mesmo tempo você é... exclui determinadas atitudes ou programas que 
possibilitariam realmente ter essa educação de qualidade? [...] Eles defendem 
uma educação de qualidade, aí eles começam a fechar o Núcleo de Tecnologia, 
o lugar onde o professor tinha acesso de tá se atualizando, de tá se 
aperfeiçoando, não entendi essa”. 

 

Fica notório no depoimento dos professores a surpresa da maioria quando 

durante a entrevista foi feita a pergunta sobre a extinção dos NTE no estado. Muitos 

falaram: “E foi extinto?”, “Não estou sabendo...”, “Quando foi isso?”. O desconhecimento 

da informação pode ter ocorrido por conta de ter sido no início do mês de janeiro de 

2015, período em que os professores se encontravam em férias.  

Há também no sentimento de perda, como expôs D2: 

 

D2: “[...], mas hoje eu lhe digo que eu considerei assim uma tristeza, fiquei 
triste com o que aconteceu de terem fechado [...]. Eu acho que ele conseguia 
dar uma resposta e auxiliar o professor e isso eu senti muito quando eu soube 
que fechou tudo de repente. Vocês tinham o NTE em um dia e no outro não 
tem mais”. 
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Estes docentes se posicionaram em oposição à extinção dos Núcleos, sem 

compreender os reais motivos de o governo estadual ter tomado essa medida que 

segundo eles vai de encontro às políticas públicas de inclusão digital. 

 

D2: “Porque eu não entendi, você tem um núcleo de apoio que não era para 
uma escola, não era para uma cidade, vocês tinham sub-regiões que 
atendiam, não era uma cidade única, então isso era proveitoso. O professor 
ele saber que tem um determinado lugar de apoio que ele pode ir, ele pode 
tirar dúvida, e que ali ele vai ter contato com um conhecimento que vai 
ajudá-lo na sala de aula, a desenvolver o seu trabalho, é o que a gente 
precisa”. 

 

O Núcleo de Tecnologia Educacional 5 - NTE 5 – sediado no município de 

Itabuna e que atendia a toda a rede estadual e municipal de ensino dos municípios 

do território litoral sul da Bahia, com mais de vinte municípios também participou da 

oferta de inúmeras formações para educadores de diferentes segmentos da educação, 

assim como de alunos e comunidade no processo de inclusão digital.  

O NTE 5 seguia a estrutura física considerada padrão para os NTE na Bahia, 

contendo espaços físicos, como: uma sala de aula, dois laboratórios de informática, 

uma sala para biblioteca, uma sala para central de processamento de dados, uma 

copa, dois banheiros (um com acessibilidade), uma sala para coordenação, espaço de 

recepção e convivência e estacionamento. Na equipe administrativa e pedagógica, 

possuía: uma coordenação geral (DII) e mais dois ou três coordenadores (DIII), 

secretária, técnico em informática, professores multiplicadores e auxiliar de serviços 

gerais.  

O contexto da extinção dos NTE na Bahia confirma a análise apresentada por 

Quartiero (2010) que constata que anos após da criação e implementação do 

PROINFO, o programa “ainda está em processo de firmar-se como política pública, 

de Estado e não de um governo”. Esse pode ser um motivo pelo qual os NTE da 

Bahia, mesmo estando inseridos numa política pública nacional de inclusão digital 

nas escolas, foram extintos abruptamente e não houve nenhuma ação em nível 

federal que desse respaldo ou retrocedesse a essa ação local. 

Para D6 deve haver o reconhecimento da importância regional do NTE para a 

formação continuada dos docentes: 
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D6: “O NTE veio num momento histórico da educação onde aqui na nossa 
região a gente precisava ir pra outros estados passar um mês fazendo pós-
graduação”. Então educação continuada era só a nível lato sensu, então nós 
não tínhamos políticas permanentes de educação continuada, e os NTE 
dentro da especificidade da tecnologia educacional eles promoveram. Se eles 
promoveram, se eles tiveram êxito e formaram todas as turmas, eles 
contribuíram de forma positiva pra educação na região porque isso foi uma 
alfabetização tecnológica daqueles que se propuseram a aceitar”. 

 

Essa visão também é compartilhada por outros professores, como D7 que 

tinha o NTE como referência na região para professores. 

D7: “Acho que foi uma ação equivocada, que eu me recordo assim acho que 
era o único meio que o professor tinha de ter acesso a esse tipo de curso 
especificamente de tecnologia. No caso meu que moro aqui e trabalhava aqui 
era o único lugar que eu sabia que podia procurar uma informação que 
chegava e que tinha gente capacitada pra me dar aquela informação se eu 
tivesse qualquer dúvida na área. Como eu já tive orientação de pessoas que 
trabalhavam lá. [...] era o local onde a gente tinha como referência para os 
professores na região”. 

 

A Docente 1, que residia em um município distante da sede do NTE 5, fez uma 

breve avaliação da atuação deste NTE e considerou que apesar da disseminação do 

uso das TIC ainda é necessário ter um espaço formativo como o Núcleo. 

 

D1: “Eu discordo, porque aqui em Itabuna mesmo era bem utilizado, não 
era? Embora hoje a maioria já esteja bem... teve um curso não foi de 
tecnologias? Há um ano? Mas mesmo assim eu creio que ainda existem 
muitas pessoas que precisam da orientação do NTE. Era um núcleo, não era? 
Não tinha em todas as cidades.... Então, poderia continuar [...]”. 

 

A maioria dos professores que participou da nossa pesquisa já havia 

participado de outros cursos promovidos pelo NTE 5 e tinham como parâmetro de 

fundamentação de suas falas a própria ligação que tinham com este NTE. A Docente 

4 que representa um destes professores, expôs: 

 

D4: “Eu acompanhei uma certa trajetória do NTE. Pra mim era um órgão, 
um dos principais que socorria o professor no momento da angústia 
tecnológica e eu sou uma dessas. Eu sempre estava lá tirando a dúvida e 
vocês sempre estavam lá tirando a dúvida, caminhando com vocês e vocês 
ajudando a gente. Eu lembro que vocês fizeram um momento de NTE vai às 
Escolas e que a gente vê. No horário de AC, trabalhou a tecnologia, foi pro 
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laboratório, fez arte no computador, fez uma série de coisas no computador. 
E isso ajudou muito na prática do professor”. 

 

O projeto NTE vai às Escolas que é relembrado pela docente foi uma proposta 

do NTE 5 se aproximar mais das unidades escolares e dos professores e alunos, 

utilizando do momento de formação do professor no horário de AC para 

desenvolver oficinas que atendessem às necessidades dos professores e da escola. 

A Docente 2 apresentou algumas possíveis perdas com a inexistência do NTE: 

 

D2: [...] “então eu acho que a gente perdeu muito com isso. Porque agora a 
gente vai tá tendo esse suporte de que forma? A distância? Como? Então é 
complicado, né? Então eu via assim, o trabalho que o NTE fazia muito bom. 
Os cursos que eu fiz assim, eu gostei muito porque me apresentou coisas 
novas que eu não conhecia, porque apesar de minha casa ter computador, ter 
internet, ter tudo, eu não sei os caminhos, né? Então o NTE mostrava isso 
pra gente, trazia novidade: como encontrar, como realizar, as facilidades que 
tem aquele determinado programa pode te auxiliar na sala de aula, então isso 
que é bom, isso é o que a gente precisa. O professor precisa dessa coisa mais 
prática mesmo e que envolva principalmente essa coisa tecnológica ”. 

 

A avaliação que era feita sobre a necessidade de um acompanhamento maior 

às escolas durante e após os cursos ofertados pelo NTE, agora foi vista pelos 

professores que aqui se posicionaram como um desamparo diante da falta desse 

espaço de formação que era tido como referência de apoio às escolas para a utilização 

das TIC. 

 

D11: “Porque era um apoio que a gente tinha. Todas as vezes que a gente 
tinha necessidade de ampliar o conhecimento em relação à tecnologia a gente 
recorria ao NTE. Buscar, né? Essa ajuda, essa resposta. Aí vocês 
disponibilizavam essa pessoa, quando o a demanda era muita vinha alguém 
pra escola pra poder fazer isso com todos os professores. A gente fica...agora 
como? ”. 
 

Essas afirmações sobre o tipo de formação específica que o NTE oferecia, 

presencialmente ou a distância, vemos também no depoimento de D2: 

 

D2: “Eu achava assim muito interessante e muito proveitoso, na medida em 
que as escolas foram recebendo os laboratórios de informática a gente tinha 
que ir aprendendo a manusear, né? Então, quando a gente tinha o curso que 
era mais direcionado para a sala de aula mesmo, para a aprendizagem do 
professor, pra facilitar o trabalho do professor isso é muito mais interessante 
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do que você ir para uma escola que dá curso direcionado pra informática, mas 
de uma forma muito mais ampla, então quando você tem uma coisa mais 
direcionada é muito melhor. O NTE fazia isso, dava esses cursos”. 

 

Nesse excerto, a professora D2 traduziu algumas das funções que os NTE 

deveriam desempenhar e estavam estabelecidas nas diretrizes do PROINFO (1999)40, 

dentre as quais: sensibilização dos educadores para utilização das tecnologias 

disponíveis nas escolas, a partir do suporte técnico e pedagógico; apoio e 

“consultoria” às escolas que desejarem aderir ao PROINFO, orientando-os na 

elaboração de projetos; capacitação da equipe pedagógica e administrativa das 

unidades de ensino, acompanhando e avaliando as ações desenvolvidas; oferecer 

treinamento específico para suporte técnico às escolas e fornecer soluções aos 

problemas apresentados na infraestrutura tecnológica.  

A Docente 10 fez um comparativo dos cursos que foram realizados pelo NTE 5 

com um curso de atualização profissional que estava sendo promovido pela SEC 

para todo o estado, na modalidade a distância: 

 

D10: “Esse curso que eu estou fazendo de tecnologia não chega nem ao 
dedinho dos cursos que a gente fazia no NTE porque são cursos engessados 
de perguntas e respostas prontas que só podem ser aquelas que não era o que 
a gente via com os cursos do NTE. Os cursos do NTE apesar de já ter um 
bom tempo que eu fiz, era assim...alto padrão. E esse que a gente tá fazendo 
em específico esses das tecnologias deixa muito a desejar, talvez porque eu já 
tenha passado pelo NTE eu estou falando isso”. 

 

Os professores também revelaram que têm a consciência das carências que 

existiam nas formações oferecidas e na própria estrutura física e tecnológica do NTE, 

entretanto, não veem a extinção como solução. D10 e D2 fizeram essas colocações: 

 

D10: “Então eu teria de aparelhar, não sei se o nome seria aparelhar, mas 
fazer uma reforma tecnológica dentro do NTE para que esse NTE tivesse 
muito mais recursos para utilizar com os professores, não o NTE acabar, 
certo?” 
 
D2: “O NTE ele trazia os cursos pra gente, as novidades, não vou lhe dizer 
que os cursos nos deixava expert [...]. Eu espero que isso seja corrigido, 
sinceramente, eu achei muito ruim para o professor, muito ruim pra 

                                                           
40 http://portal.mec.gov.br/ 
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educação em si, porque o trabalho que o NTE desenvolvia favorecia a 
educação”. 

 

Com a extinção dos NTE e sem a perspectiva de um novo projeto de formação 

para com as mesmas características, os professores se veem aturdidos, visualizando 

as perdas, como pontua o informante abaixo: 

 

D8: “[...] agora a gente perdeu um lugar pra trabalhar e pra estudar, isso é 
um fato. Eu acho que isso diminuiu as chances de acontecer porque se 
centralizado já não tava acontecendo com tanta frequência imagine 
descentralizando, acho que agora que não vai ter nada mesmo”. 

 

Como ponto de reflexão os depoentes consideraram que a política educacional 

de fortalecimento de uma educação de qualidade é desconsiderada com o 

fechamento deste espaço de formação continuada de professores, como vemos a 

seguir: 

 

D5: “[...] tolher a condição do professor e do aluno ir mais além, subir mais, 
porque eu sou um professor que eu gosto do aluno ir além do universo em 
matéria de conhecimento. Quanto mais o professor tem mais instrumento 
acho mais interessante e eu vejo que os grupos governamentais a nível de 
Brasil não quer mesma a gente vendo as coisas a 360 graus, parece que a 90 
graus mesma e tolhendo eu também sendo tolhido e não tendo condição de ter 
essa coisa maravilhosa”.  
 
D6: “Então ele fomentou o debate e propôs a transversalidade que são 
habilidades que são exigidas no dia a dia do professor, faz parte da práxis 
pedagógica, e se, uma vez extinto, com certeza houve um empobrecimento 
das práticas pedagógicas em nossa região”. 

 

Os professores D5 e D6 fazem uma análise de que a trajetória do NTE de 

discussão, debate e construção de propostas foi relegada. Asseveram que houve uma 

intencionalidade política e ideológica que impactou diretamente na formação 

docente e na educação como um todo.  

Com essa discussão conseguimos visualizar a importância que o NTE 5 teve 

para o processo formativo e desenvolvimento profissional dos professores em âmbito 

regional. Vemos também a lacuna deixada na continuidade da formação docente 

para o desenvolvimento de uma cultura de utilização das TIC nas escolas. 
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4.3 Dimensão Didático-pedagógica 

 

 A transposição didático-pedagógica do conhecimento, advindo da formação 

docente para a prática educativa é essencial para a qualidade de aprendizagem do 

aluno e para o desenvolvimento profissional do professor. Desta maneira, é salutar 

para a nossa pesquisa abordar os aspectos da prática docente, a partir do curso 

realizado e a relação didático-pedagógica no uso das tecnologias.  

 Sendo assim, trataremos nesta dimensão dos seguintes elementos que 

consideramos pertinentes: (i) Relação dos professores e dos alunos com as 

tecnologias; (ii) Contribuições e efeitos do curso na prática docente; e (iii) 

Necessidades e dificuldades dos professores na utilização dos conhecimentos 

advindos do curso em sua prática docente. 

 

4.3.1 Relação dos professores e dos alunos com as tecnologias 

 

Quando tratamos de formação docente, tratamos do estabelecimento de 

relações entre conhecimento, aprendizagem e práticas. A relação dos professores e 

dos alunos com as tecnologias sugere a relocação de papeis, em que professor e aluno 

- como sujeitos de todo o processo - podem contribuir para as transformações nas 

práticas educativas com os saberes que possuem, que são adquiridos e que são 

compartilhados. 

Nos discursos dos participantes desta pesquisa, muitos foram os 

posicionamentos com relação ao perfil e à postura do professor nos usos das TIC e a 

importância para a educação. D4 explicou que: 

 

D4: “[...] o professor está cada dia se despertando para modificar a prática 
para chegar a esse aluno moderno ou esse aluno novo, com esse novo perfil de 
tecnologia”. 

 

A mudança de postura do professor nos discursos dos participantes desta 

pesquisa está atrelada às necessidades dos alunos. D4 complementou falando sobre 

os conhecimentos dos professores que estão ultrapassados diante da época atual. 
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D4: “Às vezes a gente costuma brincar e eu digo: eu sou da era jurássica e 
essa era jurássica precisa de um treinamento constante porque a gente não 
tem mais a mesma memória que o aluno”. 

 

Na fala acima a professora expressou um sentimento de que está ultrapassada 

diante de tantas inovações e esta é uma situação que a mobiliza para a busca desses 

saberes que podem recolocar o professor no lugar de “dono do saber” ou mesmo 

aproximar dos alunos que parecem ser íntimos de tudo o que é novo. O fato de se 

sentir ultrapassada é consequência das constantes e velozes inovações que acometem 

os professores e a sociedade como um todo e que ela mesma aponta o “treinamento” 

como uma solução para minimizar essa situação. 

Quando D4 fala sobre pertencer a “era jurássica”, traduz o que Tardif e 

Lessard (2009) externam sobre o sistema escolar: 

 

Diante desses fenômenos, o sistema escolar parece um verdadeiro 
dinossauro. Elaborado na época da sociedade industrial, ele segue 
seu caminho como se nada houvesse e parece ter muita dificuldade 
para integrar as mudanças em curso (TARDIF; LESSARD, 2009, p. 
143).  

 

Desta maneira, vimos que o professor faz parte de um contexto, mesmo que 

haja uma defasagem de conhecimentos, ele ainda esta apto para utilizar com 

tranquilidade e segurança a tecnologia em sua prática profissional e se aproxima de 

uma linguagem que é natural do público-alvo de sua profissão. Entretanto, não 

podemos deixar de ressaltar que o sistema educacional carece de reformulação na 

formação dos seus profissionais, em sua estrutura organizacional e pedagógica para 

atender às demandas da geração atual.  

Na Dimensão Formativo-profissional, vimos depoimentos sobre a falta de 

familiaridade dos professores participantes da pesquisa e de colegas com as 

tecnologias, que se acentua como um dos elementos de dificuldades formativas no 

decorrer do curso. 

Segundo D7 o professor está desterritorializado com a realidade tecnológica 

nas escolas: 
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D7: “Eu quero dizer que esse caminho tecnológico que tem muito nos 
ajudado a compreender o aluno, a tirar o problema de sala de aula, porque o 
professor não mais comanda a sala de aula. Ele não tem mais, perdeu, está 
desterritorializado, acho que ele perdeu”. 

  

As mudanças provocadas pela utilização da tecnologia na sociedade e a sua 

introdução na escola tem trazido insegurança ao professor e evocando reflexões 

sobre a importância de se apropriar também desse conhecimento. D7 expõe ainda 

que “o aluno é o dono desse território e o professor precisa se apoderar de novo”, que o 

professor está “desterritorializado”. Assim, podemos nos remeter a Lévy (2011) que 

trata do nomadismo que incorre nesta época atual e provoca transformações 

recorrentes nos cenários científicos, sociais, profissionais, tecnológicos e mentais. 

O autor explicita que independente de nossa vontade, o mundo muda. Essas 

mudanças que acontecem na paisagem da sociedade também acontecem na 

paisagem da educação e por isso, todos são envoltos em “um espaço invisível de 

conhecimentos, saberes, potências de pensamentos em que brotam e se transformam 

qualidades do ser, maneiras de constituir sociedade” (LÉVY, 2011, p.15). 

O professor assumindo a postura nômade, pode compreender que não existem 

mais territórios demarcados de conhecimento e de poder, os espaços e as formas de 

conhecer são transitórios e efêmeros e podem ser compartilhado com todos, 

incitando uma mudança na cultura escolar e nas maneiras de ensinar e de aprender. 

Sendo assim, o estar “desterritorializado” é estar em um processo de transição, 

saindo de suas certezas para a busca de inovações, de novas demarcações do 

conhecimento, é estar em movimento. 

Os professores participantes desta pesquisa são sensíveis a essas mudanças e 

alguns relataram que a partir das demandas surgidas acontece a mobilização do 

professorado em busca de soluções, como disse D7: “[...] a demanda do aluno, faz com 

que a gente não fique parado”.  

Esse pensamento também foi compartilhado por D5: 

 

D5: “Computador não chegou quando nós entramos, o computador chegou 
depois. Vai chegar um momento em que o aluno te desafia e te desafia 
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mesmo, eu falo aqui por prática e a gente chega ao ponto de ser humilde e 
dizer [não sei... vamos aprender juntos] que eu já aprendi muito com aluno”.  
 

Essas colocações supõem a necessidade da mudança de perfil do professor 

para se adequar ao perfil do aluno que está na escola atual, pois a necessidade do 

aluno faz com que o professor busque a formação, busque inovar. Assim também é 

apontado por Moran (2011) que vê o aluno também como sujeito responsável por 

mudanças substanciais nas práticas dos professores: 

As mudanças na educação dependem também dos alunos. Alunos 
curiosos e motivados facilitam enormemente o processo, estimulam 
as melhores qualidades do professor, tornam-se interlocutores 
lúcidos e parceiros na caminhada do professor-educador (MORAN, 
2011, p.17). 

 

Os professores aqui representados estão inseridos neste processo de 

aprendizagem, na busca por se engajar nessa linguagem tecnológica, para melhor se 

comunicar com seus alunos e contribuir com seu aprendizado, como foi relatado por 

D4: 

 

D4: “Eu quando vejo o professor hoje, ele é um como se fosse assim: um 
formatador das ideias do aluno, ele vai tá conduzindo um caminho pra que o 
aluno aplique o que ele já sabe e modifica acrescentando no aprendizado dele. 
Então todos esses objetos que nós usamos é um meio que a gente, a 
ferramenta hoje falada, né? Que vai contribuir muito pra esse melhor nível 
de aprendizagem dele”. 

 

O que é apontado pelo docente acima é justamente a proposta do perfil de 

professor/educador que está sendo requisitado para a educação atual e que é 

caracterizado por Moran (2011) quando diz que: 

 

O educador autêntico é humilde e confiante. Mostra o que sabe e, ao 
mesmo tempo, está atento ao que não sabe, ao novo. Mostra para o 
aluno a complexidade do aprender, a nossa ignorância, as nossas 
dificuldades. Ensina, aprendendo a relativizar, a valorizar a 
diferença, a aceitar o provisório. Aprender é passar da incerteza a 
uma certeza provisória que dá lugar a novas descobertas e a novas 
sínteses (MORAN, 2011, p. 16-17). 
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Essa postura profissional denota um comportamento que reflete a mudança 

requerida por um novo fazer educacional e que é também impulsionado pela cultura 

digital, cuja formação oportuniza a atualização permanente do professor, 

impactando no exercício de sua profissão (KENSKI, 2010).  

Um dos professores enfatizou acerca do bom relacionamento que tem com o 

aluno e com a tecnologia: 

 

D5: “O aluno adora usar instrumento de tecnologia [...]. Comigo eu tenho 
bom relacionamento com o aluno e com esses aparelhos”. 
 

Essa relação significativa manifestada por este professor nem sempre é 

comum entre docentes, ou seja, nem sempre a relação entre professor – aluno – 

tecnologia acontece naturalmente, ela pode ser aprendida e construída, pois 

enquanto os professores - como já foi explicitado por outros docentes participantes 

da pesquisa - pertencem a outra geração, os alunos estão familiarizados com os 

aparatos tecnológicos, usando-os de várias maneiras. 

Procurando compreender as relações que o aluno estabelece com as 

tecnologias, D7 expressou, a partir de reflexões pessoais, que: 

 

D7: “Quando eu vejo alguma coisa eu pergunto logo: o que é isso? Porque 
eles sabem antes da gente, né? Qualquer coisa que surge principalmente 
nessas redes sociais e tudo, aí vendo e ouvindo eu fui procurando saber, já 
durante o curso. [...] E aí até hoje eu procuro, sempre procuro assim alguma 
coisinha, ou pra mim mesmo pra tá ali tirando algum proveito ou 
modificando pra sala de aula ou levar diretamente pra eles utilizarem”.  

 

A professora demonstra estar se atualizando na linguagem tecnológica para se 

aproximar da linguagem do aluno. Esse pensamento é também pontuado por Pretto 

(1999, p.5): 

 

Precisamos compreender mais de que forma esta geração X (novas 
tribos) convive simultaneamente com os videogames, televisões, 
Internet, esportes radicais, tudo simultaneamente, de forma múltipla 
e fragmentada, tudo ao mesmo tempo. Esta geração já relaciona-se 
com as novas medias de forma diversa e já existem sinais de um novo 
processo de produção de conhecimento, ainda desconhecido pela 
escola. 

 



118 
 

Essa compreensão de como acontecem os processos de aquisição e construção 

do conhecimento é importante para o planejamento e a escolha de metodologias 

diversificadas que contemplem a inserção das tecnologias da informação e da 

comunicação na prática educativa. Desse modo, as TIC assumem o papel de aliadas 

ao trabalho do professor, como elemento que auxilia no processo de aprendizagem, 

sendo assim sinalizada por alguns docentes, como vemos no excerto abaixo:  

 

D7: “A gente vê o aluno, todo aluno, a maioria tem um celular, leva o celular 
em sala de aula. A gente tem que ver como utilizar esse celular em sala de 
aula porque é interessantíssimo. Onde eu trabalho não tem sinal de internet, 
mas eles estão com o celular na sala de aula. É trocando um vídeo, trocando 
uma informação ali via bluetooth ... Eles têm isso como uma ferramenta de 
diversão”.  

 

A docente D7 explicitou sobre a presença constante das tecnologias digitais na 

vida do aluno e que ele a traz para a escola, mesmo que esta ainda não possua uma 

infraestrutura tecnológica favorável e que dê suporte ao uso dos aparelhos que o 

aluno dispõe. 

Diante de tantos problemas que estão acontecendo no espaço escolar, em se 

tratando do uso “inadequado” de alguns aparatos tecnológicos, como por exemplo 

os smartphones, a D7 explicou que é possível modificar a forma do uso dos recursos 

tecnológicos (smartphone, tablet, notebook, entre outros) trazidos pelos alunos e que são 

usados somente para fins de entretenimento, e direcioná-lo para usos afins, com os 

objetivos educacionais. 

 

D7: “É uma coisa que eu também me pego pensando, é uma ferramenta que a 
gente também pode usar pra aprendizagem”.  

 

Trazer para o ambiente escolar o que já faz parte do universo dos estudantes é 

primordial para que o professor possa concretizar um planejamento educacional 

mais contextualizado e significativo. 

Entretanto, não podemos nos contentar tão somente com a introdução das TIC 

na escola, pois esta não garantirá o sucesso do ensino e da aprendizagem. É 

necessária a inclusão digital de alunos e de professores, com a reformulação de 
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propostas educativas que contemplem a incorporação de metodologias de ensino 

inovadoras que impactem na prática docente. 

 

4.3.2 Contribuições e efeitos do curso na prática docente 

 

A importância de uma formação é validada quando avaliamos as 

contribuições da mesma para o desenvolvimento profissional do docente e os 

reflexos dela em sua prática profissional. Aqui verificamos quais as possíveis 

contribuições e efeitos do curso Aprendendo e ensinando com objetos de aprendizagem na 

prática docente. 

Analisar essas contribuições após seis anos da conclusão do curso é relevante, 

pois os professores tiveram tempo para utilizar os conhecimentos advindos do curso 

diante de contextos diferenciados. Esta análise oportuniza ao professor o resgate de 

memórias das contribuições do curso ainda durante o seu desenvolvimento e logo 

após o término. 

Os docentes que participaram desta pesquisa externaram a importância da 

criação de uma cultura de utilização das TIC na escola, fazendo uso de metodologias 

e de recursos que aproximem o professor do aluno e este do conhecimento. Para 

tanto, participar de formações na área das tecnologias na educação pode ser 

prerrogativa para colaborar com o desenvolvimento profissional. 

Esse perfil de professor que está aberto às aprendizagens e que procura meios 

para atualizar seus conhecimentos e agregar saberes foi também citado por D4: 

 

D4: “Então, esses cursos como os objetos de aprendizagem e outros que 
temos hoje é uma forma novamente da gente se apoderar do que é nosso, uma 
prática docente que leve a conduzir a aprendizagem do aluno que é essa a 
nossa função. E a gente tem tido muita aprendizagem desse lado tecnológico 
do aluno, na hora de ligar a TV, na hora de colocar algo pra funcionar da 
nossa tecnologia”. 

 

No trecho acima o professor coloca que os saberes que o aluno traz para 

escola, também colaboram para a aprendizagem do professor, no aspecto 

tecnológico. Vemos a contribuição do curso como meio de elevar a qualidade da 

prática docente com a utilização das tecnologias. 
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O conhecimento profissional consolidado mediante a formação 
permanente apoia-se tanto na aquisição de conhecimentos teóricos e 
de competências de processamento da informação, análise e reflexão 
crítica em, sobre e durante a ação, o diagnóstico, a decisão racional, a 
avaliação de processos e a reformulação de projetos (IMBERNÓN, 
2010, p.75). 

 

O curso proporcionou aos professores a aprendizagem sobre os objetos de 

aprendizagem tanto do RIVED quanto de outros repositórios pesquisados pelos 

professores na internet e também a experiência de trabalhar com esses 

conhecimentos ainda no desenvolvimento do curso.  

Durante o curso, houve a atividade final de planejamento e realização de um 

projeto para que o professor pudesse individualmente, ou com a equipe da sua 

escola realizar uma proposta com a utilização dos OA explorados no decorrer do 

curso ou outros objetos de aprendizagem do conhecimento do professor. 

 

D2: “Lá no curso foi que eu fui conhecer os objetos de aprendizagem e foi 
assim uma riqueza pra gente trabalhar em sala de aula. [...] quando a gente 
desenvolveu o projeto e aplicou, teve um efeito positivo, então o curso... ele 
foi positivo. Então se ele propunha ao professor algo que pra mim foi novo e a 
gente testa aquele conhecimento e aquilo tem um resultado positivo, então o 
curso foi positivo”. 
 

Pudemos notar na fala de D2 a importância do curso para o conhecimento de 

um novo recurso didático tecnológico e a oportunidade da aplicação do conteúdo do 

curso na escola. Esta foi uma atividade prática que consta no PPC: Atividade 4 - 

Utilizando os Objetos de Aprendizagem (desenvolvimento do planejamento da 

proposta de utilização do OA). 

Imbernón (2010) aponta que para a aquisição de conhecimentos é preciso 

proporcionar estratégias de interação, relacionando a situações práticas e reais da 

escola. Assim, o professor “precisa interiorizar, adaptar e experimentar os aspectos 

novos que viveu em sua formação” (p.17). 

A docente ao expor que quando é proposto algo que para ela é novo e tem um 

resultado positivo em sua prática, corresponde a esses “aspectos novos que viveu em 

sua formação” de que o autor acima citado trata. Imbernón (2010, p.17-18) salienta 
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ainda que “um dos objetivos de toda formação válida deve ser o de poder ser 

experimentada e também proporcionar oportunidade para desenvolver uma prática 

reflexiva competente”. 

Como prática experimentada o curso deixou lembranças e também esteve vivo 

na prática docente dos professores, de acordo com cada realidade escolar. A 

participante D2 relatou sobre as contribuições do curso: 

 

D2: “Sim, deixou. No sentido assim de... é ... da gente poder ter 
instrumentos diferentes, coisas diferentes pra gente tá trabalhando nossa 
metodologia. [...] Os objetos de aprendizagem que existem são riquíssimos 
pra gente tá trabalhando na sala de aula. Então eles trazem muita coisa boa 
direcionada para o conteúdo que você esteja trabalhando, e a gente sabe que 
isso enriquece muito a aprendizagem”. 

 

Houve uma contribuição do curso para a prática docente que se refere a 

favorecer o professor a utilizar todo o conhecimento adquirido no curso ou parte 

dele, adaptando à sua realidade. Assim disseram D2 e D1: 

 

D2: “[...] às vezes eu penso determinadas atividades, aí eu oriento os 
meninos pra que eles utilizem em casa, que façam, que pesquisem ou 
realizem em casa. Então, a gente tá sempre recorrendo àquele conhecimento 
que a gente sempre teve de alguma forma, utilizando, mas de forma tão 
proveitosa como a gente tá querendo”. 
 
D1: “Com certeza, eu usei, coloquei em prática aquilo que eu aprendi. Não 
em todas as aulas, mas em algumas aulas. Eu lembro que eu dei aula de 
[silêncio... esqueceu] e eu levava pros alunos e eles já gostavam, eu 
pesquisava tanta coisa. Logo depois que eu me aposentei”.  

 

No trecho acima, vimos que D1 relembrou com certa dificuldade da utilização 

dos objetos de aprendizagem por estar aposentada no momento da pesquisa, mas 

mesmo assim, ressalta que o curso foi importante pra ela e pra os alunos. Inclusive, a 

pesquisa que é destacada na fala da professora é vista por Moran (2011) como uma 

das possibilidades disponíveis pelas tecnologias da informação, pois 

 

[...] a rede informatizada cria a possibilidade de exposição e de 
disponibilização das pesquisas aos alunos, de maneira mais atrativa e 
produtiva, da demonstração e da vivência de simulação por texto e 
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imagens, facilitando o discernimento e o envolvimento dos alunos 
com problemas reais da sociedade (p.97). 

 

Os pesquisados, em sua maioria, mostraram que houve utilização e que os 

alunos tiveram boa aceitação com a inserção dos OA nas atividades escolares. 

Relembraram os OA utilizados no curso e mostraram que mesmo após o término do 

curso foi dada continuidade à proposta trabalhada na formação, como mostraram D2 

e D9: 

 

D2: “[...] quando a gente pensa trabalhar na sala de aula a gente tá sempre 
pensando em buscar algo diferente, novo, que dinamize as aulas e que atrai o 
nosso aluno, que a maior dificuldade que a gente tem hoje é de prender a 
atenção dessa juventude que tá aí, né? Diante de um mundo completamente 
tecnológico”. 

 
D9: “[...] eu achei bastante interessante para se trabalhar com os alunos, é 
um recurso altamente dinâmico, lúdico e ao mesmo tempo você trabalha os 
conteúdos de forma bastante... de forma significativa”. 

 

Em todas as áreas do conhecimento é importante a experimentação de 

recursos variados para o trabalho com os conteúdos. Entretanto, Delizoicov (2009, p. 

37) corrobora para que haja uma diversificação dos recursos didáticos, utilizando-se 

das tecnologias no ensino de Ciências, haja vista a utilização massificada do livro 

didático pelos docentes no embasamento de suas aulas. 

Os objetos de aprendizagem trazem consigo essa dinamicidade para tratar de 

diversos assuntos e de diferentes áreas do conhecimento através de simulações41, de 

jogos, com recursos hipermidiáticos que envolvem imagens, áudios e vídeos. Essa 

linguagem tecnológica é atrativa para os alunos que já a vivenciam fora da escola - 

nas redes sociais, em jogos off/on line, aplicativos de músicas, vídeos etc. - de maneira 

coletiva ou mesmo individual usando smartphones, computadores, tablets, consoles de 

games etc. 

Os docentes D2 e D10 fazem alusão aos objetos educacionais vistos no curso 

no formato de jogos: 

 

                                                           
41 Simulações são programas elaborados para possibilitar ao usuário a interação com situações 
complexas e de risco (MORAN, 2011, p 98). 
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D2: “Eu lembro que na época tinha uns joguinhos direcionados a 
determinados assuntos. Então eu conheci né? Então assim eu sei que isso 
existe, que a possibilidade de você ensinar de uma forma mais lúdica, que 
atraia mais a atenção do aluno existe, eu sei que existe”. 
 
D10: “Eu lembro de muita coisa, inclusive muita coisa ainda uso e trago pra 
minha prática. A questão dos jogos, com a simulação. [...] eu usava até dois 
anos atrás quando o laboratório da escola ainda estava ativo, agora não está 
mais”. 

 

Vemos nas falas acima, que os professores reconheceram a importância de 

saber da existência de jogos que podem ser usados nas atividades de ensino e de 

aprendizagem. D10 relatou que se lembra de muitos assuntos do curso e que fez a 

transposição para a sua prática e os jogos, especialmente, utilizou até quando a 

infraestrutura tecnológica da escola permitiu. 

Os jogos, mesmo sendo usados comumente com finalidade de lazer, podem 

ser usados como objetos de aprendizagem, se forem integrados ao planejamento 

educacional, atrelado a atividades curriculares. Assim também, as simulações que 

auxiliam a abordagem de conteúdos disciplinares, as quais apresentam situações e 

vivências complexas e de risco, como fenômenos e experiências (MORAN, 2011). 

Portanto, há uma importância muito grande dada a utilização de OA nessas 

características para as disciplinas da área de ciências, pois muitas vezes a vivência de 

alguns conteúdos é restrita e estes não poderiam ser experenciados em sala de aula, 

por falta da existência de espaços e materiais adequados.  

Por isso, faz-se significativo quando alguns professores conseguem relembrar 

dos OA que foram trabalhados durante o curso ou mesmo aqueles utilizados após o 

curso. Abaixo, apresentamos alguns relatos dos OA que foram relembrados pelos 

docentes e imagens ilustrativas dos mesmos: 

 

D2: “Por exemplo, na época eu trabalhava com Língua Portuguesa e tinha 
algumas atividades, alguns objetos voltados pra Língua Portuguesa, e tinha 
de Matemática, das outras disciplinas”. 
 
D11: “Eu trabalhei se eu não estou muito enganada com o uso dos 
PORQUÊS com os meus alunos, com os OA". 
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Figura 9:  Porquedômetro: OA Rived 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://wright.ava.ufsc.br/ 

D10: “[...] lembro de um da Dengue, mas muito vagamente, mas tinha uma 
coisa da dengue que ia andando, tinha uma coisinha assim”. 

 

 

Figura 10: Dengue: OA Rived 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fonte: http://rived.mec.gov.br/atividades/ciencias/dengue/187.swf 

 

D11: “Eu acho que a minha foi sobre Sexualidade, porque eu trabalhava com 
Ciências. Sexualidade: verdades e mitos”.  
 
D8: “[...] ficou registrado na minha memória foi um trabalho com a 
utilização de um objeto com a turma e que a gente tinha que apresentar esses 
relatórios e foi interessante porque nós éramos de disciplinas diferentes, nós 
escolhemos um objeto da área de física e fizemos um relatório contemplando 
as duas áreas: Física e linguagens (Língua Portuguesa)”. 
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Figura 11: OA Rived: área de Física 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: http://rived.mec.gov.br/atividades/fisica/ondas/atividade1/fis4_ativ1a.htm 

 

Durante o curso foram apresentados aos professores todos os OA disponíveis 

no RIVED e alguns de outros repositórios disponíveis na internet. Contudo, cada 

professor teve a liberdade de escolher o OA que mais se aproximava de sua área 

disciplinar de atuação para elaborar uma proposta didática a ser aplicada com seus 

alunos na escola. D10, D11 e D8 escolheram OA da área do ensino de ciências que 

eram os que mais se relacionavam com suas áreas de atuação.  

Alguns professores optaram por produzir seu próprio OA, utilizando da 

convergência de recursos tecnológicos como vídeos, áudios e imagens de autoria dos 

próprios professores e de seus alunos ou materiais didáticos disponíveis em acervos 

como o DVD Escola. Isso foi produtivo porque os professores usaram de 

conhecimentos advindos também de outros cursos e oficinas realizados pelo NTE5. 

Desta maneira, os repositórios ou bancos de objetos de aprendizagem que 

foram apresentados e explorados durante o curso alargou pensamentos e 

possibilidades de utilização em sala de aula. A seguir, D9 relatou sobre as 

contribuições do curso: 

 

D9: “Contribuiu muito e mudou no sentido de que você alarga o 
pensamento, você tem outras possibilidades. Outro dia eu estava olhando o 
site da Secretaria e aí lá tem o Portal do Professor e lá tem um mundo 
infinito de possibilidades assim. E tem o Canal de Ensino também que é um 
site que você acessa que tem um mundo de ensino, um mundo de coisas que 
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você pode trabalhar usando a interatividade, a virtualidade, as novas 
tecnologias”.  

 

A docente avaliou que o curso lhe proporcionou novas possibilidades de 

ensinar e cita alguns portais educacionais que possuem conteúdos digitais e objetos 

de aprendizagem. Além do RIVED, que era o portal de OA focado no curso, foram 

apresentados outros sites que eram considerados repositórios também de objetos de 

aprendizagem. Entretanto, os portais citados por D9 não existiam na época do curso 

na mesma formatação atual, como banco de OA, mas já apresentavam alguns 

conteúdos digitais com propostas de utilização das tecnologias no processo de ensino 

e de aprendizagem. 

Desses seis anos até os dias de hoje houve um acréscimo no banco de objetos e 

isso é considerado como positivo, pois o professor com os conhecimentos que já tem, 

pode escolher os recursos mais adequados, fazendo seu planejamento e incluindo em 

sua prática.  

Citando o planejamento, uma das docentes faz uma ressalva: 

 

D8: [...] no curso você encontra os planos de aula prontos e quando a gente 
vai buscar na internet a gente tem que dissecar e preparar pra poder dar 
conta de tudo. E esse material já traz meio caminho andado vamos dizer 
assim, já facilita [...]. Mas a grande vantagem que eu vi no curso foi o acesso 
ao material que já tava organizado, já tava separado, dispensando aquela 
busca aleatória e muitas vezes a tradução.” 

 

A professora vê como maior vantagem do curso a disponibilização do 

planejamento pronto para o professor. O RIVED possui em sua interface um tópico 

denominado “Guia do Professor”, que apresenta planos de aula com cada objeto de 

aprendizagem que contém no portal.  

A fala de D8 retratou o que vemos em muitas práticas no magistério, que é a 

busca por meios que facilitem o trabalho de organização da prática docente. Se por 

um lado, facilita o trabalho do professor, reduzindo seu tempo de busca de materiais; 

também limita a criatividade, a contextualização da prática educativa, pois o 

professor recebe um material pronto para ser aplicado.  
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[...] o planejamento é uma atividade de reflexão acerca das nossas 
opções; se não pensarmos detidamente sobre o rumo que devemos 
dar ao nosso trabalho, ficaremos entregues aos rumos estabelecidos 
pelos interesses dominantes da sociedade (LIBÂNEO, 2004, p.222). 

 

Salientamos que o Guia do Professor no portal RIVED, foi apresentado aos 

professores, mostrando ser um material de orientação de uso do OA para consulta, 

servindo de referência para a elaboração do seu planejamento de ensino, cabendo a 

cada um as adequações necessárias à sua disciplina e à sua clientela. 

Os professores consultados, de maneira geral, avaliam positivamente quando 

o curso traz uma proposta que impacta diretamente em sua prática de sala de aula, 

oferecendo recursos didáticos que estão acessíveis a professores e alunos. 

Nessa perspectiva é imprescindível o conhecimento da visão dos alunos sobre 

a utilização das TIC nas aulas com os conhecimentos advindos do curso. Para tanto, 

os pesquisados trouxeram à memória as falas dos alunos, o que estes externaram 

para eles durante a realização de aulas com o uso dos OA e das tecnologias de 

maneira geral. 

D1, que é uma professora aposentada, sentiu satisfação ao relembrar de 

quando estava em sala de aula: 

 

D1: “Minhas aulas ficaram mais motivadas, porque eram monótonas [risos], 
eu mesma achava. E é isso. E os alunos deram esse retorno. [...] Até que 
quando eu dava aula de inglês eu sempre colocava pra os alunos e quando eu 
me aposentei eles reclamaram: ‘Professora, a senhora sempre tinha um vídeo, 
alguma coisa e agora não, agora é tudo copiado”. 

 

Outro professor disse que ao utilizar as TIC, os alunos perceberam a diferença 

das aulas e compararam-nas com a de outros professores que não utilizam as 

tecnologias em sua metodologia de ensino. 

 

D5: “E lembro que alguns alunos até falavam: “ô professor, o senhor tá 
fazendo umas aulas diferentes, eu tô gostando, porque os outros não 
fazem?”, aí eu digo: ‘aí é que dá... o que o outro não faz eu não sei, eu quero 
falar da minha disciplina, o que o outro não faz não é da minha conta”. 
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Na fala de D5 vemos que ele se inquieta com o questionamento do aluno, pois 

o coloca em uma situação de comparação do seu trabalho com o do colega professor. 

Outros docentes expressaram a relevância do curso e da prática educativa com 

as TIC para o seu público-alvo, que são adolescentes e jovens. Assim colocaram D4 e 

D7:  

 

D4: “[...] o aluno aprende fazendo [...]. Ele está centrado no aluno que vai 
produzir o conhecimento. [...] você está usando o objeto da prática do aluno, 
mais um momento que revitaliza o aprender dele. Ele já traz uma prática, 
uma vivência tecnológica”. 
 
D7: “Muito interessante para os alunos também porque é um incentivo a 
mais, né? Usar a internet pra eles nessa era tecnológica, tudo que tem a ver 
com internet pra eles é muito bom”. 

 

Nos depoimentos acima os docentes reconheceram que trabalhando com as 

TIC, satisfazem as necessidades dos alunos, como por exemplo, de experenciar o 

conhecimento para o alcance da aprendizagem.  

A Docente 8 enfatizou que: 

 
D8: “Pra os alunos era muuuito interessante. Era novidade, hoje eles já têm 
vários simuladores à disposição, inclusive eles trazem e me mostram, [...] 
mas há 5 anos atrás a proposta ainda tava interessante e coincidiu com o que 
eu tinha ouvido falar aqui na universidade”. 

 

Assim, o curso além de ter um caráter inovador para o professor na época, 

como vimos anteriormente, também era inovador para os alunos. D8 salientou que 

aquilo viu no curso teve relação com o que também viu na universidade sobre os 

objetos de aprendizagem.  

Outra professora colocou que a partir do curso sua prática docente melhorou e 

ficou mais movimentada. 

 

D11: “E assim, motivou e melhorou a prática, era muito mais 
movimentada”. 

 

Com as produções dos professores ao final do curso, foi possível a 

participação em um seminário organizado pelo NTE5. Este evento aconteceu no final 



129 
 

do ano de 2009 com o objetivo de apresentar à comunidade escolar e à comunidade 

em geral as ações desenvolvidas durante o ano. Dentre os convidados para a sessão 

“Relato de experiências” estavam os professores participantes do curso analisado, os 

quais tiveram a oportunidade de apresentar as produções construídas a partir dos 

conhecimentos adquiridos. 

 

Figura 12: Informações sobre Seminário do NTE 5 

 

                       Fonte: www.nteitabuna.blogspot.com.br 

 

A participante D2 relembrou o desenvolvimento de uma atividade com os 

alunos e também essa participação no evento:  

 

D2: “[...] na época eu me lembro que a gente desenvolveu até um trabalho 
com a 6ª, eu... a gente até apresentou no Centro de Cultura e foi muito 
interessante, os meninos gostaram muito”.  

 

Essa participação ativa tanto do professor quanto do aluno na construção do 

conhecimento é estimulante, motivadora e suscita a produção e a autoria que são tão 

interessantes no momento atual da educação tecnológica. O aluno visto como autor 

do seu próprio aprendizado foi ressaltado por D7: 

 

D7: “Orientei os alunos que eles podiam buscar em casa, eu dava dicas pra 
eles buscarem em casa esses objetos. Eles mesmos serem autores do 
aprendizado deles”. 
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Diante disso, Bonilla (2011, p. 133) explicita que: 

 

[...] autonomia passa a ser entendida como uma busca coletiva de 
assunção de si mesmo como autor, visando também a autoria do 
outro. Além disso, entendemos essa busca coletiva de autonomia 
como fundamental e como inerente mesmo ao ser humano.  

 

O professor D5 que tem uma participação ativa em vários cursos promovidos 

pelo NTE e pela SEC sobre tecnologias na educação e outras temáticas, compartilha 

um desejo: 

 

D5: “Eu queria poder fazer um curso hoje, Lindamara, vou ser bem franco, 
que eu pudesse criar algo na internet pra mim, como tem o RIVED, criar um 
outro RIVED, ser autor também pra coisa ficar mais clara”. 

 

Esse desejo do professor de ser autor é reflexo de um amadurecimento 

profissional e de uma vertente da web 3.042, em que o professor já não se contenta em 

apenas ser consumidor das produções alheias, ele sente a necessidade também ser 

produtor, de construir o seu próprio material de trabalho com os recursos 

disponíveis. 

No entanto, a produção de objetos digitais de aprendizagem, como foi 

apresentado no RIVED, necessita da participação de uma equipe multidisciplinar de 

profissionais com competência e conhecimentos específicos nas áreas de softwares, 

web designers, didática, disciplinas, entre outras. “Apesar de potencialmente 

eficientes, a tarefa de produção dos OA constitui um desafio para os profissionais 

envolvidos em tecnologia educacional” (ARANTES, 2010, p. 28).  

O professor D5 expressa ainda: 

 

D5: Porque adoro publicar aquilo que o aluno produz, porque eu sempre falo: 
Tudo aquilo que eu consegui na minha profissão eles são os coadjuvantes 
principais.  

 

                                                           
42 A web 3.0 é vista por Santaella (2011, p. 34) como “a era da conexão onipresente e da mobilidade 
contínua, a computação ubíqua, pervasiva, sensiente”. 
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O professor nos informou que possui dois blogs que são utilizados em suas 

aulas e os alunos têm acesso para realizarem postagens sob a sua coordenação, de 

acordo os conteúdos curriculares trabalhados. 

O fato de poder publicar e disponibilizar a produção individual e 
coletiva do conhecimento dos alunos e do grupo cria um ambiente de 
atração e estímulo. A publicação dos trabalhos finais na rede gera a 
possibilidade de expor e defender ideias e estar junto a críticas e 
sugestões (MORAN, 2011, p. 102). 

 

Esta perspectiva de conhecimento em rede é defendida por Lévy (1999, p. 21) 

que descreve uma performance da cibercultura cujos sujeitos: 

 

[...] procuram aumentar a autonomia dos indivíduos e multiplicar 
suas faculdades cognitivas. Encarna, por fim, o ideal de cientistas, de 
artistas, de gerentes ou de ativistas da rede que desejam melhorar a 
colaboração entre as pessoas, que exploram e dão vida a diferentes 
formas de inteligência coletiva e distribuída.  

 

Outro ponto que verificamos entre os participantes de nossa pesquisa foi que 

muitos deles veem na tecnologia a possibilidade de melhorar tanto a si mesmo, 

quanto a disciplina que ministram. Assim vemos nas citações de D10 e D5: 

 

D10: “Porque eu queria dar uma melhora, fazer uma dinâmica diferente, eu 
queria fazer com que o aluno olhasse com outro olhar a disciplina, visse com 
outros olhos, que ele se encantasse, tá?”.  
 
D5: “talvez foi um dos cursos que talvez me encantou porque ele deu vários 
caminhos pra você trabalhar com o aluno sendo que o próprio RIVED dava 
esses instrumentos pra que você utilizasse em sala de aula. Então, a princípio 
gostei e falei: ‘Poxa é um curso que vai complementar aquilo que sempre 
precisei”. 

 

Com essas falas, confirmamos o entusiasmo do professor pelo curso e vemos 

também um exemplo do fascínio e do encantamento que as tecnologias 

proporcionam aos seres humanos de maneira geral, e aos educadores, trazendo-lhes 

perspectivas de dinamizar sua prática docente. Isto é relatado por Moran (1995, p. 4-

5) quando ele explica que: 
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As tecnologias permitem um novo encantamento na escola, ao abrir 
suas paredes [...]. O processo de ensino-aprendizagem pode ganhar 
assim um dinamismo, inovação e poder de comunicação inusitados. 
[...] O reencantamento, enfim, não reside principalmente nas 
tecnologias - cada vez mais sedutoras - mas em nós mesmos, na 
capacidade em tornar-nos pessoas plenas, num mundo em grandes 
mudanças [...]. 

 

O encantamento tecnológico é efêmero e a tecnologia isoladamente não 

produz qualquer mudança. As pessoas é quem devem atuar ativamente, definindo os 

usos da tecnologia de acordo com os seus propósitos. Na Educação, devem-se 

observar e perseguir os objetivos de ensino das diversas áreas do conhecimento, a 

fim de que os educadores possam selecionar os recursos tecnológicos adequados 

para determinada proposta educativa. 

 

 
4.3.3 Necessidades e dificuldades dos professores na utilização dos conhecimentos 
advindos do curso em sua prática docente 

 

Para acontecer a prática dos conhecimentos advindos de uma formação 

profissional, faz-se necessário que exista uma infraestrutura adequada e que os 

educadores possam ter condições favoráveis de trabalho. Contudo, comumente o 

docente se depara com uma realidade laboral bem diferente da ideal e essa falta de 

infraestrutura limita a ação educativa. 

Essa questão foi refletida na fala de D11: 

 

D11: “Já pensou, a gente fazer um curso e quando chegar na escola você não 
ter como utilizar esses recursos? Então aqui a gente tem uma sala de vídeo, 
duas salas, com datashow, as duas tem lousa digital, nas salas a gente tem a 
TV pen drive. É disponibilizado também o kit tecnológico que a gente 
também leva pra sala de aula. E agora também os professores já tão 
comprando o seu porque sabem que esses recursos melhoram a nossa 
prática”. 

 

A professora iniciou sua fala mostrando uma preocupação de que não exista 

uma estrutura adequada no ambiente escolar para o desenvolvimento do que fora 

proposto pelo curso. Logo em seguida, descreveu a situação favorável que existe, 

especificamente, na escola onde trabalha. Tanto por parte da administração da escola, 
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quanto por parte dos professores está havendo um investimento na aquisição de 

recursos tecnológicos como material de trabalho. 

O processo de transformação e de inovação precisa estar dentro da instituição 

educacional e de seus profissionais, mas é primordial que sejam oferecidas condições 

didáticas, materiais e estruturais para que a inovação aconteça em conjunto com a 

mudança cultural da profissão (IMBERNÓN, 2010). O autor complementa, 

afirmando que: 

 

O professor e as condições de trabalho em que exerce sua profissão 
são o núcleo fundamental da inovação nas instituições educativas; 
mas talvez o problema não esteja apenas nos sujeitos docentes, e sim 
nos processos políticos, sociais e educativos (p.20). 

 

Até aqui vimos que o curso proporcionou aos professores a aplicação do que 

foi estudado e com o tempo entre a realização do curso e esta nossa pesquisa, 

podemos registrar essas dificuldades e necessidades que os professores tiveram ou 

que ainda têm na utilização das TIC em sua prática docente. 

Todos os participantes vivenciaram essas dificuldades, fazendo referência à 

sua realidade escolar da época em que fez o curso ou a realidade atual da escola onde 

exerce a docência. Como disse D2: 

 

D2: “[...] quando eu voltei pra minha realidade de escola isso foi um balde de 
água fria, porque o que a gente acabou é... aprendendo, vendo o que existia, o 
que a gente podia utilizar e tinha de diversas áreas. [...] E tinha essa 
possibilidade da escola fazer um bom trabalho utilizando esses objetos, no 
entanto, nós não dispúnhamos de laboratório”. 

 

A professora D9 descreveu as diferenças entre a escola de que atuava quando 

fez o curso e a escola em que estava trabalhando depois que foi removida para um 

município mais próximo de onde reside. 

 

D9: “Por mais que a gente diga assim: “século XXI as escolas estão 
informatizadas”, existe a wifi, mas não são todas as escolas que são assim. Eu 
vim recentemente de uma escola agora que não era assim. Talvez se eu 
tivesse fazendo o curso [...] eu não teria como aplicar agora... é um fator de 
saber de que eu não teria como aplicar isso na escola que eu tava agora 
porque eu não tinha laboratório, não tinha uma diretora que era aberta pra 
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isso. Na verdade, eu nem podia levar os alunos pro laboratório porque estava 
trancado e ela não permitia acesso ao laboratório de informática, não tinha 
internet, assim... são entraves que desmotivam a participação do professor”. 

 

Os avanços tecnológicos e a realidade das escolas brasileiras não acontecem de 

maneira paralela, pois as escolas carecem ainda de uma logística que favoreça a 

inclusão digital de profissionais e alunos em sua plenitude. Há o desafio de 

alterações gerenciais com a atuação de uma gestão das tecnologias menos 

burocrática, mais eficiente, mais pedagógica e mais empreendedora (KENSKI, 2010).  

Mais à frente, veremos que esses aspectos da gestão das TIC também foram 

vivenciados por outros docentes em diferentes escolas. 

 

D9: “Eu me recordo que a gente tinha que fazer uma intervenção na escola, 
... tinha que aplicar um OA. Eu tive que aplicar junto com ... [cita o nome da 
colega D8] que é da área de física porque eu não tinha como aplicar para os 
meninos que eu dava aula, porque não tinha nada relacionado para o ensino 
médio”. 

 

Na citação de D9 e de outros participantes, vimos que houve uma dificuldade 

na utilização de alguns recursos porque os bancos de objetos de aprendizagem nem 

sempre dispunham de OA que contemplassem todas as áreas do conhecimento e 

conteúdos programáticos afins. No entanto, essa dificuldade também oportunizou 

aos professores o trabalho colaborativo, como vemos também no que disse D2: 

 

D2: “E, na época como eu tava desenvolvendo com uma colega nós... é... nos 
dividimos né, então a turma era grande, eram 39 alunos... nós conseguimos, 
dividimos  a turma em duas e uma ficou na sala trabalhando uma parte do 
projeto que a gente tinha pensado, a outra foi pro laboratório, desenvolveu a 
atividade lá no laboratório”. 

 

A experimentação do trabalho colaborativo entre os pares (professor-

professor) favorece a integração, a troca de saberes e de experiências, induz ao 

compartilhamento de informações e a busca de soluções para as dificuldades 

encontradas. Favorece aos professores uma reflexão individual ou coletiva sobre as 

demandas da unidade de ensino (IMBÉRNON, 2010). Sobre o planejamento coletivo 

outro autor destaca que: 
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Planejando, executando e avaliando juntos esses professores 
desenvolvem habilidades necessárias à vida em comum com os 
colegas. Isso proporciona entre outros aspectos, crescimento 
profissional, ajustamento às mudanças, exercício da autodisciplina, 
responsabilidade e união à nível de decisões conjuntas (TURRA, 1996, 
p.19). 

 

O pertencimento do educador a um grupo que possui objetivos e necessidades 

comuns e que planejam coletivamente favorece o desenvolvimento profissional, pois 

oportuniza a troca de ideias e de experiências, o diálogo, a busca de novas formas de 

ensinar e de aprender e a aprendizagem permanente. 

Os docentes pesquisados relatam o que também é vivenciado por inúmeros 

professores em nosso país, com relação à flexibilidade no planejamento de ensino, à 

criatividade e à utilização de estratégias para driblar as dificuldades que surgem no 

exercício da profissão. Vejamos o que disseram os pesquisados: 

 

D10: “Olha, o que eu utilizei foi o banco do RIVED, né? Mas algumas vezes 
a gente parava por conta da conexão. Às vezes, o site não estava 
funcionando, então a gente bateu nessas barreiras daí, mas utilizamos sim”. 
 
D8: “Eu levei os alunos pra um espaço maior, coloquei o aplicativo no 
datashow e mostrei pra eles ali, com o uso de um computador só. Mas 
entendi que o objetivo do curso era que o aluno manipulasse o objeto, mas 
isso eu não cheguei a trabalhar de fato”. 
D10: “Eu trabalhei com os meninos com 4 computadores, pra uma sala de 
quarenta, aí eu fiz e eles gostaram”. 
 

Para não privar os seus alunos dos conhecimentos com a utilização dos OA, os 

professores acima modificaram o seu planejamento de ensino de forma a adaptar às 

condições de trabalho que lhes são oferecidas. Para tanto, vemos que os professores 

demonstraram conhecimento dos objetivos educacionais propostos e tinham 

consciência dos caminhos metodológicos a serem percorridos. 

Tão essencial quanto a participação em formações para aperfeiçoamento de 

sua prática profissional, a oferta de infraestrutura tecnológica e pedagógica 

adequadas para suprir as demandas dos planejamentos de ensino se faz 

imprescindível. Essa questão perpassa pela gestão das tecnologias na escola. 

Kenski (2010, p. 70) acentua que: 
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Assumir o uso das tecnologias digitais no ensino pelas escolas requer 
que ela esteja preparada para realizar investimentos consideráveis em 
equipamentos e, sobretudo, na viabilização das condições de acesso e 
de uso dessas máquinas. 
 

Como já tratamos aqui, nem todas as escolas dispõem da infraestrutura 

tecnológica adequada e frustra o professor que vem desenvolvendo uma proposta 

pedagógica que contempla o uso das TIC. 

D1: “Agora na outra escola eu nunca usei o laboratório, quando o laboratório 
começou mesmo, tava lá montado, mas a rede caia, não suportava e também 
aconteceu alguma coisa lá. Foi a rede elétrica, começou a fazer uma 
mudança.... Quando eu me aposentei ainda não estava sendo usado o 
laboratório, eu creio que hoje já esteja sendo usado. Estava lá todo 
montadinho, bonitinho, mas...” 
 

No trecho acima, o depoimento de D1, vemos que além da aquisição de 

equipamentos, a gestão educacional – citando aqui a gestão dos órgãos centrais, em 

âmbito federal, estadual e municipal – deveria se atentar para a reestruturação das 

redes elétrica e lógica das unidades escolares, a fim de que comportem o aumento de 

equipamentos eletrônicos. Pela realidade local, essa também é uma das necessidades 

das escolas que possuem laboratórios de informática e que muitas vezes servem de 

barreira para viabilizar a prática do professor. 

Para Cysneiros (2000, p. 6): 

 

Um dos primeiros pontos é a adequação de espaços escolares para a 
atividade pedagógica com as novas tecnologias, cujas decisões são 
geralmente relegadas a técnicos ou a uma ou duas pessoas da 
instituição, sem o crivo da discussão pelos que fazem a escola.  

 

Dentre os participantes desta pesquisa, D2 foi quem mais externalizou sobre 

as necessidades e dificuldades vivenciadas. Portanto, a seguir veremos alguns 

depoimentos desta docente, que consideramos representativos no atual cenário da 

educação e das tecnologias: 

 

D2: “Tem (laboratório de informática), mas não tão mais utilizando, tem 
alguns problemas. [...] na realidade o laboratório hoje tá desativado. Já tem 
um bom tempo que ele tá desativado porque tem problema com as máquinas: 
quebra, aí pra vir o técnico tem toda uma burocracia, né? Pra poder convidar 
um técnico pra vir pra escola pra poder consertar, a gente acaba não tendo 
acesso. [...]  Tínhamos 12 (doze) computadores e as turmas aqui são de 35 
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(trinta e cinco) alunos, então você levar 35 (trinta e cinco) pra 12 (doze) é 
complicado. Então não foi uma falha do curso que a gente recebeu, mas já foi 
de logística mesma de local de trabalho da gente, é diferente”. 

 

A quantidade reduzida de computadores nos laboratórios de informática para 

atendimento ao número de alunos/turmas e os problemas decorrentes do 

sucateamento dos laboratórios de informática devido à falta de manutenção ou 

mesmo mau uso, são grandes obstáculos para que os professores se sintam 

estimulados a utilizar as TIC no cotidiano escolar. 

Na sala de aula convencional já existem discussões com relação ao número de 

alunos por turma:  

 

As classes menos numerosas são privilegiadas pelos professores 
porque sua carga de trabalho torna-se menor e, sobretudo, eles 
podem dar mais atenção a cada aluno” (TARDIF; LESSARD, 2009, p. 
131).  

 

Quando falamos de uma proposta relativamente nova para alguns 

educadores, como é o ensino mediado com o auxílio das tecnologias, o número 

excessivo de alunos para o número de equipamentos gera incertezas para o professor 

que dificulta o seu envolvimento com a nova proposta. 

O planejamento com um plano de ação para inserção e utilização das TIC e a 

formação contextualizada dos profissionais da escola são requisitos que 

minimizariam possíveis problemas, pois a existência de tecnologias requer 

reestruturação no espaço escolar, tanto na parte física, quanto na pedagógica.  

É preciso ações que respaldem a equipe escolar, que lhes dê segurança na 

experimentação de metodologias de ensino inovadoras, em que a própria 

comunidade escolar possa ser capaz de fazer o diagnóstico de suas necessidades e 

também buscar estratégias de resolução dos problemas (ALMEIDA; RUBIM, 2004).  

Nos excertos abaixo veremos que para a realização das atividades no 

laboratório de informática foi preciso fazer um redimensionamento da utilização dos 

espaços e a professora precisou de outros colegas da escola, que lhe dessem suporte 

junto com os alunos: 
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D2: “Depois a gente não conseguiu fazer esse mesmo trabalho em outras 
turmas porque aí você precisava de um auxílio de alguém pra te ajudar a ir 
encaminhando as turmas, fazendo essa divisão”. 

 

Seguidamente, D2 demonstrou em suas falas, ser uma docente que conhece a 

realidade da escola onde atua, pois reflete sobre sua prática e busca estratégias 

alternativas para desenvolver as atividades, sejam as que foram propostas nesta 

formação, ou as utilizadas para o uso das TIC em sua prática de maneira geral. 

 

D2: “Também nós tínhamos aqui na escola uma dificuldade, pensamos até 
em depois pegar o projeto e aplicar independentemente de dar um retorno pra 
alguém, mas aí éramos de turmas diferentes, aí precisava que a escola 
compreendesse pra gente se organizar e pra tá dividindo a turma [...]. Às 
vezes eu penso determinadas atividades, aí eu oriento os meninos pra que 
eles utilizem em casa, que façam, que pesquisem ou realizem em casa. Então, 
a gente tá sempre recorrendo àquele conhecimento que a gente sempre teve de 
alguma forma utilizando, mas de forma tão proveitosa como a gente tá 
querendo”. 

 

Geraldi; Messias; Guerra (1998, p. 247) referenciadas por Zeichner discorrem 

que: 

 

Os professores e as professoras que não refletem sobre seu ensino 
aceitam naturalmente a realidade cotidiana de suas escolas e 
concentram seus esforços na procura de meios mais eficientes para 
atingir seus objetivos e para encontrar soluções para problemas que 
outras pessoas definiram no seu lugar. 

 

Os professores devem refletir sobre sua prática docente para eles mesmos 

serem os sujeitos das transformações e das conquistas. D2 faz conjecturas com 

relação a um elemento que nos remete ao poder de decisão do profissional: 

 

D2: Aí se eu for fazer uso, é muito pessoal, se o professor vai fazer uso 
daquilo ou não. E a escolha pra fazer uso ou não infelizmente tá muito 
atrelada ao que você dispõe de estrutura, né? 

 

Desta forma, é o profissional também que exerce o poder de fazer as escolhas 

do direcionamento que dará à sua prática docente, mesmo que o sistema educacional 

lhe dê a orientação.  
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D2: “A gente percebe que às vezes muitos colegas, ou até a gente mesmo, a 
gente não consegue explorar tudo que determinados cursos dispõem, talvez 
comodismo nosso ou tantas atribuições ou esse formato de trabalho que a 
gente tem e muitas turmas... de você conseguir aplicar um determinado 
projeto em muitas turmas, a gente tem dificuldade disso”. 

 

O que D2 traz em seu discurso se remete tanto ao que ela chama de 

comodismo, quanto às inúmeras atribuições do professor na conjuntura atual da 

profissão e das suas condições de trabalho. 

Tardif; Lessard (2009) tratam sobre essa questão das inúmeras tarefas do 

professor e relatam que eles realizam tanto as atividades inerentes às aulas, quanto 

atividades diversas do cotidiano da escola, como: participação em reuniões 

pedagógicas e de pais, planejamento pedagógico, elaboração de avaliações, 

participação em cursos e eventos internos e externos, aconselhamento de alunos, 

atividades de voluntariado, entre outras atividades. Nessa relação de tarefas, 

inserimos as atividades da vida pessoal e social do professor.  

Assim, muitos entraves acabam afetando o cotidiano do professor, o que afeta 

diretamente em sua práxis docente. Diante de tais questões, D8 externalizou sobre a 

sua escolha metodológica: 

 

D8: “Eu particularmente acabo no trivial, entendeu? A sala de aula, o livro, 
o quadro, porque eu não consigo lidar com essa mobilidade dentro da escola. 
De tá a disposição da escola ali fora do horário de aula para o planejamento e 
nem de tá nessa correria de tá [aí agenda, veja se o material está certinho, 
chegar antes da aula, entendeu?]. Eu acabo deixando de fazer por essas 
questões”. 

 

A docente relatou sua opinião com relação à preferência por não diversificar 

na utilização de recursos didáticos em sua prática educativa. Assim como D8, muitos 

professores abrem mão da utilização dos conhecimentos que obtém nas formações 

por se depararem com obstáculos para o desenvolvimento das propostas didáticas.  

 

É necessário, sobretudo, que os professores se sintam confortáveis 
para utilizar esses novos auxiliares didáticos. Estar confortável 
significa conhece-los, dominar os principais procedimentos técnicos 
para sua utilização, avalia-los criticamente e criar novas 
possibilidades pedagógicas, partindo da integração desses meios com 
o processo de ensino (KENSKI, 2010, p.77). 
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A professora complementou justificando a sua escolha didática, colocando 

que: 

 

D8: “[...] Porque às vezes você leva os alunos, tem... sei lá 10, 20 
computadores à disposição e aí no meio da aula um deles não tá funcionando 
direito, o aluno não tem a resposta que ele quer. E aí fica tumultuado, sem 
contar que a aula é muito curta, 50 min pra você ficar mudando de ambiente 
com o aluno corre pra uma sala, corre pra outra, agrupa todo mundo, explica 
a proposta de trabalho, eu acho que é um período muito curto pra se 
trabalhar, fica apertado. E não só com objetos de aprendizagem, o que eu 
percebi é que vários projetos e cursos que eu já fiz pela SEC pra tá trazendo 
essas novidades tanto em termos de tecnologias quanto em mudança de 
metodologia das aulas, é esbarram justamente nesse tempo curto que a gente 
tem. Um volume muito grande de turmas e um tempo muito pequeno à 
disposição dessas turmas”.  
 

D8 discorre sobre aspectos que também foram abordados por outros 

participantes desta pesquisa e que deveriam ser levados em consideração quando a 

escola implanta as TIC em atividades pedagógicas, tais como: falta de suporte técnico 

aos computadores durante aula no laboratório de informática, tempo reduzido de 

duração das aulas e o tempo do professor para aplicação das propostas. 

Essa temática é corroborada por Kenski (2010) quando trata das mudanças 

sobre a utilização das tecnologias da comunicação e da informação que são 

requeridas no meio educacional; mudanças na organização do tempo e do espaço. A 

escolha de metodologia de ensino diferenciada, cujas interações dos alunos com o 

conhecimento e com o professor não acontecem somente na escola, no momento da 

aula. Isso tudo exige mudança na forma de trabalhar do professor, em sua jornada de 

trabalho, ou seja, maior disponibilidade de horários para planejar, para verificar os 

espaços físicos e o funcionamento dos recursos tecnológicos, bem como para usar 

estratégias, a fim de driblar imprevistos que aconteçam durante a realização das 

atividades com as tecnologias. 

Kenski (2010, p. 81) sugere que para a efetivação das propostas 

pedagógicas com as mídias digitais: 

 

[...] é necessária uma nova administração do tempo docente e, por sua 
vez, de toda a escola. Um tempo maior para planejamento das 
atividades, para o estabelecimento de intercâmbios diversos e a 
realização de cursos permanentes de aperfeiçoamento e atualização. 
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Essa questão também é abordada por Tardif (2009) para exemplificar a 

diferença entre os professores que fazem somente o que é solicitado pela gestão da 

escola e outros professores que vão além e buscam inovar independente do tempo e 

das condições adversas. 

Muitas das necessidades e dificuldades relatadas pelos docentes na escola 

pública fazem com que o profissional, que esteja aberto às inovações, utilize os 

conhecimentos da formação docente ofertados pela rede pública de ensino, na rede 

privada. Isso foi o que disse a experiência de D5: 

 

D5: “[...] eu era professor numa escola particular chamada [...] e lá eu dava 
aula de ciências de quinta a oitava; pra mim foi excelente. Olha aí, um curso 
do NTE que eu gostava de utilizar numa escola particular [...]. E eu usei 
muito, talvez eu até usei muito mais na escola particular do que aqui na 
pública, porque na escola particular me dava condição de muito mais 
instrumento pra eu poder realizar do que aqui na pública”.  

 

O professor relatou que a falta de condições de trabalho na escola pública o fez 

utilizar os conhecimentos de um curso que fez no NTE5 na escola particular. A 

realidade mostra que esse é um fato comum e até louvável, pois o professor exerce a 

sua profissão e carrega consigo sua bagagem intelectual, os conhecimentos que vem 

construindo ao longo de sua vida profissional. Contudo, não é plausível que esse 

mesmo professor não faça uso desses conhecimentos no contexto escolar para o qual 

a formação foi direcionada. Para tanto, afirmamos que somente a formação não basta 

para que as mudanças aconteçam na escola pública. 

Outro aspecto gerador de obstáculo emerge quando a escola dispõe de 

recursos, todavia o professor não sabe utilizar, como apresenta D11: 

 

D11: “Porque nós tínhamos uma escola, tem uma escola que tem a TV pen 
drive que muitas vezes o professor não usa porque não sabe, agora a gente 
tem a lousa digital, aí a gente teve um curso pra isso e utiliza, mas passamos 
três com a lousa digital sem utilizar, porque não sabíamos como utilizar”.  

 

A falta de conhecimento do professor é descrita por Moran (2013, p. 89): 
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Os alunos estão prontos para a multimídia, os professores, em geral, 
não. [...] Creio que muitos professores têm medo de revelar sua 
dificuldade diante do aluno. Por isso e pelo hábito mantêm uma 
estrutura repressiva, controladora, repetidora. Os professores 
percebem que precisam mudar, mas não sabem bem como fazê-lo e 
não estão preparados para experimentar com segurança. Muitas 
instituições também exigem mudanças dos professores sem dar-lhes 
condições para que eles as efetuem. Frequentemente algumas 
organizações introduzem computadores, conectam as escolas com a 
Internet e esperam que só isso melhore os problemas do ensino. 

 

Isso também é corroborado por Kenski (2010, p. 78) quando diz que: “O 

processo de integração e domínio dos meios tecnológicos de computação é gradual e 

se dá a longo prazo”. 

Além do mais, os pesquisados fizeram reflexões sobre a atualidade e o futuro 

da educação e afirmaram que a sala de aula não acompanha as mudanças da 

sociedade: 

 

D10: “Porque num mundo onde a tecnologia está cada vez avançada. Mas e 
eu só não vejo mudar isso na minha sala de aula? Porque minha sala de aula 
continua igual”.  

 

O professor reconheceu que é preciso modificar as maneiras de ensinar, 

porque as maneiras de aprender estão sendo diversificadas fora da sala de aula. 

 

Portanto, é da competência da escola, hoje, oportunizar aos jovens a 
vivência plena e crítica das redes digitais. Logo, é responsabilidade 
do professor, profissional dessa instituição, a formação dos jovens 
para a vivência desses novos espaços de comunicação e produção. No 
entanto, um professor “excluído” digitalmente não terá a mínima 
condição de articulação e argumentação no mundo virtual, e, por 
conseguinte, suas práticas não contemplarão as dinâmicas do 
ciberespaço. Ou seja, um professor “excluído” não tem condições de 
“incluir” seus alunos. (BONILLA, 2011, p.99) 

 

Segundo D5, as mudanças na educação estão acontecendo:  

 

D5: “A educação tá buscando a solução dela e a solução dela está com a 
gente, a gente é que não tá querendo usar”. 
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O educador discorreu sobre o protagonismo do docente na educação e que 

cabe a este refletir, avaliar e desenvolver o que vem sendo proposto, pois a educação 

é algo dinâmico e precisar sair da contramão daquilo que propõe a sociedade 

vigente. 

No desenrolar desta dimensão, vimos que relacionar e experenciar os 

conhecimentos advindos de uma formação em serviço requer do professor 

mobilizações que lhes são intrínsecas, mas também extrínsecas.  

Essa transposição didático-pedagógica no uso das tecnologias vem sendo 

vivenciada pela maioria dos docentes pesquisados, com a otimização dos recursos 

que lhes são oferecidos, mas também vem sendo limitada pelos desafios decorrentes 

da realidade das escolas em que atuam. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O avanço da utilização das tecnologias da informação e da comunicação na 

chamada sociedade do conhecimento vem crescendo vertiginosamente e com isso a 

busca por novas maneiras de ensinar e de aprender. Nesse cenário, cabe à educação, 

a ruptura com velhos paradigmas e a busca por uma prática educativa que favoreça a 

construção de uma cultura de utilização das TIC na escola; parte destas mudanças 

perpassam pela formação docente. 

Não buscaremos aqui apresentar um desfecho para a temática apresentada 

nesta pesquisa, apontaremos algumas considerações pontuais do nosso objeto de 

estudo, tendo a certeza da riqueza dos dados advindos da pesquisa e que estes não se 

esgotam na análise realizada.   

Com esta pesquisa conseguimos alcançar o objetivo almejado de implementar 

uma avaliação de análise ex post facto de um curso de formação em serviço sobre 

objetos de aprendizagem. Isso foi viável por meio dos procedimentos metodológicos 

adotados que permitiram o reencontro - após 6 (seis) anos do término do curso - com 

os 11 (onze) cursistas que se disponibilizaram a participar da pesquisa, respondendo 

às questões elucidadas nos instrumentos utilizados (entrevista semiestruturada 

presencial e questionário). 

Por meio das Dimensões Pessoal, Formativo-profissional e Didático-

pedagógica, pudemos apreender elementos que expressaram os resultados e as 

implicações do curso Aprendendo e ensinando com objetos de aprendizagem. Essas 

dimensões dialogaram entre si a partir das falas dos professores pesquisados e do 

referencial teórico existente.  Os pressupostos da Teoria Fundamentada nos Dados 

favoreceram a análise dos dados, pois nos deram liberdade para constituir e 

investigar os resultados da pesquisa, fundamentando e comparando com o já 

existente na literatura. 

Conferimos aqui que a decisão em participar de uma formação em serviço 

perpassa não apenas pelo desejo de aprimorar os seus conhecimentos pessoais, mas 

sobretudo, pelo interesse e pela necessidade de aprender a utilizar algo que está 
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sendo requerido ao próprio docente para o seu desenvolvimento pessoal e 

profissional.  

Os participantes tinham o perfil de professores experientes na profissão e 

abertos às inovações decorrentes dos novos paradigmas educacionais. O 

envolvimento pessoal e profissional dos docentes transpôs as suas aprendizagens e 

experiências para todos os lugares de atuação dos mesmos. Desta forma, os 

participantes continuam fazendo uso pedagógico das TIC, mesmo com níveis 

diferenciados de familiaridade, demonstrando ser conscientes da importância de se 

construir uma cultura de inserção das tecnologias na prática educativa e para isso, 

veem na formação docente, uma oportunidade de se apropriar dos conhecimentos 

necessários. 

Os professores consideraram o curso analisado inovador para a época e 

valorizaram os aspectos referentes ao seu design, no que se refere ao planejamento 

das atividades presenciais e a distância, interface do ambiente virtual de 

aprendizagem, atuação da tutoria e a produção final do curso. Essa atividade de 

produção final foi vista por muitos professores como uma forma de colocar em 

prática, ainda no decorrer do processo formativo, os recursos apresentados no curso 

e poder esclarecer dúvidas e compartilhar experiências. Os pesquisados pontuaram 

que esta deveria ser uma prática, em todos os cursos de formação docente, pois 

“força” o professor a aplicar na prática o conhecimento adquirido na formação, e 

depois fazer a escolha de utiliza-lo ou não em sua práxis docente. Corroboramos 

também com esta sugestão, visto que o conhecimento vivenciado favorece a reflexão 

e a análise por parte do professor das possibilidades e limitações em sua prática 

cotidiana. 

Um dos objetivos do curso refletia acerca do preenchimento da lacuna na 

formação generalista, especificamente na área das tecnologias na educação, por isso a 

apresentação de objetos de aprendizagem que pudessem ser utilizados nas diversas 

áreas do conhecimento, foram bastante relevantes. Entretanto, alguns professores 

apontaram que havia um número maior de OA para a área de ciências, o que 

limitava a utilização por outras áreas do conhecimento. A produção de objetos de 

aprendizagem foi um dos pontos sugeridos no curso para a elaboração do produto 
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final, no qual o professor poderia utilizar da convergência de tecnologias disponíveis 

na escola. Além do mais, também foi manifestado o desejo por alguns participantes: 

de ser autor dos objetos de aprendizagem utilizados em sua prática, asseverando a 

importância da autoria do educador na construção de materiais didático-

pedagógicos, na área tecnológica. 

A autoria é um grande potencial a ser desenvolvido nos educadores, devendo 

ser um dos focos da formação em serviço. Para tanto, as formações devem ser 

planejadas e desenvolvidas por uma equipe multi e interdisciplinar de profissionais, 

a fim de suprir os educadores dos conhecimentos técnico-pedagógicos e científicos 

necessários para a construção de novos recursos. 

Vemos na realidade da rede pública estadual de ensino da Bahia que muitas 

são as formações ofertadas e muitos são os profissionais que participam. Entretanto, 

os profissionais são “recompensados” pelo seu aproveitamento satisfatório nos 

cursos através do recebimento de um certificado, e por meio deste, recebem também 

uma gratificação por estímulo proporcional à carga horária do curso – como consta 

no Plano de Cargos e Salários da Rede Estadual de Ensino da Bahia – embora, muitas 

vezes não façam a transposição das aprendizagens advindas dos cursos para a sua 

vivência pedagógica. Este não foi fato confirmado nesta pesquisa, pois verificamos 

por meio dos depoimentos, que os docentes investigados conseguiram fazer a 

transposição dos conhecimentos advindos do curso para a sua prática docente, sendo 

reconhecedores de todos os obstáculos que existem, desde a participação no curso até 

a aplicabilidade dos conhecimentos e recursos compartilhados.  

Muitos foram os cursos ofertados pela rede estadual por intermédio dos NTE 

na Bahia e no entanto, ainda não se conseguiu uma integração efetiva, de modo geral, 

das TIC no planejamento de ensino dos professores e em suas práticas educativas. 

Não queremos afirmar com isso que o professor deve ser culpabilizado por essa 

lacuna ainda existente na educação em nossas escolas.  

Por meio dos relatos dos participantes, encontramos na pesquisa alguns 

fatores que colaboram para o adiamento da construção da cultura de utilização das 

TIC no processo de ensino e de aprendizagem, a saber: falta de infraestrutura 

tecnológica satisfatória nas escolas, ineficiência na gestão para utilização das 



147 
 

tecnologias, formação docente descontextualizada, redução na carga horária dos 

cursos, falta de acompanhamento durante e após a formação ofertada, 

descontinuidade na formação, precariedade na logística para a participação do 

professor na formação, excessivas atribuições ao professor com número elevado de 

turmas/alunos, resistência do professor para se apropriar de conhecimentos 

referentes às TIC, entre outros.  

Nesta pesquisa, vimos a valorização do trabalho que foi desenvolvido pelo 

NTE 5 ao longo dos dezesseis anos de sua existência na Bahia e o reconhecimento da 

sua importância como lócus de formação e de fomento para a utilização das 

tecnologias na prática docente. Este reconhecimento traz consigo também uma crítica 

ao Estado por uma decisão tomada sem a consulta e a participação dos professores e 

sem a apresentação de uma proposta substitutiva para as propostas antes 

desenvolvidas pelo NTE e que fazem parte de uma política pública de inclusão 

digital para as escolas públicas do Brasil. 

Consideramos que os resultados e as implicações da formação docente, quer 

seja na modalidade presencial ou a distância, perpassam pelo envolvimento de todos 

os sujeitos de maneira vertical e horizontal, pois engloba decisões que vão desde os 

objetivos primeiros da formação, perpassando pela à logística para a realização da 

mesma, o acompanhamento e a avaliação dos seus resultados na prática docente.  

Como forma de retomar a questão norteadora do nosso estudo, ressaltamos a 

importância da implementação de uma política de formação docente que não tenha 

como fim a apresentação de propostas e de recursos inovadores. Urge que se faça a 

validação do alcance dos objetivos das formações realizadas por meio de estratégias 

de acompanhamento e avaliação dos resultados no processo de ensino e de 

aprendizagem, que deem o suporte técnico e pedagógico à equipe docente durante e 

após o processo formativo. Sendo assim, seria estabelecida uma relação de feedback 

com a abertura de espaços de compartilhamento de experiências decorrentes da 

prática docente e da transposição dos conhecimentos advindos dos cursos.  

Estas são algumas ponderações que fizemos a partir do nosso estudo, 

entretanto ainda apontam para a continuidade de novas pesquisas que enriqueçam o 

conhecimento do objeto em estudo. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO COMENTADO DA ENTREVISTA 

 

 
 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO CIENTÍFICA E  

FORMAÇÃO DE PROFESSORES/ PPG-ECFP 
 

ROTEIRO COMENTADO DA ENTREVISTA 

Apresentamos a seguir, as questões que nortearam a entrevista 

semiestruturada e uma breve descrição das finalidades das mesmas: 

QUESTÃO 1. O que você se lembra do curso Aprendendo e ensinando com objetos 

de aprendizagem? Relate um pouco sobre essas lembranças. 

Essa questão se mostrou bem aberta, a fim de possibilitar o início da conversa 

sobre o curso, cujo docente teria a oportunidade de buscar suas memórias de 

maneira não direcionada para nenhum aspecto em particular. A partir dessa questão 

pudemos pedir mais detalhes, avançar para as questões subsequentes ou deixar de 

fazer alguma outra, caso a resposta já tivesse sido contemplada. 

QUESTÃO 2. Na época, por que resolveu fazer esse curso? 

A pretensão era saber qual a motivação ou os motivos que levaram o docente 

a se inscrever no curso com a temática apresentada. 

QUESTÃO 3. Depois desses 6 anos do término do curso, o que pode dizer que 

“ficou dele”, o que aprendeu com ele?  

A questão buscou identificar os conhecimentos que o docente adquiriu, 

desenvolveu ou aperfeiçoou com o curso e as vivências advindas dele. 

QUESTÃO 4. Alguns cursistas que se inscreveram não concluíram o curso. 

Você foi até o final e concluiu: Na sua opinião, porque houve essas desistências? Por 

que você foi até o final e concluiu? 
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Preliminarmente, soubemos que o curso teve uma inscrição online de 40 

(quarenta) cursistas, sendo 15 (quinze) desistentes e 25 (vinte e cinco) concluintes. 

Entre os desistentes, 05 (cinco) não ativaram sua participação no curso, já que não 

realizaram nenhuma atividade presencial ou a distância. A indagação visou trazer à 

tona através da fala do docente, as possíveis dificuldades apresentadas durante o 

processo formativo e que puderam leva-lo a desistir de um curso de formação 

continuada em que ele se inscreveu voluntariamente. Houve ainda, a oportunidade 

de que o entrevistado pudesse externar uma avaliação sobre o seu desempenho no 

curso e que o levou a ir até o final com êxito. 

QUESTÃO 5. Nos intervalos (ou antes ou depois) dos encontros presenciais, o 

que vocês falavam, discutiam sobre o curso? Tinha algum colega da escola fazendo o 

curso? Relate sobre o que vocês conversavam, refletiam sobre o curso. 

Por ter sido um curso semipresencial, com apenas três encontros presenciais, 

interessou-nos saber se existia algum tipo de diálogo entre os cursistas no encontro 

face a face ou nos momentos online, considerando que alguns eram da mesma escola 

e a maioria de escolas diferentes que se localizavam em municípios diversos. 

QUESTÃO 6. Passado esse tempo, desde o término do curso, o que pode dizer 

sobre as contribuições dele para você e para sua prática profissional? 

Essa questão é um desdobramento da questão 3, para que o entrevistado 

pudesse relatar de maneira mais específica se houve ou não contribuições do curso 

para sua prática profissional. 

QUESTÃO 7. Lembra de algum conhecimento, de algum conteúdo ou de 

alguma atividade que usou ou pensou em usar em sua prática de sala de aula? Fale 

um pouco sobre isso. 

Pensando na possibilidade de ter havido aprendizagens com o curso, e com o 

intuito de conhecermos se estas foram ou não transpostas para a prática de sala de 

aula, buscamos saber também da existência de elementos que favoreceram ou não a 

aplicabilidade desses conhecimentos. 
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QUESTÃO 8. Você guardou algum material ou ainda tem algo sobre o curso? 

Por quê? 

Por ter sido um curso realizado em um ambiente virtual de aprendizagem, 

com a disponibilização de textos, artigos, softwares para downloads, a questão buscou 

conhecer se o docente arquivou em seu portfólio pessoal esse material, se o material 

disponibilizado foi ou não significativo para ele ou mesmo se houve outro fator que 

influenciou ou não a guarda desse material. 

QUESTÃO 9. Hoje, qual o seu pensamento sobre os objetos de aprendizagem? 

Antes do curso seu pensamento era esse mesmo ou mudou alguma coisa nesses 

últimos anos? 

Essa questão visou identificar as modificações conceituais acontecidas durante 

e após o curso, sobre a temática apresentada e os conhecimentos prévios do docente 

sobre OA. Também foi uma forma de sabermos se houve por parte dos docentes 

estudos e formações posteriores sobre o tema. 

QUESTÃO 10. O que considera que deu certo? O que considera que não deu 

certo? 

A intenção da questão foi de fazer uma avaliação dos pontos negativos e 

positivos do curso, envolvendo tanto as questões específicas de planejamento e 

aplicação do curso (metodologia, tutoria, acompanhamento etc.) até a aplicabilidade 

da proposta do curso na escola. 

QUESTÃO 11. Qual é o seu pensamento sobre os cursos que o NTE realizou? 

O que mudaria neles nos dias de hoje? 

A questão visou conhecer o pensamento do entrevistado sobre o modelo de 

formação, efetivado pelo NTE 5, oportunizando ao cursista fazer uma avaliação e 

sugestões de mudanças para o planejamento de futuras formações para utilização 

pedagógica das tecnologias. Essa questão seria um feedback importante para o NTE, 

mas com a sua extinção pensamos na formação para utilização das TIC de maneira 

geral. 
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QUESTÃO 12. O governo do estado da Bahia extinguiu os NTE no estado, 

qual a sua opinião sobre essa ação? 

Essa foi a questão incluída após a informação da extinção dos NTE na Bahia e 

o objetivo da questão era conhecer a opinião do entrevistado sobre o impacto da 

extinção dos NTE na Bahia e, a partir de então, sabermos sobre o grau de relevância 

do trabalho desenvolvido pelo Núcleo, para o docente. 
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APÊNDICE B – PERFIL DOS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO CIENTÍFICA E  

FORMAÇÃO DE PROFESSORES/ PPG-ECFP 
 

PERFIL DOS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

A seguir, descrevemos, sucintamente, o perfil de cada um dos participantes da 

pesquisa, a fim de que possa haver uma compreensão e contextualização dos 

depoimentos dos mesmos. Para fins de informação, todos os docentes atuam na rede 

estadual de ensino da Bahia e alguns também na rede municipal. 

D1: Essa docente tinha 58 anos de idade na época em que a entrevista foi 

realizada. Ela residia no município de Uruçuca (BA), era licenciada em Letras (2006), 

especialista em Metodologia do Ensino da Língua Portuguesa e Literatura. Atuou 

durante 31 anos na docência na rede estadual e 25 anos na rede municipal. Quando 

fez o curso, lecionava as disciplinas Língua Portuguesa e Redação, no ensino 

Fundamental 2, mas atualmente está aposentada. Essa docente possuía pouca 

habilidade no uso das TIC e inicialmente teve dificuldade no resgate das memórias 

do curso, mas com o desenrolar da entrevista, as lembranças foram fluindo. 

D2: A docente tinha 42 anos de idade na época da entrevista, trabalhava e 

residia no município de Itabuna (BA), e era licenciada em Pedagogia (1999) e 

especialista em Educação de Jovens e Adultos. Atuou há 22 anos na docência na rede 

estadual, com a carga horária de 40 horas. Na época do curso, lecionava as 

disciplinas Língua Portuguesa e Artes e atualmente, leciona Língua Portuguesa e 

Literatura Brasileira, Leitura e Produção Textual (Ensino Fundamental 2 e Ensino 

Médio). Desde o período da pesquisa a docente continua atuando na mesma escola 

da época em que participou do curso. Possuía experiência no uso das TIC e 

participou de outros cursos para utilização das TIC na educação. 
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D3: Docente com 55 anos de idade quando entrevistado, morava no município 

de Itabuna (BA). Licenciado em Letras com Inglês (1981), 5 anos de atuação na 

docência e 7 anos de atuação na gestão escolar na rede estadual no ano da pesquisa. 

Lecionava as disciplinas Língua Portuguesa e Artes (Ensino Fundamental 2), mas, 

atualmente, está aposentada. Essa docente não tinha familiaridade com o 

computador quando fez o curso e se destacou pelos avanços obtidos e interesse 

demonstrado em aprender a utilizar as TIC. A partir desse primeiro curso, começou a 

procurar o NTE 5 para participar de outros cursos e mesmo após a aposentadoria, 

continuou buscando para uso pessoal. 

D4: Essa docente tinha 55 anos de idade no momento da pesquisa, trabalhava 

e residia no município de Itabuna (BA). Licenciada em Letras (ano não informado), 

especialista em Estudos Comparados em Literaturas de Língua Portuguesa e em 

Gestão Escolar e estava cursando mestrado em Ciências da Educação. Possuía 25 

anos de atuação na docência e 15 anos de atuação na gestão escolar na rede estadual, 

com a carga horária de 40 horas. Na época do curso, atuava na gestão escolar e 

continua na mesma função e na mesma escola do Ensino Fundamental 2 e Ensino 

Médio. Possuía conhecimentos para utilização das TIC e se inscreveu no curso como 

forma de se inteirar enquanto gestora das inovações educacionais e incentivar a 

equipe de professores de sua escola a participar das formações. 

D5: O docente tinha 50 anos de idade no ano da pesquisa, trabalhava e residia 

no município de Floresta Azul (BA). Licenciado em História (2006) e especialista em 

Planejamento Educacional, História da Cultura Afro e em Mídias na Educação. Com 

23 anos de atuação na docência na rede estadual, 3 anos e 6 meses na rede municipal 

e 10 anos na docência na rede privada, com a carga horária de 40 horas. Na época do 

curso lecionava as disciplinas História e Biologia (Ensino Fundamental 2 e Ensino 

Médio) e atualmente leciona História, Biologia e Filosofia (Ensino Médio). 

Continuava atuando na mesma escola do período em que fez o curso. Esse professor 

tem uma peculiaridade, pois participou de diversos cursos promovidos pelo NTE 5 e 

utiliza com frequência as tecnologias tanto em sua vida pessoal quanto profissional.  
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D6: O docente não informou a idade, contudo aparentava ser jovem. Na época 

da entrevista, trabalhava e residia no município de Ilhéus (BA). Licenciado em 

Educação Física (2002) e especialista em Fisiologia do Exercício. No ano da pesquisa, 

tinha 13 anos de atuação na docência na rede estadual, com a carga horária de 40 

horas. Desde a época do curso lecionava a disciplina Educação Física no ensino 

Fundamental 2 e no ensino médio da mesma escola. Tinha familiaridade e fluência 

na utilização das TIC tanto na vida pessoal, quanto profissional. 

D7: A docente tinha 45 anos de idade no período da pesquisa e trabalhava no 

povoado de São João do Paraíso (Mascote, BA), porém residia no município de 

Itabuna (BA). Licenciada em Letras Vernáculas (2014). Tinha 24 anos de atuação na 

docência na rede estadual e 2 anos na rede municipal, com a carga horária de 40 

horas. Na época do curso, trabalhava em uma escola do município de Itabuna e 

lecionava as disciplinas Língua Portuguesa e Redação no Ensino Fundamental 2 e 

Ensino Médio.  No momento da pesquisa, lecionava Língua Portuguesa e Literatura 

Brasileira no Ensino Médio. Atuava anteriormente, em uma escola no mesmo 

município em que residia, mas em 2015, estava em outra escola e em outro município 

e pleiteava uma remoção para o município onde reside para estar mais próxima da 

família. Possuía experiência na utilização das TIC e fez a sua graduação em Letras a 

distância pelo programa UAB, no Polo UAB Itabuna. 

D8: Docente com 35 anos de idade no período da pesquisa, trabalhava e 

residia no município de Canavieiras (BA). Licenciada em Física (2002), especialista 

em Ensino de Ciências e estava cursando mestrado profissional em Ensino de Física. 

No ano de 2015, possuía 14 anos de atuação na docência na rede estadual e 1 ano em 

escola particular, com a carga horária de 40 horas; também atuou 1 ano como gestora 

escolar. Na época do curso e no momento da entrevista lecionava a disciplina Física 

(ensino fundamental 2 e ensino médio). Continuava atuando na mesma escola do 

período em que fez o curso. A docente tinha experiência com as TIC e já participou 

de outros cursos promovidos pelo NTE 5. 

D9: A docente tinha 35 anos de idade quando participou da entrevista, 

trabalhava e residia no município de Itabuna (BA). Licenciada em Letras e Artes 
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(2003), especialista em Docência do Ensino Superior e em Mídias na Educação e 

mestrado em Linguagens e Representações. Possuía 9 anos de atuação na docência na 

rede estadual, 5 anos na rede municipal e 4 anos em escola particular, com a carga 

horária de 40 horas. Também atuou como gestora escolar nas redes estadual e 

municipal. Na época do curso, lecionava as disciplinas Língua Portuguesa, Literatura 

Brasileira e Redação (Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio) e quando foi 

entrevistada, continuava lecionando as mesmas disciplinas. Lecionava em uma 

escola no município de Canavieiras, mas no momento, estava em uma escola no 

município em que residia. Essa docente possuía experiência na utilização das TIC e 

atuou por certo período na tutoria presencial de um curso a distância do programa 

UAB. 

D10: A docente tinha 52 anos de idade, trabalhava e residia no município de 

Itabuna (BA). Licenciada em Ciências Biológicas (2006) com especialização em 

Educação a Distância. Tinha 24 anos de atuação na docência na rede estadual e 30 

anos na rede municipal, com a carga horária de 60 horas. Na época do curso, assim 

como no período desta pesquisa, lecionava a disciplina Biologia no Ensino 

Fundamental 2 e Ensino Médio. Continuava atuando na mesma escola do período 

em que fez o curso, mas pela rede municipal atuou um período como formadora no 

Núcleo de Tecnologia Municipal de Itabuna (NTM) e agora também estava atuando 

em um Centro de Acompanhamento Pedagógico de Educação Inclusiva, com a área 

de tecnologias inclusivas. Participou de alguns cursos promovidos pelo NTE 5. 

D11: Essa docente tinha 49 anos de idade, trabalhava e residia no município de 

Itabuna (BA). Licenciada em Pedagogia (2001) e em Ciências Sociais (2015) e 

especialista em Gestão Participativa. Possuía 24 anos de atuação na docência na rede 

estadual, 33 anos em escola particular, atuou também como coordenadora 

pedagógica e trabalhava com a carga horária de 40 horas. Na época do curso, 

lecionava a disciplina Ciências (Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio) e quando a 

entrevista foi feita, lecionava Ciência e Tecnologia e Sociologia. Continuava atuando 

na mesma escola do período em que fez o curso. A docente possuía familiaridade 

com as TIC e buscava participar sempre de formações. Na escola estadual, 
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coordenava um grupo de estudos e pesquisa, em que os alunos desenvolviam 

pesquisas científicas. 
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ANEXO A – MAPA DE FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO VIRTUAL 
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ANEXO B – PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO 

 
Nome do curso: Aprendendo e Ensinando com Objetos de Aprendizagem - RIVED 
Modalidade: Semi-presencial  
Período de realização: Maio/2009  
Carga horária total:  80h       Presencial =  16h                 A distância = 64h 
Turnos e horários: Matutino e Vespertino  
Ministrantes do curso: Professores multiplicadores do NTE 05/Itabuna-BA 
Local de realização: Núcleo de Tecnologia Educacional 05 (NTE 05/Itabuna-BA)  
Escolas participantes: Escolas da rede pública de ensino do Estado da Bahia, 
pertencentes às DIREC 06 e 07 
Nº de turmas e cursistas: 40    

  

Apresentação:   

 

 A incorporação das tecnologias educacionais no processo educativo vem 

crescendo a cada dia requerendo do educador habilidades específicas para o 

planejamento e utilização significativa e contextualizada no processo de ensino e 

aprendizagem. Para tanto, o educador precisa conhecer as possibilidades que a 

tecnologia oferece, podendo também transpor do papel de usuário para o de autor.  

As possibilidades de educação mediada pelo computador encantam e 

motivam, mas nem sempre colaboram para uma aprendizagem significativa e 

contextualizada atrelada aos objetivos curriculares. Os Objetos de 

Aprendizagem surgem como possibilidade didática para o educador, pois consistem 

em recurso que pode ser reutilizado para dar suporte ao aprendizado. Intenciona-se 

a divisão dos conteúdos curriculares em pequenos trechos que podem ser 

reutilizados em vários ambientes de aprendizagem.  

A Rede Interativa Virtual de Educação - RIVED -  produz objetos de 

aprendizagem que são atividades multimídia, interativas, na forma de animações e 

simulações. 

Essa proposta de formação para o educador oportuniza o conhecimento, a 

avaliação, a produção e a inserção de Objetos de Aprendizagem (RIVED e outros) na 

prática pedagógica a fim de favorecer a aprendizagem de conceitos, procedimentos e 

atitudes de acordo a proposta curricular das diversas áreas do conhecimento. 
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Ementa:  

Conhecimento da proposta da Rede Interativa Virtual de Educação - RIVED 

(MEC/SEED) e de outros repositórios de OA. Análise, avaliação, 

experimentação, planejamento e construção de OA inserindo-os em sua prática 

educativa atendendo às exigências e necessidades curriculares.  

“NÃO É A TECNOLOGIA QUE GARANTE A APRENDIZAGEM E SIM A 
INTELIGÊNCIA PEDAGÓGICA QUE ESTABELECE A ESCOLHA DE 
DETERMINADA OU DETERMINADAS TECNOLOGIAS PARA AGREGAR 
VALOR À APRENDIZAGEM.”  

  

 OBJETIVOS  

 Objetivo Geral:  

- Adquirir novas competências para o fazer educativo a partir do planejamento de 
propostas com a utilização de Objetos de Aprendizagem.  

 
 Objetivos Específicos:  

- Conhecer e avaliar os objetos de aprendizagem produzidos pelo RIVED e em outros 
repositórios.  
- Utilizar objetos de aprendizagem disponibilizados pelo RIVED e outros 
repositórios, adequando-os à sua prática educativa.  
- Planejar ações em forma de projetos de trabalho educativo a partir da utilização de 
objetos de aprendizagem. 
- Conhecer ferramentas de produção dos objetos de aprendizagem  

   

Público-alvo:  Educadores efetivos da rede estadual de ensino pertencentes às 

DIREC 06 e 07 que estejam interessados em conhecer e utilizar Objetos de 

Aprendizagem em sua prática educativa.  

Pré-requisitos:  

* Ser educador (regente de classe ou coordenador pedagógico) efetivo na rede 
estadual de ensino (DIREC 06 e 07).  
* Ter disponibilidade para participar ativamente das atividades propostas nos 
encontros presenciais e no ambiente virtual de aprendizagem. 
* Possuir e-mail 

  

Ambiente físico: Núcleo de Tecnologia Educacional 05 (NTE 05/Itabuna-BA) e 

unidades escolares públicas pertencentes às DIREC 06 e 07. 

Ambiente virtual: Moodle (SEC/IAT)  

Metodologia:  
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A oficina será pautada no conhecimento e utilização de Objetos de 

Aprendizagem produzidos pela Rede Interativa Virtual de Educação - RIVED que 

constam no Linux Educacional e no portal do MEC 

(http://www.rived.mec.gov.br/), vislumbrando também o conhecimento de outros 

repositórios de OA. 

Aprendizagem colaborativa, atividades de reflexão, discussão, leitura 

compartilhada de textos, realização de atividades presenciais e a distância servirão 

de vivências para troca de experiências e construção de conhecimentos e habilidades 

acerca do uso da tecnologia na educação.   

Serão priorizados trabalhos em duplas ou pequenos grupos para exploração 

dos Objetos de Aprendizagem (RIVED) segundo a área de interesse dos educadores 

partindo da apresentação de alguns OA pré-selecionados.  

A avaliação das possibilidades e limitações dos OA acontecerão a fim de que o 

educador possa ter clareza de sua utilização em seu planejamento didático, 

podendo realizar escolhas e utilizar o OA em sua prática.  

 O ambiente virtual e as atividades a distância oportunizarão estudos, 

reflexão e discussão de textos, memorial e apresentação de produções dos cursistas e 

de utilização dos OA na prática cotidiana nas escolas. A proposta é a de mantermos o 

diálogo, as reflexões e construirmos uma rede de educadores que pensam e que 

fazem educação.  

Objetivamos efetivar, posteriormente, uma parceria com a Universidade 

Estadual de Santa Cruz (UESC) a fim de realizarmos atividades de produção de OA 

podem ser sugeridas.  

 

ENCONTRO PRESENCIAL -  ENCONTRO 01 (08 h)  
MOMENTO I - MANHÃ: 08h às 12h 
CADASTRAMENTO DO CURSISTA 
 
APRESENTAÇÃO - Tecendo nossa rede  

* Dinâmica de apresentação: Quem somos? Por que viemos?  
* Apresentação da proposta da oficina (slide) 
  

ATIVIDADE 01 - Objeto de Aprendizagem: o  que é, para que serve?  

http://www.rived.mec.gov.br/
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* Pescaria:  
- convidar parceiros para realizar uma pescaria (entre 02 ou 03 pescadores no barco)  
- navegar em alguns sites da internet a fim de "pescar" alguns conceitos de Objetos de 
Aprendizagem  
- compartilhar com o grupo os resultados da pescaria, fazendo uma seleção de 
conceitos encontrados.  
* Apresentação do conceito de OA segundo RIVED (slides)  
* Leitura do texto Os objetos digitais e suas utilizações no processo de ensino-

aprendizagem que se encontra na Midiateca e partilha de pontos de vista 
  

ATIVIDADE 02 - Conhecendo Objetos de Aprendizagem - RIVED   

* Conhecimento da interface do Linux Educacional  
* Apresentação de alguns OA RIVED no Linux Educacional e no portal MEC/RIVED 
* Distribuição dos OA selecionados entre os 05 grupos.  
- Feudalismo (História) 
- Chuva Ácida (Química) 
- Uso do porquê (Língua Portuguesa) 
- Capitão Tormenta (Ciências, História, Geografia) 
- Redescobrindo a sala (Matemática, Geometria) 
  

MOMENTO II - TARDE: 13h30 às 17h30  

ATIVIDADE 03 - Ambiente virtual de aprendizagem - Moodle 

* Cadastramento no ambiente  
* Conhecimento da interface do ambiente 
* Criação de perfil 
* Fórum de apresentação 
* Registro no diário de bordo sobre as impressões do dia 

  

ATIVIDADES A DISTÂNCIA - (18 h) 

ATIVIDADE 01 - Objetos de Aprendizagem - RIVED: possibilidades e limitações  

* Avaliação dos OA - RIVED  

ATIVIDADE 02 - Estudo dos diferentes usos dos Objetos de Aprendizagem: 

abordagens instrucionista e construcionista 

* Leitura de textos e discussões no fórum  

ATIVIDADE 03 - Ensinando e aprendendo   

* Planejamento de proposta pedagógica utilizando Objetos de Aprendizagem RIVED  

ATIVIDADE 04 - Utilizando os Objetos de Aprendizagem 

* Desenvolvimento do planejamento da proposta de utilização do OA. 
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* Agendamento de visitas às escolas para acompanhamento do desenvolvimento da 
proposta (ver possibilidade) 

  

ENCONTRO PRESENCIAL -  ENCONTRO 02 (04h) 

MOMENTO I - MANHÃ: 08h às 12h 

ATIVIDADE 01 - Fortalecendo a rede  

* Organização dos suportes midiáticos para apresentação dos trabalhos 
* Apresentação das propostas planejadas e desenvolvidas nas escolas 
* Exercitando a avaliação: registros sobre o próprio percurso na oficina e sobre a 
proposta da oficina  

  

Recursos:  

 - Computador conectado à Internet  
- Linux Educacional  
- Projetor multimídia  
- Textos impressos  
- Cd  
- Aparelho de som  
- DVD  

    

Avaliação:  

No decorrer da oficina os cursistas estarão sendo avaliados a partir da 

participação ativa, interações virtuais e presenciais e produção, de acordo aos 

seguintes critérios para fins de certificação:  

- Presença de no mínimo 80% nos encontros presenciais;  
- Participação de no mínimo 80% nas atividades realizadas no ambiente 

virtual;  
- Realização efetiva das atividades propostas;  
- Elaboração de proposta para utilização dos Objetos de Aprendizagem em 

sua unidade escolar;  
- Realização de auto-avaliação e avaliação da oficina a partir de indicadores 

que serão apresentados.  
  

Referências Bibliográficas:  

http://www.rived.mec.gov.br/  
http://rived.proinfo.mec.gov.br 

http://www.labvirt.futuro.usp.br 

http://www.cinted.ufrgs.br/CESTA/ 

http://www.ib.usp.br/microgene/index.php  

http://www.rived.mec.gov.br/
http://rived.proinfo.mec.gov.br/
http://www.labvirt.futuro.usp.br/
http://www.cinted.ufrgs.br/CESTA/
http://www.ib.usp.br/microgene/index.php
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  ANEXO C – DOCUMENTOS DO COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA 

 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO CIENTÍFICA E  

FORMAÇÃO DE PROFESSORES/ PPG-ECFP 
 

  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(Em conformidade com a Res. CNS 466/12) 

 

 

Prezado(a) professor(a),   

O(A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa 

“Objetos de Aprendizagem no Ensino de Ciências: análise ex post facto dos resultados de um 

curso de formação em serviço na prática docente”, de responsabilidade da pesquisadora 

Lindamara Caires Silva de Almeida. O objetivo principal é analisar resultados na 

prática pedagógica proporcionados por um curso de formação docente em serviço 

que o(a) Sr. (ª) fez no ano de 2009 sobre objetos de aprendizagem no ensino de 

ciências. Esse curso, na época intitulado Aprendendo e ensinando com objetos de 

aprendizagem, foi implementado pelo Núcleo de Tecnologia Educacional 05 (NTE 05 

– Itabuna/BA) e ofertado a professores e coordenadores pedagógicos das DIREC 6 e 

7. A sua contribuição em nossa pesquisa consistirá em participar de uma entrevista 

individual gravada em áudio, com tempo estimado de duração de 1 a 2 horas. Não 

haverá gastos financeiros de sua parte, pois a entrevista poderá ser realizada em 

local e horário de sua preferência. O anonimato será mantido em nosso relatório de 

pesquisa (dissertação de mestrado), pois interessa-nos apenas os conteúdos do 

conjunto de depoimentos que os professores darão sobre o referido curso. A 

pesquisa não trará benefício individual imediato a(o) Sr.(ª), mas os resultados trarão 

contribuições valiosas para planejamentos e execuções referentes à formação 

docente na área em estudo. Os riscos potenciais a que estará sujeito são mínimos e 



170 
 

inerentes a uma entrevista (cansaço, desconforto ou constrangimento a alguma 

eventual pergunta). De nossa parte, haverá esforço para minimizá-los ao máximo. 

Ao seu pedido, poderemos, por exemplo, fazer intervalos maiores entre as 

perguntas, conceder o tempo que desejar para pensar as respostas ou até remarcar 

novas entrevistas. Ressaltando-se que sua participação é voluntária e em qualquer 

momento o(a) Sr.(ª) poderá desistir totalmente da entrevista ou, ainda, solicitar que 

algumas respostas sejam excluídas. Caso tenha dúvidas ou perceba alguma 

ocorrência ética no decorrer da pesquisa, poderá entrar em contato com o Comitê de 

Ética em Pesquisa da UESB, pelo fone 73-3528-9727 ou e-mail cepjq@uesb.edu.br. 

Em qualquer momento eu também poderei sanar qualquer dúvida sobre os 

conteúdos de minha pesquisa (73-8816-0034 ou 73-9107-2790 ou 

lindamaracaires@gmail.com). Caso aceite este convite, peço a gentileza de assinar o 

presente termo em duas vias; uma das quais ficará de sua posse. Como este 

documento apresenta-se em duas laudas, há necessidade de rubricar a primeira. Por 

fim, esclareço que os dados obtidos serão analisados e posteriormente deverão ser 

divulgados em revistas e eventos científicos, mas sempre com o compromisso de 

manter o sigilo de sua identidade (ou de quaisquer informações que permitam sua 

identificação).  

Eu, _________________________________________________________, aceito o 

convite para participar espontaneamente da referida pesquisa. 

 

_____ de ____________ de _______ 

 

 ___________________________________________  

Assinatura do (a) participante da pesquisa 

 

___________________________________________  

Assinatura da pesquisadora responsável 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO CIENTÍFICA E  

FORMAÇÃO DE PROFESSORES/ PPG-ECFP 
  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO DA INSTITUIÇÃO 

 

 

Eu, Corbulon Santos Filho, Coordenador do Núcleo de Tecnologia 

Educacional (NTE 05), município de Itabuna – BA, declaro que Lindamara Caires 

Silva de Almeida, aluna do Mestrado em Educação Científica e Formação de 

Professores, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB),  está autorizada 

a realizar nesta Instituição o projeto de pesquisa “Objetos de Aprendizagem no Ensino 

de Ciências: análise ex post facto dos resultados de um curso de formação em serviço na 

prática docente”, sendo permitido o acesso a todos os documentos e registros 

referentes ao curso Aprendendo e ensinando com objetos de aprendizagem, realizado no 

ano de 2009. 

 Ressalto que estou ciente de que serão garantidos os direitos, dentre outros 

assegurados pela resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. 

 

 

Itabuna (BA), ____ de ____________ de ________. 

  

 

 

_____________________________________________________________________ 

(CARIMBO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO NTE 05) 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO CIENTÍFICA E  

FORMAÇÃO DE PROFESSORES/ PPG-ECFP 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO  

 

 

Eu, Lindamara Caires Silva de Almeida, discente do Mestrado em Educação 

Científica e Formação de Professores do Departamento de Ciências Biológicas da 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, pesquisadora responsável pelo projeto 

intitulado “Objetos de Aprendizagem no Ensino de Ciências: análise ex post facto dos 

resultados de um curso de formação em serviço na prática docente”, comprometo-me a 

observar se as normas da Resolução 466/12 estão sendo obedecidas em todas as fases 

da pesquisa. 

 

 

Jequié, 30 de Setembro de 2014 

 

 

 

 

Lindamara Caires Silva de Almeida 

Mestranda em Educação Científica e Formação de Professores 

Departamento de Ciências Biológicas – Jequié-BA 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO CIENTÍFICA E  

FORMAÇÃO DE PROFESSORES/ PPG-ECFP 
 

 

Jequié, 30 de Setembro de 2014 

 

Ilma. Srª 

Profa. Ana Angélica Leal Barbosa 

Presidente do Comitê de Ética em Pesquisa  

 

 

Prezada Senhora, 

 

Encaminhamos para apreciação e aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

da UESB o projeto de pesquisa intitulado “Objetos de Aprendizagem no Ensino de 

Ciências: análise ex post facto dos resultados de um curso de formação em serviço na prática 

docente”. 

Agradecemos a vossa colaboração. 

 

Atenciosamente, 

  

 

Lindamara Caires Silva de Almeida 

Mestranda em Educação Científica e Formação de Professores 

Departamento de Ciências Biológicas – Jequié-BA 
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