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RESUMO

O presente trabalho pretende compartilhar algumas reflexões a respeito de uma

experiência de capacitação de professores no uso de novas tecnologias e abrir um debate

junto aos participantes do presente symposium para que, ampliando o nosso foro de

discussão, possamos qualificiar o processo em nossa universidade. O Projeto Info, do

qual pretendo fazer o relato, está sendo levado a efeito em uma universidade particular

no Estado do Rio Grande do Sul, Brasil - Universidade do Vale do Rio dos Sinos-

UNISINOS. O Projeto está vinculado a um programa mais amplo de implementação do

uso de novas tecnologias de comunicação e informação na universidade. O Info tem,

como pontos importantes de implementação: a discussão pedagógica, epistemológica e

técnica, o trabalho em rede, tendo na reflexão um dos seus suportes essenciais para

atingir a excelência humana e acadêmica.
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 UMA EXPERIENCIA CONCRETA
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Nos tempos atuais não se pode mais desconhecer nem desprezar a invasão das

novas tecnologias no cotidiano das pessoas e da sociedade como um todo. E com ela

uma incomensurável quantidade de informações está, cada vez mais rápido, a nossa

disposição. Só estes fatos já seriam suficientes para que refletíssemos sobre o que e

como realizamos o ato de ensinar e aprender, incentivando-nos a (re)pensar criticamente

a pratica empreendida em nosso que-fazer pedagógico.

A atualização e o aperfeiçoamento continuados dos docentes é algo de que não

se pode mais prescindir. A instauração da era da informática e da comunicação, a

mudança de paradigmas, o emprego de novas tecnologias, entre outros, são de tal

magnitude, que impulsionam as pessoas e instituições ao compromisso de acompanhar e

propor novas maneiras de enfrentar tais inovações com urgência.

Porém, o emprego das novas tecnologias de informação e comunicação não pode

ser feito como mero substituto do quadro negro ou qualquer outro recurso, usado como

ferramenta dentro de uma ótica tecnicista de ensinar e aprender. É preciso viabilizar o

uso destes recursos e capacitar os docentes para o uso competente e adequado,

utilizando-os como meios de propiciar a construção do conhecimento, dentro de um

processo dinâmico de interação e cooperação. Para tanto, se faz necessário incluir na

formação continuada dos docentes, segundo Fagundes e Basso (1997), diferentes tipos

de interação entre o objeto de conhecimento e os sujeitos aprendentes, através de uma

proposta de saber compartido e de busca de inovações pedagógicas e profissionais.

A Unisinos, universidade a qual me encontro vinculada, tem se preocupado e

oferecido diferentes oportunidades de capacitação a seus docentes no uso de novas

tecnologias. Destaca-se as propostas do início  da década de 90, as quais ocorreram sob

a orientação da Coordenação Pedagógica e do Núcleo de Tecnologia Educacional

(NUTE). Atualmente, novas propostas estão em curso. Está em pleno desenvolvimento

e implantação o Programa Genesis que  comporta os projetos:  Info (capacitação

presencial de docentes no uso de novas tecnologias) , Techne  (tecnologia em sala de



aula), Concecta (videoconferência) e Millenium (teleaprendizagem), bem como o

trabalho que vem sendo realizado pelo Núcleo de Apoio Pedagógico (NAP) junto aos

diferentes Centros de Ensino da Universidade.

No presente texto me interessa compartilhar algumas reflexões a respeito de

nossa experiência frente à capacitação de professores no uso de novas tecnologias

realizada através do Projeto Info.

O Projeto Info iniciou em agosto de 1998, reunindo quatro professores de cada

um dos seis Centros de Ensino da Universidade. Estes docentes se encontraram em um

turno por semana, durante o semestre 98/2, para discutir sobre aspectos pedagógicos,

epistemológicos e técnicos em relação ao uso de novas tecnologias no ato de ensinar e

aprender. Foram momentos de intensa troca de idéias, vivências de oficinas,

reformulação de disciplinas para o semestre 99/1 e elaboração de projetos de

multiplicação da capacitação de colegas de seus respectivos Centros de Ensino.

Todo esse trabalho sempre teve o cuidado de trazer o componente pedagógico

como um dos pontos importantes para a implementação do uso das novas tecnologias

em sala de aula como um meio e não um fim do ato de ensinar e aprender. Nos

preocupava sobremaneira que não se perdesse de vista que a ação educativa, que busca

a excelência humana e acadêmica, tem na reflexão um dos seus suportes essenciais.

À medida em que o grupo avançava no seu curso, se estreitavam os laços, as

relações interpessoais permitiam reflexões mais abertas e o intercâmbio permitia trocas

mais efetivas e substancias.

Os projetos de multiplicação da experiência vivenciada no curso e a

possibilidade da continuidade do trabalho com o grupo inicial, que continua a se

encontrar agora mensalmente, é outro ponto alto da educação permanente que se

instalou através do Info.

Instaurou-se uma forma de envolver as pessoas através da adesão por interesse,

por projetos de ensino, abrindo também a possibilidade para a pesquisa, através de

diferentes formas de implementação que atendem às especificidades de cada Centro de

Ensino. Através de discussões grupais e assessoria pedagógica-epistemológica e técnica,

estão se formando redes permanentes de educação continuada e melhoria da qualidade

do ensino. Assim, além de atender aos objetivos da universidade, atender aos anseios e

necessidades dos professores e possibilitar uma melhoria na aprendizagem dos alunos,
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engendra novas opções, provoca rupturas, decisão e novos compromissos, entendendo-

se a educação, segundo Freire (1996), como um ato de intervenção no mundo.

O Projeto assegura, ainda, através da forma como se vai implementando, que o

conhecimento vá sendo construído de forma pessoal e coletiva, na interação entre vários

sujeitos do conhecimento e destes com o mundo. Para tanto, leva em conta a ação e

reflexão contextualizada, a experiência compartilhada e a avaliação permanentes.

Estamos no terceiro semestre de implementação do projeto e vários cursos,

seminários, relatos de experiências, oficinas, teleconferências e outros tipos de trabalhos

já tiveram seu espaço de trabalho efetivados no e entre Centros, indo desde encontros,

de cunho local, regional, nacional e até internacional.

À medida em que o trabalho se estabelece, vai se realizando a (re)avaliação e o

(re)encaminhanmento dos processos que se estão implementando. E, como todo o

trabalho em rede, tudo isso exige grande audácia, iniciativa, paciência e perseverança.

Porém, até o momento presente, temos conseguido continuar a sustentar e impulsionar o

projeto com grande vontade e incentivo.

Porém, algumas questões se impõem, se fazem constantes e nos instigam ao

diálogo:

. quais os resultados efetivos que este processo engendrará a médio e longo

prazo?

. de que lugar cada docente já consegue estabelecer seu diálogo com os demais ?

. até que ponto houve real compreensão do processo e qual possibilidade real de

um crescimento pessoal e coletivo?

. o ato de ensinar já está sendo um espaço de aprendizagem e possibilita trocas

efetivas?

Estas e outras questões continuarão a impulsionar nossa ação e gostaríamos de

aproveitar o espaço do presente symposium iberoamericano para abrir o debate e

levarmos dados que pudessem nos ajudar a continuar a nossa critica.
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