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RESUMO 

 

Este artigo apresenta resultados de pesquisa desenvolvida no âmbito de um curso de 

capacitação de professores em Informática Educativa do Ensino Fundamental no 

Município do Rio de Janeiro, oferecido pela SME/RJ, com o objetivo de analisar a 

necessidade de mudança na prática docente para a aplicação das inovações tecnológicas  na 

sala de aula. Os sujeitos desta pesquisa foram os professores participantes do curso. O 

referencial teórico está apoiado em três eixos: (a) as políticas públicas e os programas 

oficiais; (b) capacitação de professores e competências para a prática docente e (c) 

comunicação e inovações tecnológicas. O estudo foi realizado dentro de uma abordagem 

qualitativa. Os dados foram coletados por meio da observação no campo, aplicação de 

questionários e entrevistas e as respostas obtidas foram submetidas à análise de conteúdo 

que buscou os temas recorrentes nas falas dos professores. Os resultados indicam que os 

participantes do curso consideram que o computador contribui para o processo de 

aprendizagem e inclusão digital dos alunos, mas foram identificadas algumas dificuldades, 

entre as quais se destacam: (a) o uso restrito dos computadores pelos docentes e (b) a infra-

estrutura precária. No entanto, a maioria dos participantes não se considera suficientemente 

pronto para utilizar todas as potencialidades das tecnologias da informação e comunicação 
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em sua atividade docente, mas avalia o curso como fundamental para iniciar o contato com 

o computador e com os programas disponíveis no laboratório de Informática.  

 

Palavras–chave: Políticas Públicas. Capacitação de Professores. Tecnologias de 

Informação e Comunicação. Prática Docente. Competências Profissionais. 

 

1 Introdução 

 

Já não constitui uma novidade a existência dos computadores no cenário 

contemporâneo. As tecnologias digitais estão, de forma progressiva, mais presentes no 

cotidiano das metrópoles brasileiras e até em inúmeras pequenas cidades, abrindo espaços 

nas grandes e médias empresas, voltadas para a indústria e o comércio, e em instituições 

educacionais de grande e pequeno porte, com repercussões na vida pessoal e profissional 

de indivíduos e grupos, na perspectiva de ingressar na era da informação.  

Diante desse cenário, a inclusão digital é hoje um tema instigante para as mais distantes 

e diversas comunidades do país, isto porque o acesso às tecnologias da informação e da 

comunicação (TIC) pelas populações menos favorecidas economicamente possibilitaria a 

diminuição das desigualdades sociais (PRETTO, 2003).   

Segundo Belloni (2005, p. 10), a escola, por meio da integração das tecnologias de 

informação e comunicação,  promoveria a inclusão dos alunos na sociedade informatizada, 

uma vez que essas tecnologias estão presentes na vida atual “cabendo à escola, 

especialmente à escola pública, atuar no sentido de compensar as terríveis desigualdades 

sociais e regionais que o acesso desigual a estas máquinas está gerando”. No entanto, 

compreende-se que não seria suficiente ter acesso ao computador nas escolas para superar 

essa problemática, tendo em vista os inúmeros e complexos fatores de ordem econômica, 

política, ideológica, entre outros, que têm sido responsáveis pela diversidade, tanto a de 

natureza econômico- financeira , quanto à relacionada às de natureza sociocultural. 

Assim, inúmeras políticas públicas voltam-se para a implementação de diferentes 

programas e projetos nas escolas em todo o território nacional, anunciando a entrada das 

tecnologias digitais em larga escala no ensino público, ou objetivando a formação dos 

educadores para o século XXI. 
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No que se refere à informatização das escolas, o Brasil tem feito um esforço 

importante na área da educação pública. O Programa Nacional de Informática na Educação 

(PROINFO) do MEC é a iniciativa central do País na introdução das tecnologias de 

informação e comunicação na escola pública como apoio ao processo ensino-

aprendizagem.   

  No Rio de Janeiro, a Secretaria Municipal de Educação (SME) tem também propostas 

para solução deste problema nas escolas públicas, das quais destacamos as divulgadas pela 

Prefeitura do Município do Rio de Janeiro através da Divisão de Mídia e Educação, para a 

Capacitação dos professores em Informática. A MULTIRIO (2004)1 tem como uma de 

suas propostas para os professores, “a realização de cursos voltados a capacitá-los na 

utilização de recursos computacionais na prática pedagógica”  que demonstra o empenho 

do governo na mesma direção apontada pelas metas federais.  

  Os objetivos dos programas que orientam a capacitação de professores, apontam para 

questões voltadas para que ele seja capaz de escolher dentre as várias formas de 

informação, quais são significativas e como integrá-las em sua prática docente.  

Nem sempre os professores têm acesso às tecnologias, não dominam o uso do 

computador, e em inúmeros casos têm dificuldades de utilizá-los adequadamente, como 

seria desejável em uma sociedade informacional.  

Sobre a chegada do computador nas escolas, Hargreaves (2004, p.39) ressalta que as 

escolas de ensino fundamental, “têm demonstrado com freqüência grande inventividade 

em colocar computadores em salas de aula regulares e integrá-los a processos flexíveis de 

ensino e aprendizagem”. O mesmo não acontece nas escolas de ensino médio, que segundo 

o autor  instalam os computadores em laboratórios de informática e sua utilização “é 

limitada a sessões especiais durante a semana, em determinadas turmas são agendadas 

conjuntamente no laboratório de informática, e as tarefas, desenvolvidas individualmente 

                                                 
1 disponível em <http://www.multirio.rj.gov.br/programadeinfo>. Acesso em: 25 jun. 2006. 
A Empresa Municipal de Multimeios da Prefeitura do Rio de Janeiro – MULTIRIO é parte integrante da 
Secretaria Municipal de Educação (SME), desde que foi criada em 1993. Em consonância com a política 
educacional da Secretaria, concebe e produz mídias para crianças e adolescentes, alunos de escolas da 
Prefeitura do Rio, seus professores e familiares. A Secretaria Municipal de Educação e a MULTIRIO criam e 
produzem, articuladamente, ações visando ao êxito das práticas pedagógicas nas mais de mil escolas da 
Prefeitura do Rio e, assim, antecipam-se ao seu tempo contribuindo, decisivamente, para a inclusão de todos 
ao novo paradigma de educação exigido pela sociedade do conhecimento. 
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pelos alunos, após a escola”. Hargreaves (2004, p.39) alerta que “o computador ausente, 

trancado com segurança em seu laboratório, não lhes coloca qualquer desafio”. 

Assim, a possibilidade de familiarização do usuário com o computador depende, em 

grande parte, do acesso continuado à máquina, o que favorece o desenvolvimento das 

competências para sua utilização. Um dos pontos que têm sido focalizados especialmente 

por Perrenoud (2000) é a construção de competências do professor, entre as quais a que 

orienta para a utilização das tecnologias.  

Perrenoud (2000, p.134) afirma que, para construir competências visando a utilização 

das tecnologias o professor não precisa ser especialista em informática ou programação  e 

aponta duas competências necessárias ao professor para dominar o uso das tecnologias, 

“ser um usuário alerta, crítico, seletivo do que propõem os especialistas educativos e ser 

um conhecedor dos softwares que facilitam o trabalho intelectual, em geral, e uma 

disciplina, em particular”.  O autor também sugere que o professor tenha “uma cultura 

informática básica”, que o prepare para a utilização das tecnologias digitais. 

Ratifica-se, nesse sentido, a idéia de que, não é suficiente ter acesso aos equipamentos 

de informática, se não tivermos pessoas preparadas para utilizá-los. Vale ressaltar a 

sugestão de Belloni (2005)  para que as instituições escolares respondam a este desafio 

“integrando as tecnologias de informação e comunicação ao cotidiano da escola, na sala de 

aula, de modo criativo, crítico e competente”. A escola pública auxiliaria a inclusão digital 

dos sujeitos envolvidos neste processo.  

Masetto (2000), com base em suas experiências junto ao magistério, ressalta que uma 

expressiva mudança de mentalidade por parte dos professores é necessária e explicita de 

forma pessoal, em seu texto que é necessário “desenvolver habilidades para trabalhar com 

tecnologias que em geral não dominamos, para que nossos encontros com os alunos sejam 

mais interessantes e motivadores”. Tendo em vista as pesquisas e experiências 

apresentadas, o presente estudo volta-se para analisar os processos de capacitação de 

professores buscando esclarecer como esses cursos tem contribuído para o aprimoramento 

da atuação docente com as TIC. 

A pesquisa teve como objetivo geral analisar o programa de capacitação de professores 

do Ensino Fundamental do Município do Rio de Janeiro, tendo em vista a necessidade de 

mudança na prática docente para a aplicação das TIC na sala de aula. 
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Como objetivos específicos foram formulados: (a) verificar como estão sendo 

organizados os cursos de capacitação oferecidos aos professores em escolas do município 

do Rio de Janeiro, para o desenvolvimento de competências no uso das tecnologias 

digitais; (b) identificar as metodologias e equipamentos utilizados nos cursos de 

capacitação, visando desenvolver nos professores a competência para a utilização das 

inovações tecnológicas e (c) analisar a disponibilidade de mudança na prática docente, com 

relação ao uso das TIC na sala de aula, entre os professores participantes dos cursos.  

Para dar conta dos objetivos propostos abordamos os seguintes temas: políticas 

públicas, programas oficiais relacionados à formação de professores e ao uso das 

inovações tecnológicas, qualificação de professores, capacitação de professores, prática 

docente, competências, formas de comunicação e mídia-educação, apoiados nos seguintes 

autores: Masetto (2002), Barreto (2003), Moran (2002), Stahl (2003), Perrenoud (2000), 

Hargreaves (2004), Pretto (2003), Vieira (2002), Orofino (2005), Belloni (2005), Behrens 

(2003), Almeida (2000), Gatti (2000), Marques (2003) e Valente (2003).   

 

2 O Contexto do Estudo 

 

Na pesquisa foi analisado um curso de capacitação de professores e as formas de 

comunicação desenvolvidas neste espaço, tendo em vista a construção de competências 

para utilização das tecnologias na prática docente.  

Os sujeitos desta pesquisa foram  professores do Ensino Fundamental participantes do 

Curso de Capacitação da SME, realizado na 4.ª CRE. Como instrumentos da pesquisa 

foram utilizadas a observação participante, questionários com perguntas abertas e fechadas 

e a entrevista semi-estruturada. Foram utilizados dois questionários para coletar dados: (a) 

instrumento 1 aplicado pela SME, no primeiro dia de curso e (b) instrumento 2 preparado 

especialmente para o estudo em foco e respondido no último encontro, visando comparar 

as respostas e observar a ocorrência de mudanças na prática profissional dos participantes 

do curso. As entrevistas semi-estruturadas foram utilizadas para promover uma interação 

entre o pesquisador e os sujeitos pesquisados, visando confrontar as informações dos 

entrevistados com as observações. Foi elaborado um roteiro, com os tópicos principais, 
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para servir de guia nas entrevistas, realizadas com a professora da Divisão de Mídia-

Educação e com a professora capacitadora do curso. 

Os dados coletados foram analisados, em duas etapas: a primeira dos resultados 

quantitativos, que foram tabulados e, a seguir, foram elaborados gráficos e quadros 

demonstrativos dos resultados encontrados; a segunda, relativa às respostas dos 

questionários de itens abertos com o apoio dos procedimentos metodológicos indicados 

pela análise de conteúdo  (BARDIN, 2003), sendo utilizada a análise temática que enfoca 

os temas recorrentes nas falas dos entrevistados, a luz das referências teóricas consultadas.  

Na pré-análise realizamos a seleção e a preparação do material de acordo com os 

objetivos desse estudo. Foi feita uma leitura exaustiva dos dados coletados, visando 

estabelecer as relações entre os temas encontrados.  

Na fase da exploração do material, codificamos e enumeramos os temas que emergiram 

da pré-análise dos dados. Bardin (2003, p. 101) afirma que no tratamento e interpretação 

dos dados “os resultados brutos são tratados de maneira a serem significativos (falantes) e 

válidos” e a análise desses dados nos “permitem estabelecer quadros de resultados e 

diagramas, figuras e modelos, os quais condensam e põem em relevo as informações 

fornecidas pelas análises”. Por meio da freqüência de aparição após a leitura exaustiva das 

respostas, buscamos descobrir informações que colaboraram para atender os objetivos 

desse estudo. Os seguintes temas emergiram das falas dos participantes: (a) uso restrito dos 

computadores pelos docentes; (b) infra-estrutura precária; (c) contribuição das TIC; (d) 

expectativas em relação as TIC; (e) mudança na prática docente e (f) Sugestões para os 

próximos cursos. 

O primeiro tema aponta para o uso ainda restrito do laboratório de Informática, por 

alguns professores e alunos e pela equipe gestora da escola. Essa restrição é observada 

desde os cursos de formação de professores, durante os quais não se disponibilizam 

dispositivos tecnológicos que propiciem condições para a construção de competências. 

Transcrevemos, abaixo as falas dos participantes, relativas a este tema: 

I1P2 – Temos um laboratório que ainda não está sendo utilizado. 

Uso no serviço administrativo e raramente com poucos alunos, 

como pesquisa. 

I1P5 – O uso era restrito aos professores e a equipe gestora. 
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I1P6 – São poucos professores que utilizam o laboratório. 

I1P10 – Praticamente restrito a equipe de docentes. 

I1P11 – Os professores utilizam muito pouco o laboratório. já usei 

algumas ferramentas do computador do laboratório com os meus 

alunos para desenvolver trabalhos de aula. Tenho o hábito de 

trabalhar com outros recursos tecnológicos como tv, dvd, vhs e 

etc.... 

I2P7 – Alguns professores utilizam o laboratório de informática. 

 

O segundo tema tem relação com o primeiro, pois diz respeito à infra-estrutura para 

a utilização dos computadores na escola: máquinas não instaladas, salas de Informática em 

obras, laboratórios incompletos, recursos tecnológicos insuficientes, entre outros. A seguir 

são transcritas as falas dos participantes que sinalizam para este tema:  

 

I1P3 – Ainda não há. acabamos de receber os computadores. 

I1P4 – Os computadores na minha escola ainda não foram 

instalados. 

I1P5 - Estamos em obras para a construção da sala de informática 

neste período. 

I1P8 – Por enquanto só temos a sala. 

I1P9 – Ainda estamos lutando para ter o nosso laboratório 

completo. Os computadores que temos ganhamos em um concurso 

do Instituto Ayrton Sena. foram sete máquinas, há uns cinco ou seis 

anos atrás. As máquinas ainda não estão em pleno funcionamento, 

não temos internet, nem um professor de apoio para ajudar nesse 

trabalho com os alunos. Só nesse ano conseguimos o 

reconhecimento desse espaço e ajuda do help desk para sua 

manutenção. 

I2P1 – Não temos sequer TV funcionando. 
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O terceiro tema está relacionado à contribuição das TIC para os alunos, 

especialmente no interesse que desperta nos alunos, nas possibilidades de inserí-los no 

mundo da informática, no estímulo à responsabilidade nas atividades de sala de aula. Os 

participantes foram enfáticos nesse sentido, expressando  como as tecnologias, 

especialmente o computador, contribuem para o processo de aprendizagem dos alunos: 

I1P1 – Com certeza, as crianças gostam e abrem portas e 

oportunidades de nos deixar chegar a eles com mais facilidade e 

atingir com uma velocidade maior o nosso objetivo. 

I1P2 – Nosso cotidiano gira em torno da informática. penso ser 

fundamental, inserir este mundo aos nossos alunos. 

I1P3 – Acredito que o computador possa enriquecer qualquer 

trabalho, dinamizando o conhecimento, tornando o aprendizado do 

aluno mais desafiador, e por isso, mais interessante. 

I1P4 – O trabalho vai ser facilitado porque os alunos vão poder 

estar conectados com o mundo e terem acesso a várias informações. 

I1P5 – O trabalho poderá ser enriquecido com auxílio da internet, 

da construção de texto e da criatividade dos alunos e educadores. 

construção de novas habilidades e competências para o uso 

pedagógico. 

I1P6 – Acho que estimula o aluno a ter mais responsabilidade nas 

suas pesquisas. 

I1P8 – Dinamizando os projetos com criação de material para ser 

usado pelos alunos. conhecer programas educativos que poderão ser 

utilizados na escola. 

I1P9 – As TIC contribuem em tudo!!! 

I1P10 – Na busca de informações, na interação com o mundo e até 

mesmo para motivá-los. Utilizar os meus poucos conhecimentos 

para facilitar o meu trabalho e poder atuar mais na área 

pedagógica. 

I1P11 – As novas tecnologias contribuem e muito no processo 

ensino- aprendizagem. 
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I2P2 – Torna as atividades mais dinâmicas. Os alunos aprendem 

com prazer. 

I2P3 – A escola precisa acompanhar as evoluções da ciência e da 

tecnologia. Enriquece o trabalho do professor. 

I2P7 – Quando o professor se interessa pelo assunto ele pode levar 

a turma a ter aulas mais atraentes. 

 

A partir das falas dos participantes do curso, observamos que a maioria considera que 

as TIC vão contribuir para o ensino e aprendizagem dos alunos, mas também sinalizam que 

é necessário que os professores e a escola estejam interessados em desenvolver projetos 

para estimular o aprendizado dos alunos.  

O quarto tema aponta para as expectativas dos participantes em relação às TIC, tendo 

em vista as possíveis aplicações que as inovações tecnológicas  propiciam na escola 

especialmente na vida pessoal. Os professores se expressam colocando a necessidade de 

ampliar os conhecimento e aprender coisas novas, visto que se ressentem da formação que 

receberam anteriormente. A seguir transcrevem-se as falas dos participantes: 

I1P1 - Crescer.... 

I1P2 – Ampliar meus conhecimentos e me tornar mais segura e 

independente. 

I1P3 – Que eu venha a aprender muitas coisas novas, necessárias 

para um trabalho super “bacana”. 

I1P4 – Aprender a trabalhar a informática educativa em minha 

escola. 

I1P6 – Aprender para poder aplicar. 

I1P9 – Aprender mais e mais para utilizar mais e mais. 

I1P11 – Espero adquirir mais conhecimento na área de informática 

e melhorar ainda mais os trabalhos a serem desenvolvidos em sala 

de aula e contribuir no processo educativo desenvolvido na 

comunidade escolar. 
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O quinto tema refere-se às mudanças na prática docente, como resultado da 

competência para utilização das tecnologias,  que pode ser reflexo da repercussão do curso 

de capacitação docente na prática dos participantes, mostrando como os avanços 

tecnológicos podem alterar as ações desenvolvidas em sala de aula. A seguir estão reunidas 

as respostas relacionadas a este tema: 

I2P2 – Devemos usar cada vez mais as diferentes mídias nas 

práticas de ensino. 

I2P5 – Gosto de novidades e mudanças. Estou planejando para 2007 

vários pequenos projetos para desenvolver com os alunos na escola. 

I2P8 – Passei a conhecer uma nova tecnologia que vai me ajudar a 

trabalhar melhor com os meus alunos. Acho muito importante os 

alunos terem acesso as diversas tecnologias, pois o mundo está em 

constante mudança e que não acompanhar essas mudanças ficará 

para trás. Auxiliam o trabalho do professor em sala de aula e 

tornam as aulas mais dinâmicas e interessantes. 

 

O sexto tema enumera algumas sugestões para os próximos cursos. São transcritas a 

seguir as falas dos participantes sobre este tema: 

I1P1 – O curso foi bom. A dificuldade que eu encontrei foi por não 

ter computador para praticar. A importância do curso foi que só 

assim conheci os programas do laboratório de Informática. 

I1P2 – O curso foi excelente, a capacitadora perfeita, maravilhosa, 

competente e segura. Melhor impossível. 

I1P3 – O curso poderia apresentar uma dosagem melhor entre as 

leituras dos textos e a prática com a aplicação de oficinas. 

I1P5 – Espero que este curso seja o começo de um aprendizado, 

portanto espero que haja continuidade. 

I1P6 – Sugiro que a compactação do tempo, pois o longo período 

provocou o esvaziamento da turma. 

I1P7 – Deveria ser promovido continuamente cursos com as pessoas 

que em cada escola exerça a função nos laboratórios de Informática 
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ou que fiquem mais próximas softwares, para que haja intercâmbio 

maior e assim sejam “socializadas” as atividades e ações com os 

alunos. 

I1P8 – O curso foi num tempo muito curto, pois existem muitas 

informações. Gostaria de mais tempo ou mais outros cursos. 

I1P9 – Sugiro mais cursos como esse para todos os professores e 

que a carga horária seja maior. 

I2P1 – Mais aulas para confecção do projeto. 

I2P2 – Que o curso fosse realizado no 1º semestre. Uma dosagem 

adequada entre a leitura dos textos e sua aplicação em atividades 

práticas. 

I2P4 – Que o curso fosse realizado dentro do horário de trabalho e 

sem muitos feriados no decorrer do mesmo. Maior duração do 

curso. 

I2P5 – Mais troca de experiências e mais cursos durante o ano 

letivo. Cursos no 1º e 2º semestre complementares ao primeiro. 

I2P6 – Que o curso fosse no 1º semestre e com maior troca de 

experiências. 

I2P8 – Um número maior de encontros e que a capacitação seja 

para um número maior de professores. 

I2P9 – Um tempo menor. Um período. 

 

As falas dos participantes do curso com vistas à mudança na prática docente fazem 

considerações, em alguns casos contraditórias, como no caso da duração do curso. A maior 

parte  sugere que o curso tenha uma carga horária maior, enquanto alguns opinam  que a 

carga horária  deveria ser menor. Vários participantes colocam que poderia haver  uma 

distribuição melhor do tempo entre as atividades de leitura de textos e a prática no 

computador. Outros se referem ao oferecimento de cursos de capacitação para um maior 

número de professores, o que ampliaria as possibilidades de troca de experiências. No 

entanto, os cursos oferecidos pela SME tem limitações já mencionadas, decorrentes do 

número de computadores existentes no Laboratório de Informática, o que restringe o 
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quantitativo de professores em cada curso. Além disso, alguns professores se inscrevem, 

porém por motivos relacionados possivelmente a dificuldades pessoais não comparecem. 

Assim, abrem-se como no curso em foco 6 vagas, que não foram disponibilizadas a outros 

professores, uma vez que a capacitadora não possui uma lista de espera.              

 

Considerações finais 

 

A análise dos resultados, a partir dos dados coletados por meio das observações no 

decorrer do curso, dos questionários aplicados aos participantes e das entrevistas 

apontaram algumas considerações em relação aos objetivos desse estudo. 

Em relação ao primeiro objetivo, verificou-se que os cursos de capacitação em 

Informática Educativa oferecidos pela SME aos professores das escolas do município do 

Rio de Janeiro estão organizados com carga horária de 40 horas, que não são suficientes, 

de acordo com os participantes do curso em foco, a fim de que os professores estejam 

seguros para utilizar as tecnologias em suas atividades do dia-a-dia, uma vez que dentre as 

sugestões apontadas pelos participantes do curso a maioria solicitou um tempo maior para 

os cursos de capacitação. Os cursos são elaborados pela SME e desenvolvidos nos 

laboratórios de Informática das escolas municipais, visando construir  as competências 

profissionais necessárias para que os professores possam lidar com as dificuldades que 

encontrarão ao realizar atividades com os alunos no seu dia-a-dia. 

No que se refere ao segundo objetivo dessa pesquisa, relacionado aos equipamentos e a 

metodologia utilizada pôde-se verificar que o laboratório de Informática possui 10 

computadores ligados em rede local e com acesso a internet banda larga. A SME 

disponibiliza para esses laboratórios alguns softwares, tais como: Windows, Open Office, 

Kid Pix, Mulec, IEE, Illuminatus e o Visual Class. O curso tem como objetivo 

democratizar o acesso dos professores às tecnologias. A metodologia identificada no curso 

constou da leitura de textos da apostila e de outros disponibilizados na Internet, de 

atividades com os softwares educativos e a montagem de um projeto que poderia ser 

aplicado nas escolas em que os professores trabalham,  utilizando o que aprendeu no curso 

aliado à sua prática docente. Visando desenvolver nos professores as competências para a 

utilização das tecnologias, o curso foi realizado no laboratório de Informática de uma 
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escola para que o professor pudesse ter contato com a estrutura oferecida pelo município as 

escolas da rede pública. No entanto, verificamos, a partir dos dados coletados no percurso 

das observações e dos questionários aplicados que nem todas as escolas possuem a infra-

estrutura indispensável para a implementação dos programas e em algumas delas o acesso 

dos professores a esse ambiente é restrito. 

Com relação ao terceiro objetivo, os professores em suas falas sugerem que as 

atividades desenvolvidas no curso foram estimuladoras para que eles se dispusessem a 

mudar a sua prática. Isto porque o curso possibilitou a utilização dos recursos oferecidos 

pelo computador, ampliou as opções para o uso da Informática e ofereceu suporte prático e 

teórico para o trabalho do professor no laboratório de Informática. No entanto, mesmo 

assim, a maioria dos participantes não se considera suficientemente pronto para utilizar 

todas as potencialidades das TIC em sua atividade docente, mas avalia o curso como 

fundamental para iniciar o contato com o computador e com os programas disponíveis no 

laboratório de Informática.  

Nos dados referentes à avaliação do curso evidenciou-se que os professores, em sua 

maioria consideraram um bom curso, no entanto não existe um acompanhamento para 

analisar a mudança nas atividades desenvolvidas pelos professores após participarem dos 

cursos de capacitação, o que seria desejável, de acordo com a professora capacitadora. 

Pôde-se, contudo  constatar, conforme o depoimento da PCIE,  que a mudança é observada  

por meio das apresentações dos projetos de alguns professores nas mostras periódicas 

apresentadas pela SME/RJ.    

    Os participantes do curso de capacitação apontaram algumas sugestões com vistas a 

contribuir mais efetivamente para a mudança na prática docente dos professores, entre as 

quais maior carga horária do curso, melhor distribuição do tempo entre as atividades de 

leitura de textos e prática no computador e cursos oferecidos para um maior número de 

professores, o que ampliaria  as possibilidades de troca de experiências e incentivo à 

aplicação  das competências relacionadas ao uso dos avanços tecnológicos.  
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