
Formação dos
docentes na era
da tecnologia da
informação

valorização e qualificação dos profes-
sores são consideradas fundamen-
tais para a melhoria da educação. A
garantia que esses elementos serão

atendidos se faz com uma melhora no processo
de recrutamento, na formação e no fornecimento
de condições de trabalho para que os docentes
possam desenvolver todo seu potencial, tendo as
competências necessário e a motivação requerida
para este tipo de trabalho.

Muito além das titulações, dois fatores podem
ser considerados fundamentais na atualização ge-
ral dos professores, tanto no que diz respeito ao
didático-pedagógico quanto à tecnologia: opor-
tunidade e vontade de aprender. "Se o professor
tem muita disposição, tenta fazer por si a sua atu-
alização. No entanto, embora tenha algum pro-
gresso, não consegue acompanhar a velocidade
das mudanças. É necessário que sejam oferecidos
oportunidades e estímulos profissionais para que
se aceite este desafio", afirma a gestora de Proje-
tos e Supervisão da CM Consultoria, prof. Yolanda
de Castro e Souza.

Para o prof. Germano Rigacci Júnior, pró-reitor
de graduação da PUC-Campinas, uma das formas
de promover essa atualização se dá por meio de
programas que atendam as necessidades e de-
mandas detectadas pelo processo de trabalho em
andamento, fomentando a formação continuada
do professor. "Estes programas devem envolver
tanto os aspectos pedagógicos, no que diz respei-
to à essência do processo educacional, quanto à
utilização de instrumentos tecnológicos de apoio.
Além dos programas, não podemos esquecer que
estamos, hoje, todos pressionados pela realidade
a buscar qualificação em todas as dimensões".

Para realizar as atividades de aprimoramento, é
importante que as IES constituam suas comissões
de avaliação e acompanhamento para, juntamente
com a área de Recursos Humanos, desenvolvam-
se as melhores soluções para a formação docente.



Principais gaps na formação
dos docentes

Um dos mais eminentes
pensadores franceses na
questão relativa ao impacto
das novas tecnologias na cul-
tura contemporânea, Michel
Authier, descreve, de forma
bastante completa, o novo
papel dos professores. Estes
passam a ser "produtores,
quando elaboram suas pro-
postas de curso; conselhei-
ros, quando acompanham os
alunos; e parceiros, quando

constróem, junto com os especialistas em tecno-
logia, abordagens inovadoras de
aprendizagem a partir da utiliza-
ção de TI".

O papel do estudante também
muda bastante. De uma atitude
mais passiva - pois na forma
tradicional de aprendizagem a
iniciativa do ensino cabe ao pro-
fessor - passa a ser o principal
sujeito de sua própria aprendiza-
gem. Por outro lado, é exatamente
a nova forma de aprender que propicia ao aluno
um melhor aproveitamento em seus estudos e,
principalmente, sedimenta uma compreensão
que hoje é considerada de fundamental im-
portância para o sucesso de uma pessoa: a de
'aprender a aprender' e de 'aprender em colabo-
ração'. "O principal estrangulamento dentro des-
ta perspectiva é que a maioria dos professores
que atuam, principalmente no Ensino Superior,
não tiveram oportunidade de vivenciar este pro-
cesso e se sentem, de certa forma, obrigados a
agir profissionalmente dentro de um universo
que não é o seu. O docente não é incapaz, ou
portador de deficiências de conhecimento. Neste
caso falta-lhe a oportunidade de aprender, prin-
cipalmente fora da sua já repleta agenda de tra-
balho e às suas próprias custas", explica a prof.
Yolanda de Castro, consultora da CM.

É necessário que sejam
oferecidos oportunidades e

estímulos profissionais para que
os professores aceitem o desafio

da atualização", prof. Yolanda
de Castro e Souza, gestora de
projetos e supervisão da CM

Consultoria

Perfil do professor

Apesar de não existir uma fórmula comum
para todas as IES, estudos demonstram que algu-
mas habilidades e competências são essenciais à
formação dos professores na atualidade. Dentre
elas, podemos destacar conhecimentos elementa-
res, como a competência para utilizar os recursos
essenciais da informática - editores de texto, pla-
nilhas eletrônicas, aplicativos para apresentações
gráficas, correspondência e pesquisa em ambien-
te virtual. Porém, existem questões muito mais
significativas e que podem comprometer toda a
evolução do projeto educacional de uma institui-
ção. "A formação didático-pedagógica é extre-
mamente importante. É comum a busca e con-

tratação dos melhores profissionais
de mercado para a atuação dos
mesmos como docentes nas IES.
Pude observar diversas experiên-
cias muito mal sucedidas, em que
tanto o profissional quanto a insti-
tuição de ensino voltaram atrás na
parceira. Não porque tenha exis-
tido qualquer problema "entre as
partes, mas porque o profissional,

simplesmente, não possuía qualifi-
cações técnicas para atuar como professor", aler-
ta o prof. Antônio Galdeano.

Para o prof. das Faculdades Radial, outra ques-
tão fundamental para as IES, hoje, é a definição,
apropriação e disseminação de um conceito úni-
co de "competências". Segundo ele, são várias as
definições (o MEC, a OIT e o INMETRO abordam
o tema de forma distinta). "Se sua instituição não
consegue fazer com que seus professores assi-
milem os conceitos amplamente disseminados
sobre competências, a instituição terá um grande
problema em suas mãos. E esse problema cresce-
rá na medida em que o mercado demandar profis-
sionais que atendam às especificações do sistema
de certificação que está sendo regulamentado no
Brasil", alerta.

A tecnologia da informação é outro desafio que
deve ser vencido pelos docentes. É fato que as ins-



tituições que souberem utilizar as novas tecnolo-
gias da comunicação e da informação para ofere-
cer aos interessados o conhecimento de que eles
precisam, na forma mais conveniente, certamente
atrairão um grande número de usuários. "Deve-
se criar, aos poucos, um movimento, dentro das
instituições, para desmistificar que a informática.
Temos feito isso e propiciado curso de capacita-
ção. É preciso que os docentes enxerguem que
as ferramentas tecnológicas podem agregar valor
as aulas e dinamizar os conteúdos", DIZ a prof.
Dra. Neide Lehfeld, diretora de ensino, pesquisa e
extensão da Universidade de Ribeirão Preto (Una-
erp). Para complementar esse processo de capa-
citação dentro da entidade, a Unaerp conta com
um programa de financiamento de computadores
para os docentes.

Avaliação

Para ações pontuais de diagnóstico das neces-
sidades de formação para equipes docentes, é im-
portante que as IES adotem comissões de avalia-
ção interna, com o objetivo diagnosticar e elaborar
programas de atualização didático, pedagógica e
tecnológica para os professores da instituição. É
indicado, ainda, que ofereçam cursos presenciais
e/ou a distância, gratuitamente ou parcialmente
subsidiados pela IES.

A prof. Yolanda de Castro, alerta que o primeiro
passo das IES é evitar preconceito. "Não se deve
taxar o docente de jurássico, desconsiderando a
experiência acumulada, fazendo-o sentir-se in-
competente só porque não dá aula-show. É pri-
mordial que a IES permita ao professor momentos
de reflexão sobre a sua prática e sua metodologia

de ensino, para que ele mes-
mo se avalie e se adjetive".

Nas Faculdades Radial o
aprimoramento dos profes-
sores é coordenador pela
Comissão Permanente para
Avaliação das Necessidades
de Aperfeiçoamento Docen-
te (Copanad). Esta comissão
atua de forma sistêmica e
contínua, articulando as ações
previstas no Plano de Desen-
volvimento Institucional (PDI)
e no Projeto Político-Pedagó-
gico Institucional (PPI), com
as demandas identificadas
junto ao corpo docente da ins-
tituição. "É um projeto novo
dentro da Faculdade, que já
começa a repercutir, positiva-
mente, junto ao nosso corpo
docente. Estamos trabalhan-
do numa fase diagnostica
para implementar a ação for-
mativa, propriamente dita, já
a partir de 2007", explica.

A Escola Superior de Pro-
paganda e Marketing (ESPM)
busca atingir excelência com



Atualização dos docentes x
Sociedade da Informação

Historicamente, sempre existiu uma grande
distância entre a educação "formal" ou acadêmi-
ca e a educação profissional no Brasil. Taylor, no
início do século XX, hierarquizava a sociedade em
classes, segundo o seu nível de escolaridade. Por
conseqüência natural deste processo, os professo-
res também foram separados nas especialidades
acadêmica e técnica. Natural também foi o distan-
ciamento entre essas duas versões do profissional
da educação: quem educava os jovens que herda-
riam as empresas de seus antepassados, eram os
professores de fato e de direito, aqueles com vasta
formação acadêmica. Os outros eram vistos como
técnicos pouco preparados para o ofício docente e
que depreciavam o valor da categoria. Isso durou
o século passado inteiro.

A sociedade da informação, advinda após o
declínio do modelo taylorista e fordista, transfor-
mou completamente a ordem social, político, eco-
nômica e, inclusive, a ordem sacramentada desde
as primeiras escolas confessionais: essa nova era
pós-capitalista, ou pós-moderna, exigiu uma nova
postura do professor perante o conhecimento e aci-
ma de tudo, frente ao aluno. As relações estavam,
a partir de então, irrevogavelmente alteradas.

"O professor, além de ensinar, precisa desenvol-
ver suas habilidades e competências, a ponto de
aprender com o aluno também. Ou seja, o marco
inicial para a atualização didático, pedagógica e
tecnológica dos docentes da sociedade da informa-
ção, é a capacidade de aprender com a experiência
alheia", opina o professor titular das Faculdades e
Centro de Educação Tecnológica Radial e mestre
em educação, Antônio Sebastião Galdeano. "De
forma geral, os professores utilizam tecnologia de
informação, porém muitas vezes os alunos estão
à frente dos profissionais. Recebemos alunos que
utilizam ferramentas de computação gráfica, como
Photoshop, com maestria. A diferença que o pro-
fessor faz nesses casos é auxiliar o aluno a desco-
brir quando e porque utilizar cada uma das ferra-
mentas disponíveis no software", analisa o diretor
nacional dos cursos de graduação da ESPM, prof.
Alexandre Gracioso.

a Academia ESPM. "Oferecemos cursos voltados,
especificamente, para a atualização de professores.
Ao longo do ano, são oferecidos por volta de 20 pro-
gramas em cada unidade da instituição, que cobrem
temas que vão desde técnicas de ensino até tópicos
em avaliação de aprendizado, relacionamento com
o aluno e atualização em pontos específicos", revela
o prof. Alexandre Gracioso.

No Ibmec-SP, o maior foco está na atualização
didático-pedagógica. "Mantemos uma visão edu-
cacional clara, focada no princípio de aprendizado
centrado no aluno. Fazemos discussão das me-
lhores práticas e colóquios em universidades es-
trangeiras, como Harvard. Há, ainda, uma área de
Apoio ao Professor, em parceria com o RH, justa-
mente destinada ao aprimoramento dos docentes",
argumenta o prof. Tadeu da Pont, coordenador de
capacitação profissional na instituição. "Além disso,
todos os docentes novos têm aulas assistidas pelos
professores sêniores, para que incorporem, mais ra-
pidamente, a visão educacional da entidade".
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