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RESUMO 

 
Este trabalho ressalta aspectos significativos sobre o processo de formação 

continuada vivenciada por professores da rede pública estadual de educação do 

município de Tucuruí; ilustra como esses educadores estão utilizando as 

tecnologias em seu cotidiano. Destaco aspectos como: formação continuada, 

tecnologias na educação, software livre, identificando também as barreiras que 

dificultam a aplicabilidade por parte de um pequeno número de educadores na 

utilização das tecnologias no processo educacional. Evidenciando também o 

importante papel que o NTE Tucuruí, exerce no processo de formação continuada 

no município de Tucuruí em especial. 
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INTRODUÇÃO 

 O professor pela natureza de sua escolha profissional deverá ser um eterno 

aprendiz, uma pessoa acessível à formação continuada, novas práticas 

pedagógicas e recursos que contribuam no processo de ensino aprendizagem. 

  Refletindo sobre o meu período acadêmico, lembro que as mídias eram 

pouco difundidas, tive apenas duas disciplinas envolvendo tecnologias: 

Informática I e II. Raramente utilizavam vídeo cassete, no momento, era a 

tecnologia mais utilizada, até porque o Núcleo da Universidade do Estado do Pará 

da cidade de São Miguel do Guamá-Pa. era novo, portanto, os espaços de 

aprendizagem não estavam bem estruturados. Fazendo uma retrospectiva desses 

acontecimentos e épocas diferentes, com certeza houve um avanço significativo 

na área educacional em relação a utilização de tecnologias no chão da escola. 

 No contexto educacional de Tucuruí-PA, existem recursos tecnológicos para 

auxiliar no processo de ensino e aprendizagem. Nos últimos anos o governo 

federal tem se empenhado para desenvolver programas interessantes na área de 

educação e tecnologia. 

  Todos esses programas objetivam inovar o processo de educação-

aprendizado incorporando Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) e 

Educação à distância com vistas à capacitar os professores de todas as esferas, 

quais sejam: SEED – Secretaria de Educação a Distância, criada para desenvolver 

programas e projetos como: Proinfo; Salto para o Futuro; Rádio Escola; 

Proformação; Rived; e-Proinfo; Paped; Web Educ; Portal Domínio Público. 

 Conforme acentua Martinez (2004, p. 95): “as novas tecnologias da 

informação e comunicação vêm adquirindo um papel relevante e, em muitos 

casos, principal”.  É por conta de todas essas transformações, aqui no sudeste do 

Pará, até os nossos índios que assimilam outra cultura já começaram a adquirir 

essa nova cultura e as antenas parabólicas, computadores e a internet,
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 caminhonetes luxuosas já compõem o cenário de sua comunidade indígena, 

modificando gradativamente cultura. 

 A realidade dos educadores, não é tão diferente, convivem com a 

diversidade de situações que a cada dia se apresenta. Hoje são as tecnologias 

chegando, no entanto, aprender utilizá-las é necessário, aproveitando seus 

benefícios e sempre alertando as gerações futuras sobre seus riscos quando mal 

utilizadas. 

 Como pergunta de partida optei em, relatar como os professores das 

escolas públicas do município de Tucuruí estão aplicando os conhecimentos 

adquiridos após participarem de cursos de formação continuada no Núcleo 

Educacional de Tecnologias de Tucuruí-PA. 

 O objetivo deste trabalho é mostrar deque forma os recursos tecnológicos 

são utilizados na rede pública estadual de ensino do município de Tucuruí-PA, 

após a participação de professores em cursos de formação continuada oferecidas 

pelo NTE Tucuruí-PA. 

 Observa-se que uma das barreiras no processo de formação é a rejeição do 

software livre na educação, é um fato, atrapalha bastante no desenvolvimento das 

atividades envolvendo tecnologias digitais.  Uma grande parcela dos professores 

está acostumada a trabalhar com aplicativos prontos e acabados. Entretanto, há 

professores que desenvolvem trabalhos maravilhosos utilizando software livre. 

 A metodologia deste estudo foi fundamentada por uma abordagem teórica 

de temas importantes na formação de professores como: Formação Continuada, 

Tecnologias na Educação e Software Livre na Educação, subsidiada por 

pesquisadores conhecedores dessa temática como: Martinez, Bastos, Moran e 

outros. 

 Tal estudo foi concretizado através de um relato de experiência desta 

formadora do NTE Tucuruí-PA sobre a utilização das tecnologias no contexto das 

escolas públicas de ensino médio desse município. A partir da realização de um 

levantamento nas escolas públicas de ensino médio de Tucuruí/PA identificou-se 

a existência de tecnologia (ANEXO I) e traçou-se os seguintes passos 

metodológicos para o enfoque do estudo: 

 Evidenciar o perfil dos professores nos cursos de formação continuada 

oferecida pelo NTE Tucuruí/PA; 
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 Reconhecer a ação dos Formadores do NTE Tucuruí/PA; 

 Identificar as barreiras que afetam à aplicabilidade das tecnologias na 

educação em Tucuruí/PA. 

A execução do trabalho envolveu tanto pesquisa bibliográfica e 

documental, quanto pesquisa de campo com coleta de dados e informações. O 

estudo foi dividido em três capítulos: O primeiro capítulo faz referência à 

formação continuada, tecnologias na Educação e software livre na educação. 

O segundo capítulo enfatiza o NTE de Tucuruí/PA, a formação de 

professores da rede pública estadual como também os entraves apresentados na 

formação dos professores. No terceiro capítulo será apresentado o relato de 

experiência da multiplicadora por esta fazer parte dos formadores do 

NTE/Tucuruí/PA. 

Nas considerações finais releva-se tal compreensão a fim de que seja 

repensada esta prática educativa como contribuição para que outros estudos sejam 

realizados com os mesmos objetivos. 
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1. CAPÍTULO I: Formação: Tecnologias e o Software Livre na 

Educação 

 

1.1 Tecnologias na Educação 

 O impacto das tecnologias da informação e comunicação na sociedade é 

extremamente importante. A inserção das tecnologias no contexto escolar 

acarretam exigências para os currículos escolares, as possibilidades que elas criam 

no nível das relações sociais, ou simplesmente no nível de acesso à informação. 

 As tecnologias são ferramentas excelentes para dinamizar as aulas, chamam 

atenção do aluno contribuem significativamente no processo de ensino e 

aprendizagem quando utilizadas corretamente. Para Martinez, (2008. P. 96): “A 

introdução de novas tecnologias no campo da educação não pode pretender 

resolver e acabar de uma vez por todas com os problemas educativos de sempre”. 

 Realmente as tecnologias sozinhas não resolvem os problemas da educação, 

mas dinamizam as aulas, tornando mais interessante, chamam atenção dos 

educandos, são aliadas importantes no processo de ensino e aprendizagem. 

  Nesse sentido, o professor como formador de opiniões e agente de 

transformação precisa estar atento acompanhando essa revolução tecnológica, 

inserindo gradativamente com segurança e responsabilidade as tecnologias em seu 

cotidiano escolar. 

 

1.2 Software Livre na Educação  

 Software livre são programas de computadores que podemos copiar, usar, 

estudar, modificar e redistribuir sem restrições ao seu código fonte. O Linux tem 

código fonte aberto por isso é o software livre mais utilizado. Existem várias 

comunidades na internet que estudam e trabalham na otimização desse sistema. 

(Manual Gesac, 2002, p.19). 

  O Sistema Linux foi adotado pelo governo federal para ser utilizado nas 

escolas públicas brasileiras por ser gratuito possibilitando assim a compra de mais 

máquinas, por ser menos vulnerável a vírus em relação aos outros sistemas.   

 Considerando que o software livre possibilita liberdade para o professor 

construir material de trabalho utilizando sua criatividade, então, esse paradigma 
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deve ser quebrado no entendimento do docente para que ele possa trabalhar com 

mais liberdade de criação. 

O software livre está sendo tão bem aceito na educação  que o secretário 

de Educação do Estado do Pará Professor Luis Cavalcante assinou uma normativa 

para o uso desse software na educação, foi publicado no diário oficial do Estado do 

Pará nº 31.746 de 06/09/2010 dispõe sobre o uso do software livre no âmbito da 

Secretaria de Educação do Estado do Pará.  

“Que a Política de uso de Softwares Livres da Secretaria de Estado de Educação 

do Estado do Pará SEDUC, reconhece a importância da dimensão de softwares 

livres e gratuitos para o desenvolvimento e a formação de uma Sociedade da 

Informação que privilegie a todos e democratize o conhecimento;  Que a criação 

desta política é baseada na característica mais importante do software livre que 

é a liberdade de uso, cópia, modificações e redistribuição e que essa liberdade é 

efetivada através da distribuição do código fonte dos programas, o que os 

transforma em bens públicos, disponíveis para utilização por toda a comunidade 

e da maneira que seja mais conveniente a cada indivíduo; e Que a opção 

tecnológica por software livre também é estratégica para o desenvolvimento de 

soluções de baixo custo e permite o avanço tecnológico de maneira segura e 

eficiente, sem o estabelecimento de dependência de fornecedores e de 

dependência tecnológica”.(Diário Oficial-PA, 2010 - ANEXO IV) 

 

 

 

1.3 Formação Continuada e a Utilização da Informática na 

Educação. 

 Com a inserção das tecnologias na educação e a crescente velocidade da 

informação, utilização de aparatos tecnológicos, faz-se necessária qualificação por 

parte do professor, para que ele possa acompanhar os avanços e atender a clientela 

da era tecnológica. 

  Como versa Bastos et al. (2008, p.19): “Precisamos compreender a 

realidade em que atuamos e planejar a construção de novos cenários, de novos 

saberes, com as novas tecnologias e aprender lidar com a diversidade”. O 

professor, para não perder seu lugar para outro que saiba lidar com as tecnologias, 

precisa atualizar-se constantemente. Na concepção de Valente (1998, p.2): 

“Informática na educação refere-se á inserção do computador no processo de ensino 

e aprendizagem dos conteúdos curriculares de todos os níveis e modalidades 

diferentes de educação”. Certamente que o computador é uma ferramenta que 

contribui significativamente na educação. 
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 Em Tucuruí começamos a viver essa realidade, a partir de  agora que  estão 

chegando os novos laboratórios do programa Proinfo Integrado, as máquinas 

existentes nas escolas tinham entre 4 e 10 anos a maioria delas funcionavam 

precariamente. 

 Os alunos das escolas públicas do município de Tucuruí serão beneficiados 

a partir de 2011 com esses novos aparatos tecnológicos e os professores já deverão 

estar preparados para essa nova fase da educação subsidiada por esses laboratórios 

e as outras tecnologias existentes no ambiente escolar. 

 Entretanto, o professor no papel de mediador deverá buscar estratégias junto 

com a coordenação pedagógica de suas escolas no momento do planejamento anual 

para organizar seus conteúdos fazendo uso desses recursos tecnológicos de maneira 

efetiva. 

 O NTE Tucuruí além dos cursos que ministra, oferece várias oficinas 

utilizando mídias digitais como: Editor de Texto, Editor de Planilha Eletrônica, 

Editor de Apresentação, Internet, Blog, Hot Potatoes e HQ. Nesse sentido ele entra 

em parceria com as escolas para ministrar essas oficinas na ocasião do 

planejamento, dando apoio aos professores no lidar com mídias digitais. 

 O potencial de utilização do computador na educação é indescritível quando 

seu uso é bem planejado e mediado pelo professor para que possa funcionar como 

recurso de aprendizagem significativa. 

 Concordando com Valente (1993, p.14) ao ressaltar que “a formação do 

professor deve prover condições para que ele construa conhecimento sobre as 

técnicas computacionais.” Ou seja, o domínio do recurso é a peça chave do 

processo. 
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2 CAPÍTULO II: Novas Tecnologias, um Novo Olhar na Educação 

 

2.1 Núcleo de Tecnologia Educacional de Tucuruí - NTE Tucuruí. 

 Este capítulo é fruto de uma entrevista com o coordenador do NTE Tucuruí 

professor Cláudio Luiz Fernandes, que ao longo de dez anos de atuação no núcleo 

vem construindo sua história com muita determinação.  

 O Núcleo de Tecnologia Educacional, é um espaço de formação, foi criado 

idealizado em 1998 com a sigla NIED – Núcleo de Informática Educativa, só 

existia na capital do estado. 

 Com os avanços em todas as áreas do conhecimento a Secretaria de Estado 

de Educação – SEDUC-PA, idealizou a criação de outros Núcleos agora nos 

municípios, passando a chamar, Núcleos de Tecnologias Educacionais – NTE‟s, 

assim foi criado o NTE Tucuruí. 

 A Secretaria de Estado de Educação, realizou seleção entre 32 professores 

da rede estadual de ensino de Tucuruí para trabalhar no Núcleo, em julho de 1997, 

seis foram aprovados, participaram no período de 2 anos de curso de Informática 

Educativa, para multiplicar os conhecimentos das tecnologias nos municípios de 

Goianésia, Tucuruí, Pacajá, Breu Branco e Novo Repartimento. Os municípios são 

jurisdicionados pela 16ª Unidade Regional de Ensino, municípios que são atendidos 

pelo NTE Tucuruí, após todo esse processo, mudou governo e os NTEs foram 

deixados de lado permanecendo assim por nove anos. 

 Em 2007, passou de virtual para real com 4 multiplicadores, com os 

mesmos problemas de estrutura física, agora com uma sala de informática montada 

dentro do prédio da 16ª Unidade Regional de Ensino, começando a funcionar para 

ministrar cursos. 

 No ano de 2008 chegaram reforços para o NTE, iniciando uma nova fase 

com cursos oferecidos pelo MEC, oficinas, concursos e coordenação das salas de 

informática de quatro escolas da jurisdição da 16ª URE. 

 Já em 2009 aumentou a quantidade de cursos, oficinas, concursos e número 

de vagas para os cursos. Chegaram às Secretarias de Educação dos municípios de 

Pacajá, Goianésia, Breu Branco e Tucuruí, para somar como parceiras importantes 

dando apoio nas formações. 
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 Aconteceram vários projetos como: Projeto „Metarreciclagem‟, „Escola à 

Serviço da Comunidade‟ (1ª fase); oficinas: editor de texto, planilha eletrônica, 

aplicativos de desenho, pintura, blog, concurso de blog estadual inclusive com duas 

escolas da regional premiada no concurso estadual de blogs. Ao longo desses anos 

o NTE Tucuruí cresceu muito no volume de ações.  

 Primeiro semestre de 2010, continuação das capacitações em Tucuruí, Breu 

Branco e Pacajá do curso Introdução à Educação Digital perfazendo um total de 

oito turmas, duas turmas do curso Tecnologias na educação: ensinando e 

aprendendo com as tecnologias, uma turma de alunos monitores, programa Aluno 

Integrado, Projeto Escola a Serviço da Comunidade (2ª fase) em parceria com 

SEMED Tucuruí, Projeto NTE Itinerante e Suporte aos projetos do governo 

federal: Mídias na Educação, Escola de Gestores, TV Escola, GAC. 

 O NTE apoia com formadores o Programa Nacional de Educação 

Continuada em Tecnologia Educacional – Proinfo Integrado, que congrega um 

conjunto de processos formativos, dentre eles o curso de Introdução a Educação 

Digital (40 horas), Tecnologias na Educação ensinando e aprendendo com as 

tecnologias (100 horas), Elaboração de Projetos (40 horas). 

  

Figura 01: Curso 40 horas Pacajá (NTE, 2010) 
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Figura 02: I Encontro Curso Ensinando e Aprendendo com as Tecnologias (Tucuruí-PA,2010) 

 

 Além desses cursos oferecidos pelo Ministério de Educação e Cultura - 

MEC o NTE Tucuruí – PA.  Oferta  minicursos e oficinas dos aplicativos do Linux: 

Calc, Editor de Texto, Impress, Tux Paint e Colour Paint, ainda temos : EducaRede, 

Portal do Professor e Aluno Integrado. 

 

Figura 03: Encontro Presencial Aluno Integrado (NTE Tucuruí, 2010) 
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 O NTE Tucuruí ainda apresenta alguns problemas estruturais como: local 

para funcionar o núcleo adequadamente, ou seja, estrutura física que não tem, até 

hoje funciona em uma sala dentro da 16ª Unidade Regional de Ensino de Tucuruí.  

 Entretanto, para minimizar tais problemas acredito é necessário fortalecer o 

sistema de parcerias junto as Secretarias de Educação dos municípios atendidos 

pelo NTE, estas poderiam subsidiar na questão espaço e estrutura física para que se 

possamos disseminar ainda mais as capacitações e atingir os objetivos que é formar 

professores dispostos a enfrentar esse desafio que é inserir as tecnologias no 

contexto escolar. 

 Fechando esse capítulo com o gráfico quantitativo de professores 

participantes do curso de 40 horas. 

 

 

 Gráfico 01: Alunos do curso 40 horas (NTE-Tucuruí, 2010) 

 

2.2 Alguns Entraves na Formação 

 
Considero como um dos grandes entraves no  processo de formação a 

incompatibilidade de tempo dos professores com os horários dos cursos em 

virtude da carga horária que eles possuem. Essa situação é percebida através do 

depoimento de uma cursista.  

“Diante de tantas inovações, modificações, ainda assim, se percebe algumas 

resistências por parte de alguns colegas de profissão. Motivo pelo qual não 

podemos perder de vista que estamos vivendo uma nova era global que 

centraliza a tecnologia da informação como condutora do nosso fazer , seja 

como docente, discente, administrador, pai, ou seja, faz parte da nossa 

realidade, por conta dessa resistência alegam falta de tempo ou carga horária 

de trabalho muito alta” . (Aluna R.A.,Tucuruí, 2010) 
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Há outro fator que também não deixa der ser uma barreira entre professor 

e formação que é o medo de trabalhar com situações novas, mesmo tendo 

consciência da necessidade que se apresenta, senti na fala de  alunas do curso de 

Tecnologias na Educação (100 horas). 

“Os equipamentos existentes em minha escola estão a disposição de toda a 

equipe escolar, mas  a realidade é que muitas pessoas ainda não conseguem 

manusear essas tecnologias por medo ou falta de conhecimento.” (Aluna A. 

Tucuruí, 2010) 

 

 

“Como educadora sinto-me às vezes confusa na hora de ensinar por isso 

preciso estar em constante aprendizagem buscando conhecimentos que me 

permitam agir e reagir diante dos desafios que surgem no mundo do ensino 

aprendizagem, esse curso do EPOINFO, por exemplo, certamente trará uma 

grande contribuição para a minha prática educacional, pois o mesmo me 

ajudará a aperfeiçoar os conhecimentos que já tenho, melhorando minha 

prática e dando-me condições de desenvolver melhor minhas atividades com o 

uso da tecnologia para o qual o curso está direcionado”. (Aluna M.S.P. 

Tucuruí, 2010) 

 

 

“Diante das inúmeras mudanças no mundo e na sociedade a escola precisa está 

despertando a cada mudança sócio-política e econômica, oferecendo aos seus 

educandos a possibilidade de está inserido de forma consciente, crítica e ativa 

frente a tais inovações. Porém muito maior do que todas estas possibilidades 

vivemos a falta de condições de trabalho coerente a tais inovações, isso muitas 

vezes nos deixa frágeis e até desacreditados. Para falar quem sou eu como 

educadora precisava enfatizar tal reflexão quanto as nossas condições de 

trabalho”. (Aluna R.A. Tucuruí, 2010) 

 

 

Nesse sentido vejo que os educadores sabem da necessidade que eles têm 

em participar das formações, ultrapassar os obstáculos que impedem a utilização 

das tecnologias no dia-a-dia, organizar seu tempo e partir para luta, ser educador e 

estar em constate processo de aprendizagem. 

Espero que, num futuro bem próximo, possamos pensar em toda essa 

problemática vivida pelos educadores e sorrir de toda essa situação no momento 

em que educação e tecnologia caminharem juntas no processo de ensino e 

aprendizagem de forma efetiva. 
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3. CAPITULO III: Experiências de Ensino e Aprendizagem com 

professores da rede pública estadual de Tucuruí 

  

 Ao longo de dois anos venho realizando formação para professores na área 

de tecnologias no NTE Tucuruí ao mesmo investigando  no sentido de constatar se 

esses professores estão utilizando tecnologias em sua prática  pedagógica após 

esses cursos. 

 No início de cada semestre abrem-se inscrições para os cursos e oficinas 

oferecidos pelo NT em que na ficha de inscrição tem um quesito que é para o 

professor falar de seu conhecimento ou não de tecnologias digitais e assim são 

direcionados aos cursos de acordo. 

 O presente relato enfoca principalmente a utilização das tecnologias no 

cotidiano dos professores da rede estadual de Tucuruí. Após participarem dos 

cursos de Introdução à Educação Digital e Tecnologias na Educação – ensinando e 

aprendendo com as Tecnologias foi realizada uma investigação através de 

questionário para 20 professores da rede estadual de Tucuruí em que eles 

responderam as seguintes questões: existência, utilização de tecnologias na escola, 

papel do professor como aprendiz, entraves e benefícios da incorporação das 

tecnologias no espaço escolar. 

 Segundo o depoimento dos alunos colhidos nos questionários a respeito das 

tecnologias existentes em suas escolas e como são utilizadas. 

 

Aluna 1: Tecnologia na Minha Escola 

”Destaco aqui algumas das tecnologias utilizada na minha escola. 

Computadores - Antes utilizados como suporte pedagógicos para alunos e 

professores, porém, no momento não está funcionando (desativado) Em 

breve voltará a funcionar. 

Televisão – Um dos recursos utilizados para aula de vídeos. 

DVD – Também um dos recursos utilizados para aula de vídeos com os 

alunos. 

Se faz necessário pensarmos nos recursos que usamos em nossa profissão 

, de onde vem, como são elaboradas , quem elabora, como as utilizamos, 

como deveria ser ultilizada, de que maneira precisamos conhecer os 
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recursos que são elaborados. Para isso, nada mais justo a  

conscientização dos profissionais na importância no uso das tecnologias 

da educação e na sua capacitação para que possamos está áptos e  

atualizados na atual sociedade tecnológica”. (Aluna R.B.I, Tucuruí, 

2010) 

 

Aluna 2  

“Diante de tantas escolas públicas da vida, minha escola possui um 

instrumental tecnológico bom, fato que possibilita ao docente inventar, 

ousar dentro de suas limitações: Precisamos descobrir estratégias que 

possam garantir recursos tecnológicos junto as secretarias dos governos 

( inserção em programas de governos); A escola deve tomar iniciativa 

com ações que vão além do simples recebimento de recursos, mas buscar 

recursos cada vez mais avançados e oferecer ao corpo docente, discente 

e comunidade um serviço de qualidade. (Aluna 2, Tucuruí, 2010) 

 

 

Aluna 3 

Assim sendo, atualmente minha escola possui um serviço informatizado 

de secretaria, diretoria, com computadores, impressoras, televisores; 

sala de vídeo climatizada com data show, televisor, retroprojetor; e sala 

de informática com quase trinta computadores (Navega Pará,), todos 

interligados a internet para o alunado desenvolver suas pesquisas e os 

professores desenvolverem suas aulas e seus trabalhos de pesquisa” 

(Aluna R.A. Tucuruí, 2010)  

 

  

Figura 04: Trabalho do Curso de 100h (Tucuruí-PA, 2010) 
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Aluna 4 

“As tecnologias são utilizadas de acordo com as necessidades de cada 

professor: Os computadores são utilizados em horário contrário da aula 

das e somente por uma funcionária da sala de informática, televisão, o 

Datashow e o DVD são utilizados por alguns professores; O som e o 

microfone são utilizados todos os dias na entrada para dar alguns avisos 

importantes e cantar o Hino Nacional, também servem de dinâmica de 

leitura para alguns colegas em sala de aula”. Aluna V.B de S. (Tucuruí, 

2010) 

  

 

Percebe-se que no geral, esses recursos são utilizados nas escolas de 

Tucuruí ainda muito timidamente pelos educadores e os que utilizam comprovam 

que ao inserir recursos tecnológicos em suas aulas elas se tornam bastante 

atrativas e gratificantes para os alunos, comentário das alunas do curso. 

Ao solicitar aos professores sobre o seu papel de aprendiz, observo que 

alguns estão meio confusos com essas transformações muito rápida do quadro de 

giz para a lousa interativa e assim sucessivamente e outros estão procurando se 

adequar a essa nova realidade. Quero mostrar os relatos interessantes de 

professores participantes do curso de formação continuada em Tecnologias na 

Educação.  

 

Professor 1: 

(...)Sou aprendiz porque aprendo com as experiências 

vivenciadas em sala de aula, costumo dizer que este ambiente 

problematizador é o nosso diploma mais importante, pois a cada 

experiência formamos um novo currículo de aprendizado. 

Sou sonhadora, pois diante do revoeiro de inovações que vivemos nos 

últimos tempos e a falta de condições de trabalhão e de qualificação 

profissional em determinados cargos, sonho todos os dias o momento 

em que vou chegar com meus alunos e apresentar-lhes uma sala de 

informática com aparelhos em boas condições de uso e internet, com 

sala de vídeo onde ofereça espaço e climatização adequada, 

biblioteca com livros atualizados, laboratório de química onde 

possamos aproximar a teoria com a prática, enfim o mínimo de seus 

direitos enquanto educandos (...)(Aluna V.B de S. Tucuruí, 2010) 

 

 

Professor 2: 

 “Repensar e avaliar nossas práticas como profissionais da educação, 

formadores de opiniões, é de extrema importância. Uma vez que fazemos 

parte de um contexto social que está em constante mudança e que 
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provoca mudanças também nas relações e ações dos atores que fazem 

parte desse processo.  

 A prática profissional docente se desenvolve respaldada, fundamentada 

em conhecimentos científicos e necessita estar sintonizada com a 

realidade social, cultural, política, em fim, para fazer a diferença. Caso 

contrário, estaremos reproduzindo um sistema de ensino, com práticas 

metodológicas ultrapassadas e arcaicas.  

 Procuramos desenvolver uma prática que possa preencher as 

expectativas e anseios de nossos alunos e garantir um desenvolvimento 

total de suas potencialidades. Para isso, buscamos envolver recursos 

metodológicos, ousar, tentar, como forma de superar as dificuldades 

observadas na escola, no aluno e em nossa prática profissional, para 

que todos juntos possamos lutar, pela tão sonhada, educação de 

qualidade.   

Entendemos que não existe aprendizagem, se não houver confiança, 

compromisso, determinação, por parte do profissional da educação, 

vamos sempre fazer de conta que estamos ensinando, o aluno vai fazer 

de conta que está aprendendo e vamos estar num eterno conto de fadas. 

É importante destacar que o professor exerce certa liderança e 

autoridade em sala de aula, logo, é inegável que dispõe de uma gama de 

conhecimentos que serão aproveitados no processo ensino-

aprendizagem, mas, por outro lado, é importante ressaltar, que ele  não 

é o dono da verdade e que não necessite enriquecer seus conhecimentos. 

Ao contrário, por ser liderança é que deve usar sua influência para 

despertar nos alunos o gosto pelos conhecimentos e estabelecer um 

ambiente harmônico e prazeroso em sala de aula. (Professor 2:Tucuruí, 

2010) 

 

 

Professor 3  

 “Precisamos nos conscientizar que” somos colaboradores na formação 

de cidadãos, que somos agentes multiplicadores de seres humanos 

críticos que fazem parte de uma sociedade que vive inovando, mudando 

e, isso nos faz ter certeza que precisamos nos capacitar acompanhar a 

velocidade da tecnologia da informação, esse é o grande desafio para 

todos nós. “Mas a educação é um desafio, vamos continuar nossa missão 

e vamos desafiar nossos próprios limites e abraçar essa causa que é 

muito justa”. (Professora R.A, Tucuruí, 2010) 

 

 

Professor 4 

“Sou uma profissional com uma visão aberta para abraçar as mudanças 

que estão acontecendo nas esferas tecnológicas e científicas. Aplico as 

minhas práticas pedagógicas embasada numa concepção de 

desenvolvimento e pesquisa no processo de construção e reconstrução do 

conhecimento, buscando alternativas para estimular e contribuir no 

processo de ensino-aprendizagem no decorrer das aulas nas unidades 

escolares. Vejo o aluno como um ser em potencial, capaz de fazer parte 

ativamente do processo através de sugestões e ações educativas. Dessa 
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forma, oportunizo o alunado a experimentar variadas formas 

metodológicas como pesquisas, experiências, seminários, trabalhos 

expositivos bem variados, documentários, músicas e outros recursos 

técnico-científicos, no intuito de atingir o aluno em muitas dimensões no 

percurso de produção de conhecimento de forma ampla e diversificada. 

Busco através de o meu trabalho alcançar o desenvolvimento do aluno, 

não só da sua parte cognitiva, mas, também, da sua parte cultural, 

afetiva e relacional. Portanto, trabalho com dinâmicas educativas na 

expectativa de possibilitar e promover o autoconhecimento individual e 

grupal como meio de respeitar e conhecer o outro, a fim de que todos 

possam viver socialmente tranquilos e integrados na sala de aula 

adquirindo assim habilidades para viver as diferenças sociais, 

diversidades étnicas e culturais no seio da sociedade vigente. No 

entanto, os profissionais da educação devem ter consciência e 

sensibilidade que estamos vivendo um novo tempo o qual exige um 

padrão educacional que esteja voltado para o desenvolvimento de um 

conjunto de competências e de habilidades essenciais, a fim de que os 

alunos possam fundamentalmente compreender e refletir sobre a 

realidade, participando e agindo no contexto de uma sociedade 

comprometida com o futuro”. (Aluna V. V, Tucuruí, 2010) 

 

 

 Contudo, para se adequar e acompanhar as mudanças dessa nova era na 

Educação, investir em formação profissional é de primordial importância para que 

saibamos utilizar as ferramentas tecnológicas e científicas que estão cada vez mais 

presentes no contexto educacional e contribuir de forma mais ampla na educação 

do município de Tucuruí. 
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 4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Os governos federal e estadual estão investindo na formação inicial e 

educação continuada dos docentes através dos cursos oferecidos pelo MEC nos 

NTE‟s, realizando convênios com as Universidades Públicas e Privadas. 

 Há incentivo para cursos de pós-graduação alguns professores conseguem 

bolsas mestrado e doutorado, mas tudo isso ainda não é  suficiente. A quantidade de 

vagas é insuficiente e a demanda é alta de professores à procura de cursos de pós-

graduação, precisam de mais investimentos nos programas de educação continuada, 

reforma física das escolas e programas que diminuam a violência nas escolas contra 

docentes.  

 Não esquecendo a valorização do professor, ele busca formação, muitas 

vezes não é reconhecido, consequentemente perde o estímulo de seguir em frente 

em cursos de formação continuada, alegando falta de tempo, carga horária de 

trabalho elevada. 

 Como resultado de todo esse trabalho de formação continuada com 

professores da rede pública estadual do município de Tucuruí, resultou esse 

trabalho de conclusão do curso de especialização em Tecnologias em Educação, 

baseado em relatos de alunos, aplicação de questionário se pesquisa bibliográfica, 

fundamentado por autores conhecedores do tema em questão que é “A Formação 

Continuada dos Professores das Escolas de Ensino Médio atendidos pelo NTE 

Tucuruí – PA”. 
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6. ANEXOS 

6.1 Anexo I – Relatório Aplicado nas escolas de ensino médio de Tucuruí  
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6.2 Anexo II 

 
Questionário 

Questionário aplicado aos professores  da rede publica estadual de Tucuruí 

participantes de cursos de formação continuada ofertadas pelo NTE Tucuruí: 

Introdução á Educação Digital (40 horas) e Tecnologias na Educação – ensinando 

e aprendendo com TICs (100 horas), que é parte integrante da pesquisa realizada 

para a construção do relato de experiência. 

 

ESCOLA_______________________________________________________ 

DIRETOR(A):___________________________________________________ 

TURNO: _______________            DATA: _____/_____/_____ 

 

Questionário 

1. Você já participou de cursos de formação continuada no NTE Tucuruí? 

Sim (   )  Não (   ) 

 

1. Quais cursos você participou com aproveitamento de no mínimo 75% de 

frequência no NTE Tucuruí?  

2.  Existem tecnologias em sua escola? 

R __________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

3. Quais as tecnologias existentes em sua escola? 

R__________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

4. Como você as utiliza em sua prática pedagógica? 

R__________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

5. Como você se vê no papel de aprendiz nesse contexto com a inserção das 

tecnologias na educação? 

R_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

6. Existem entraves ao inserir tecnologias em sua prática? Quais? 

7. R__________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

8. Quais os benefícios que as tecnologias trazem para a educação? 

R__________________________________________________________

____________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

Obrigada pela sua participação nesta pesquisa. 
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6.3 Anexo III 
 

 



 

23 

 

6.4 Anexo IV 

 
DIÁRIO OFICIAL Nº. 31746 de 06/09/2010 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃOSECRETARIA DE ESTADO 

DE EDUCAÇÃO GABINETE 

SECRETARIO 

NORMATIVA 008/2010 GS 

Número de Publicação: 152933 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 008/2010 DE 02 DE SETEMBRO DE 2010. 

Dispõe sobre a Política de uso de Softwares 

Livres no âmbito da SEDUC 

O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO PARÁ, usando de suas atribui 

ções legal: 

CONSIDERANDO: 

· Que a Política de uso de Softwares Livres da Secretaria de Estado de Educação 

do Estado do Par á SEDUC, reconhece a importância da dimensão de uso de 

softwares livres e gratuitos para o desenvolvimento e a formação de uma 

Sociedade da Informação que privilegie a todos e democratize o conhecimento; 

 · Que a criação desta política é baseada na característica mais importante do 

software livre que é a liberdade de uso, cópia, modificações e redistribuição e que 

essa liberdade é efetivada através da distribuição do código fonte dos programas, 

o que os transforma em bens públicos, disponíveis para utilização por toda a 

comunidade e da maneira que seja mais conveniente a cada indivíduo; e 

· Que a opção tecnológica por software livre também é estratégica para o 

desenvolvimento de soluções de baixo custo e permite o avanço tecnológico de 

maneira segura e eficiente, sem o estabelecimento de dependência de fornecedores 

e de dependência tecnológica; 

RESOLVE: 

Estabelecer as políticas de uso do software livre no âmbito da SEDUC. 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1° Para fins desta Instrução Normativa, considera se: I – Software: sistema ou 

componente constituído por um conjunto de programas, procedimentos e 

documentação, desenvolvido para atendimento de necessidades específicas do 

órgão ou entidade, bem como aqueles previamente desenvolvidos e disponíveis no 

mercado para utilização na forma em que se encontram ou com modificações; 

II – Software livre: software cujo modelo de licença atende aos quatro tipos de 

liberdade definidas pela Free Software Foundation, sendo elas: 

a) a liberdade para executar o programa, para qualquer propósito (liberdade nº 0); 

b) a liberdade de estudar como o programa funciona, e adaptá-lo para as suas 

necessidades (liberdade nº 1). Acesso ao código fonte é um pré-requisito para esta 

liberdade; 

c) a liberdade de redistribuir cópias de modo que você possa ajudar ao seu 

próximo (liberdade nº 2); 

d) a liberdade de aperfeiçoar o programa, e liberar os seus aperfeiçoamentos, de 

modo que toda a comunidade se beneficie (liberdade n º 3). Acesso ao código 

fonte é um pré-requisito para esta liberdade; 

III – Tecnologia proprietária: aquela cuja cópia, uso, redistribuição, ou modifica 

ção são em alguma medida restringidas ou liberadas mediante contrato ou relações 

de troca pecuniária; 
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DOS PRINCÍPIOS 

Art. 2º Constituem se princípios norteadores da Política de uso de Softwares 

Livres: 

I Estabelecimento de mecanismos, instrumentos legais e operacionais que 

assegurem o uso de softwares livres em conformidade com as políticas e 

normativas estabelecidas e recomendadas pelo Governo Federal e Estadual; 

II o Software Livre deve ser entendido como opção tecnológica da SEDUC que, 

onde possível, deve ser promovida sua utilização, não somente motivada por 

aspectos econômicos, mas pelas possibilidades que abre no campo da produção e 

disseminação de conhecimento, no acesso a novas tecnologias e no estímulo ao 

desenvolvimento de software em 

ambientes colaborativos e ao desenvolvimento de softwares livres. 

DAS DIRETRIZES 

Art. 3º As diretrizes da Política de uso de Softwares Livres da SEDUC são: I 

Incentivare priorizar o uso de softwares livres em todos as URES e USES e na 

SEDUCSEDE; 

II adotar preferencialmente padrões abertos no desenvolvimento de Tecnologia da 

Informação e Comunicação e o desenvolvimento de serviços e aplicativos 

interoperáveis; 

III incentivar o crescimento do legado baseado em tecnologia não proprietária; 

IV realizar a migração gradativa dos sistemas proprietários para softwares livres; 

V garanti a livre distribuição dos sistemas em softwares livres de forma 

colaborativa e voluntária; 

VI fortalecer e compartilhar as ações existentes de softwares livres no âmbito 

nacional, estadual e municipal; 

VII priorizar soluções, programas e serviços baseados em softwares livres que 

promovam a otimização de recursos e investimentos em Tecnologia da 

Informação. 

DOS OBJETIVOS 

Art. 4º Os objetivos da Política de uso de Softwares Livres são: 

I Estimular e incentivar o desenvolvimento de ações que promovam e ampliem o 

uso de softwares livres em todos os setores da SEDUC; 

II adaptar ou adotar os padrões abertos propostos por normativas estaduais; 

III promover as condições para a mudança da cultura organizacional para adoção 

de softwares livres; 

IV proporcionar mecanismos de migração para softwares livres; 

V garantir os recursos financeiros e técnicos para a capacitação, criação, 

execução, desenvolvimento e acompanhamento das Ações de Administração, 

Ensino, Pesquisa e Extensão com ênfase em uso de softwares livres; 

VI ampliar significativamente a capacitação, a adesão e o comprometimento dos 

servidores da SEDUC com os softwares livres; 

VII planejar e promover ações sobre utilização dos softwares livres, que 

contemplem etapas de operacionalização, implementa ção, treinamento e capacita 

ção.  

DAS AÇÕES 

Art. 5º As ações no âmbito da Política de uso de Softwares Livres s ão: 

I Realizar seminários, palestras, encontros e debates para sensibilizar docentes, 

 técnicos e discentes da SEDUC para uso de softwares livres; 
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II realizar ações de ensino, extensão e pesquisa departamentais, 

interdepartamentais e intercentros para o estímulo e uso de softwares livres; 

III priorizar atribuição de recursos aos projetos de ensino, pesquisa e extensão que 

utilizem softwares livres, em substitui ção aos softwares proprietários 

equivalentes; 

IV inserir, quando possível, nos editais de compra de equipamentos de inform 

ática definições de compatibilidade com sistemas não proprietários; 

V realizar censo periódico para verificação da utilização de softwares livres no 

âmbito da SEDUC; 

VI disponibilizar, gradativamente, todos os documentos institucionais em padrão 

aberto e interoperável; 

VII capacitar e treinar periodicamente os servidores da SEDUC na utilização de 

softwares livres; 

VIII utilizar preferencialmente o BOTOSET LINUX nos microcomputadores dos 

laboratórios de informática e LINUX UBUNTU – LTS nos dos servidores da 

SEDUC; 

IX adotar um padrão aberto e interoperável em documentos digitais institucionais, 

através de um processo migratório proposto pelo Comitê de Softwares Livres; 

X implantar, gradativamente, softwares livres nos computadores da SEDUC, 

URES E USES; 

XI utilizar preferencialmente os softwares livres como base dos programas de 

inclusão digital; 

XII Determinar a equipe de Desenvolvimento e Suporte de Redes da SEDUC, que 

priorizem soluções, programas e serviços baseados em software livre, 

multiplataforma e/ou web. 

DOS INCENTIVOS 

Art. 6º Com objetivo de estimular e promover uso de Softwares Livres na 

SEDUC, as seguintes ações serão desenvolvidas como incentivo: 

I Lançar 

editais com recursos financeiros destinados às ações de pesquisa, extensão, ensino 

e administração que envolvam única exclusivamente o uso e/ou desenvolvimento 

de softwares livres; 

II reutilizar equipamentos de informática obsoletos destinados ao uso e/ou 

desenvolvimento de softwares não proprietários; 

III certificar a participação de docentes, discentes e técnicos em eventos que 

tenham como propósito principal os softwares livres. 

X implantar, gradativamente, softwares livres nos computadores da SEDUC, 

URES E USES; 

XI utilizar preferencialmente os softwares livres como base dos programas de 

inclusão digital; 

XII Determinar a equipe de Desenvolvimento e Suporte de Redes da SEDUC, que 

priorizem soluções, programas e serviços baseados em software livre, 

multiplataforma e/ou web.  

DOS INCENTIVOS 

Art. 6º Com objetivo de estimular e promover uso de Softwares Livres na 

SEDUC, as seguintes ações serão desenvolvidas como incentivo: 

I Lançar editais com recursos financeiros destinados às ações de pesquisa, 

extensão, ensino e administração que envolvam única exclusivamente o uso e/ou 

desenvolvimento de softwares livres; 
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II reutilizar equipamentos de informática obsoletos destinados ao uso e/ou 

desenvolvimento de softwares não proprietários; 

III certificar a participação de docentes, discentes e técnicos em eventos que 

tenham como propósito principal os softwares livres. Parágrafo Único. Devem ser 

alocados recursos financeiros no orçamento da SEDUC para a realização das 

ações relacionadas com a política de softwares livres desta Instrução 

Normativa. 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 7º Os casos omissos serão deliberados pelo SECRETÁRIO. 

Art. 8º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 9º Revogam-se 

as disposições em contrário. 

Belém, 02 de setembro de 2010. 

LUIS CARLOS BARBOSA CAVALCANTE 

Secretário de Estado de Educação do Estado Pará. 

 


