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Objetivo GeralObjetivo Geral

A

Analisar a formação e 

prática dos professores 

do Ensino Médio quanto 

ao desenvolvimento do 

trabalho com as 

tecnologias de informação 

e comunicação na escola.



  

Tecnologia de Informação e Tecnologia de Informação e 
Comunicação na Educação Comunicação na Educação 
EscolarEscolar
IInserção das TIC's – exige forma nserção das TIC's – exige forma 
diferenciada de conceber o ensino e a diferenciada de conceber o ensino e a 
aprendizagem;aprendizagem;
TIC's – construção do conhecimento;TIC's – construção do conhecimento;
Rompimento com a postura tradicional;Rompimento com a postura tradicional;
Uso de modo pedagógico.Uso de modo pedagógico.



  

CONCEPÇÕES DE INCLUSÃO CONCEPÇÕES DE INCLUSÃO 
DAS TICs NO CURRÍCULO DAS TICs NO CURRÍCULO 

ESCOLARESCOLAR
 Currículo:
 complexo e social, com significado 

prático e real;
 perspectiva histórica e relacional; 
 Linhas da Informática educativa: 

perspectiva instrucionista e 
construcionista.



  

OS PARÂMETROS OS PARÂMETROS 
CURRICULARES NACIONAIS E CURRICULARES NACIONAIS E 

AS TIC'sAS TIC's
 Plano Decenal de Educação
 Constituição Federal - 1988
 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

– 9.394/96
 A concepção de currículo como as matérias constantes 

de um curso, programas de conteúdos das disciplinas, 
expressão de princípios e metas do projeto educativo, 
com flexibilidade para tradução do professor em 
prática didática.



  

Procedimentos MetodológicosProcedimentos Metodológicos
 Paradigma Interpretativo
 Método: Estudo de Caso
 Área de Abrangência: 

Sertão dos Inhamuns
 Município: Tauá
 Escola de ensino médio

 Técnicas de Coleta: 
observação, 
questionário, 
entrevista e análise 
documental.

 Análise dos Dados – 
uso do Aquad 5.0



  

Análise de DadosAnálise de Dados

Triangulação de Dados

Entrevistas

Observação 
Documentos Questionários



  

A FORMAÇÃO DE PROFESSORES A FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
PARA USO DAS TIC'sPARA USO DAS TIC's

▪   

• Escola Pesquisada – 1.723 matriculados, alta 
taxa de evasão e repetência, laboratório de informática 
com equipamentos inadequados, ausência de softwares 
educativos;
•Sujeitos Pesquisados – 1/3 é do sexo masculino, 2/3 já 
concluíram uma especialização e 1/3 está cursando, 
todos trabalham 200h/a e possuem média de 5,6 anos de 
experiência  no ensino médio.
•Os docentes pesquisados -  reconhecem as vantagens 
de uso das TICs, mas admitem que precisam de 
formação para a devida utilização. 



  

Acesso às TICAcesso às TIC
Local de acesso dos professores da escola “A” ao 

computador -  

0

5

10

15

20

25

30

35

Casa

Escola

Trabalho

Parentes/Amigos

Cybercafe

Fonte: Elaboração Própria 



  

Acesso à internetAcesso à internet
Acesso dos professores da Escola “A”  à 

internet 
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Conhecimentos sobre as TIC dos professores da 
escola “A” - 

Acesso à internetAcesso à internet
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Propostas (I)Propostas (I)
 Implementar a política de formação 

continuada em uma abordagem 
construcionista;

 Redimensionar o trabalho com as TIC, 
abrangendo todas as áreas do saber;

 Implementar políticas de melhoria da infra-
estrutura;

 Repensar o currículo dos cursos de formação 
de professores das Universidades;

 Promover momentos de estudo com os 
docentes.



  

Propostas (II)Propostas (II)
 Adquirir softwares educativos;
  Criar mecanismos para utilização de 
softwares livres;

 Reivindicar políticas públicas de acesso a 
computadores para profissionais da 
educação;

 Promover estratégias de conectividade  à 
internet para os docentes, de forma mais 
acessível e abrangente;



  

Cenário AtualCenário Atual

 Escola – 107 computadores – 04 
laboratórios de informática;

 Professor lotado nos LEI;
 Curso de Linux Básico e Avançado;
 Curso de Linux Educacional;
 Realização de Seminários e Palestras sobre 

a temática, além de mini-cursos práticos;
 Estratégias de uso inseridas na formação 

continuada de docentes. 



  

Considerações FinaisConsiderações Finais
 A escola precisa criar uma lógica de inclusão 

da Informática nos currículos;
  É preciso pensar um currículo crítico, que 

trabalhe as TICs como ferramenta 
indispensável ao exercício da cidadania. 

  Na realidade analisada, falta 
interdisciplinaridade, trabalho com projetos 
educativos, conhecimento das abordagens de 
uso (instrucionista e construcionista). 



  

Para Refletir:Para Refletir:

 “É possível afirmar que, nas próximas 
décadas, a educação vá se transformar mais 
rapidamente do que em muitas outras, em 
função de uma nova compreensão teórica 
sobre o papel da escola, estimulada pela 
incorporação das novas tecnologias 
(BRASIL, 1998, p.6).”
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