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Resumo 
 
Este artigo descreve o resultado do curso desenvolvido online de formação 
docente para professores e coordenadores da Educação de Jovens e Adultos 
do SESI Bahia sobre a metodologia SESI Educa Web, a proposta foi baseada 
na abordagem colaborativa de aprendizagem. A metodologia utilizada provocou 
um desafio para os participantes e possibilitou a manipulação de recursos 
tecnológicos para a produção de objetos de aprendizagem. Os conhecimentos 
e aprendizagem adquiridos durante o curso mostraram novos horizontes e 
possibilidades de uso das ferramentas da Web 2.0 em processos educativos. A 
dinâmica proposta potencializou as estratégias de ensino-aprendizagem e 
favoreceu a aprendizagem entre pares. 
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Justificativa  

 

A aprendizagem como um processo social de construção de saberes baseada 

no uso das tecnologias e acesso a um infinito de informação se difere 

notavelmente dos propostos de ensino e aprendizagem do ensino tradicional. 

Segundo Castells (1999) [2], a revolução tecnológica centrada nas tecnologias 

da informação e da comunicação está remodelando a base material da 

sociedade em ritmo acelerado.  
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Visando acompanhar a evolução tecnológica e incorporá-las na prática 

educativa que o SESI Bahia desenvolveu o curso para a formação do 

professorado da educação de jovens e adultos da Rede SESI de Educação da 

Bahia.  

 Segundo Pedró (2011) [3] há quatro razões que justificam o uso das 

tecnologias na escola, são elas: econômicas, sociais, culturais e pedagógicas. 

 As demandas econômicas fazem referências que o êxito de uma nação 

depende do nível de formação de sua força laboral, incluindo suas 

qualificações tecnológicas. (PEDRÓ, 2011) [3]. 

 Sobre as necessidades sociais, a tecnologia pode oferecer acesso 

apropriado à educação, melhores oportunidades para aprender, e incluso 

melhorar a qualidade de vida. Entretanto, os jovens com uma diferente posição 

social, mas com acesso às tecnologias, terminam tirando vantagens diferentes, 

o acesso pode ser incluso prejudicial em termos de resultados de 

aprendizagem para aqueles alunos que carecem do capital cultural ou social 

apropriado. (OECD, 2010a apud PEDRÓ 2011) [3].  

 As tecnologias como mudanças culturais representam uma 

multiplicidade de oportunidades, para isso os centros escolares deverão ser 

capazes de oferecer uma visão da cultura que permita aos alunos interpretar 

adequadamente, assim como participar ativamente nos novos formatos e 

conteúdos da cultura digital. (PEDRÓ, 2011) [3] 

 As expectativas pedagógicas fazem referências que as tecnologias na 

escola têm a potencialidade de contribuir para transformar os sistemas 

escolares em um mecanismo muito mais flexível e eficaz. (PEDRÓ, 2011) [3] 

 Por esses motivos e outros mais que se faz necessária à formação 

adequada dos professores para o uso das tecnologias da informação e 

comunicação, só assim o docente terá condições suficientes para apresentar 

ao alunado que a tecnologia é muito mais que um instrumento de diversão ou 

comunicação imediata. 

Tendo como referencial teórico os conceitos acima apresentados que o 

SESI Bahia promoveu a primeira capacitação da Metodologia SESI Educa 

Web, onde a mesma proporcionou aos professores e coordenadores de EJA do 

SESI Bahia conhecer as características e peculiaridades da Metodologia SESI 

Educa na Plataforma Web, debater vantagens e possibilidades das ferramentas 
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da Web 2.0 e adquirir conhecimentos necessários para o planejamento de 

atividades online. 

  Segundo Scavazza e Sprenger (2008, p. 264): [4] 

A EAD mediada por TICs vem se consolidando como uma das 
principais alternativas para ações não formais de formação 
docente. Como também, potencializa a valorização dos 
saberes individuais para a construção de saberes coletivo.  

 

A formação de professores por meio da educação a distância com o uso 

das tecnologias da informação e comunicação promove o letramento digital, 

troca de informações, compartilhamento de experiências entre os envolvidos e 

o desenvolvimento de competências para utilizar as novas tecnologias na 

prática pedagógica. A educação a distância é mais uma modalidade que 

possibilita a formação de profissionais, e se tratando de um estado como a 

Bahia, que possui grandes dimensões territoriais, a comunicação via 

Plataforma SESI Educa facilitou o processo de formação docente da equipe de 

profissionais da educação de jovens e adultos do SESI. Uma vez que, a 

internet facilita os processos de interação e comunicação, formação de grupos 

de pessoas e a criação de comunidades online de aprendizagem.  

 

Objetivos do curso 

 

 O marco norteador da proposta formativa é a formação dos professores da 

educação de jovens e adultos sobre a Metodologia SESI Educa Web e o uso 

das tecnologias da informação e comunicação na sala de aula. O curso não se 

limitou exclusivamente sobre a Metodologia SESI Educa, ele proporcionou 

explorar temas e a utilizar recursos disponíveis na Internet para o 

desenvolvimento de objetos de aprendizagem. Entre os objetivos do curso se 

destacam os seguintes: 

 Conhecer e analisar o ambiente virtual de aprendizagem SESI Educa. 

 Analisar a população brasileira de jovens e adultos e os desafios para a 

educação. 

 Conhecer o cenário legal para a educação de jovens e adultos. 

 Analisar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e as 

Diretrizes Curriculares Nacionais. 
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 Conhecer o Plano Nacional de Educação e os Parâmetros Curriculares 

Nacionais para a educação de jovens e adultos. 

 Dominar os conceitos de educação a distância, auto estudo, 

aprendizagem orientada e Blended Learning. 

 Conhecer as potencialidades e desafios da educação a distância. 

 Analisar alguns princípios e pressupostos teóricos que fundamentam 

metodologias e práticas pedagógicas no âmbito da educação a 

distância. 

 Conhecer a mediação pedagógica em interfaces digitais. 

 Analisar formas, modalidades, critérios de acompanhamento e avaliação 

na modalidade online. 

 Conhecer as ferramentas da Web 2.0 e a sua aplicação em ambientes 

educacionais. 

 Conhecer a Metodologia SESI Educa na educação de jovens e adultos 

na modalidade a distância. 

 Selecionar os conteúdos de um curso online em função dos objetivos 

definidos e estratégias elaboradas 

 Reconhecer objetos de aprendizagem. 

 Conhecer ferramentas que proporcionam a criação de objetos de 

aprendizagem. 

 Analisar a concepção de sociedade em rede e a formação de 

comunidades virtuais de aprendizagem. 

 

Metodologia do curso 

 

A metodologia adotada para o desenvolvimento do curso parte do 

principio de interação permanente e de uma comunicação efetiva constante. 

Onde os recursos utilizados, os participantes, o próprio ambiente de 

aprendizagem convergem com as diversas formas de construir o 

conhecimento. 

O design do curso contemplou uma organização modular, com o total de 

seis módulos, sendo os mesmos distribuídos em sete semanas de aula. Trata-

se de uma proposta formativa que possuiu o acompanhamento de um 
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profissional especializado em todo o seu desenvolvimento. Este 

acompanhamento foi responsável pelos encaminhamentos aos alunos e tutoria 

de todo o processo formativo.  

Durante o desenvolvimento do curso, os alunos foram avaliados à 

medida que finalizavam os módulos proposto, esta avaliação foi realizada 

segundo os critérios de avaliação previamente acordados e divulgados na 

Plataforma SESI Educa. 

A cada módulo, os alunos foram convidados a um novo desafio. O 

primeiro módulo contemplou o uso das ferramentas da Plataforma SESI Educa 

e a integração do grupo. 

No segundo módulo os participantes realizaram três tarefas: leitura dos 

materiais didáticos disponíveis, realização do questionário online e participação 

no fórum temático.  

O terceiro módulo contemplou quatro tarefas: leitura dos materiais, 

realização do questionário online, participação no fórum e o desenvolvimento 

de um trabalho colaborativo. Neste módulo foi proposto ao aluno à construção 

de um Blog, Wiki e um perfil em uma Rede Social.  

O quarto módulo foi composto três atividades: leitura dos materiais, 

realização do questionário online e o desenvolvimento de um trabalho 

colaborativo. O trabalho em grupo deste módulo visou à construção de uma 

unidade didática direcionada a um público específico e que atendesse a uma 

determinada situação problema.  

O quinto módulo teve como proposta três atividades: leitura dos 

materiais, realização do questionário online e o desenvolvimento de um 

trabalho colaborativo. A atividade colaborativa deste módulo proporcionou à 

troca de papéis e a oportunidade de proporcionar aos participantes o papel de 

tutor de um fórum temático. Houve uma composição de grupos, e em equipes 

debateram um tema com a moderação de dois de seus membros. 

O último módulo propôs a leitura dos materiais, realização do 

questionário online e o desenvolvimento de um trabalho colaborativo. Neste 

módulo os alunos foram desafiados a construir objetos de aprendizagem, este 

foi o momento de maior interação e manipulação de recursos da Web 2.0. 

Durante todo o desenvolvimento do curso, os participantes foram 

conduzidos a conhecer e manipular diversas ferramentas da Internet, tais 
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como: Redes Sociais, Blogs, IGoogle, Pikikids, Comic Creator, Audaticy, 

Google Docs entre outras. Todos esses recursos foram explorados visando seu 

potencial educacional.  

 

Avaliação do processo educativo  

 

O curso foi permeado por momentos interativos. Cada semana os 

participantes foram conduzidos a uma experiência nova, levando-os à 

aprendizagem e conhecimento, tais como: publicação do perfil pessoal, 

contribuições nos fóruns temáticos, produção de texto colaborativo, 

autoavaliação, leitura de documentos e trabalhos colaborativos.  

Foram disponibilizados aos participantes três documentos por módulo: 

Os critérios de avaliação e objetivos do curso, o plano de atividades e o guia de 

atividades da semana. Esses documentos foram planejados a fim de orientar 

aos participantes na condução e desenvolvimento do curso. Os critérios de 

avaliação foram pré-estabelecidos e disponibilizados no início de cada módulo, 

evitando assim surpresas no desenvolvimento do curso. Os participantes 

receberam um informe semanal sobre seu desempenho, e no final do curso foi 

disponibilizado um informe geral, apontando os avanços, as sugestões de 

melhorias e as considerações do curso. 

Em todo o processo de criação, planejamento didático e 

desenvolvimento do curso online foram propostas práticas inovadoras e 

desafiantes. A dinâmica do curso proporcionou aos participantes o 

conhecimento e principalmente a superação pessoal de cada um. 

 

Método de pesquisa  

 

A técnica de pesquisa utilizada para a avaliação deste curso de 

formação está baseada no conceito de triangulação, onde se colocou em 

prática duas perspectivas de pesquisa social: a quantitativa e a qualitativa.   

Segundo Callejo y Viedman, [1] 

 “La concepción señala la idea de que las técnicas de 
investigación son intercambiables, de manera que el uso 
conjunto no viene dado por la ampliación de lo que puede 
llegar a verse utilizando varias formas de mirar, sino que 
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aparece destinado al control metodológico, a la validez.” (2006, 
pp. 63) 

 
Através da pesquisa quantitativa se pode identificar o nível de satisfação 

dos participantes em relação aos aspectos didático do curso, acompanhamento 

pedagógico, tutoria, ferramentas da plataforma e sobre os métodos e recursos 

utilizados durante o desenvolvimento do mesmo. 

Desde a pesquisa qualitativa se buscou conhecer quais os recursos 

mais utilizados, analisou-se as ferramentas mais procuradas, a complexidade 

na criação de objetos de aprendizagem e o nível de conhecimento e 

amadurecimento dos participantes, assim como o manejo no ambiente virtual 

de aprendizagem e no uso das ferramentas da Web. 

O envolvimento das duas formas de pesquisa foi de grande ajuda para 

conhecer o nível de satisfação dos participantes no curso de formação como 

também para assegurar que os mesmos atingiram os objetivos propostos. 

Segundo Callejo y Viedman, “Desde la triangulación se asume que, 

cualquiera que sea la técnica utilizada, se apunta a la misma realidad. No 

cambia la realidad producida”. (2006, pp.63) [1] 

 

Resultados do projeto  

 

O curso proporcionou uma reflexão sobre a importância de uma política 

de formação de professores para o uso das TIC na sala de aula. Foi uma 

experiência rica no que se refere à construção do conhecimento compartilhado.  

Dados do curso: 

 Duração: de 20/07/2011 a 09/09/2011 (51 dias) 

 Coordenação e tutoria: Gisele Marcia Oliveira Freitas 

 Inscritos: 35 

 Desistentes: 12 

 Participantes: 23 

 Aptos: 20 

 Não aptos: 03 

 Acessos: 1243 

 Contribuições na área de publicação: 20 
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 Contribuições na área de publicação do ambiente de Grupo: 163 

 Publicações no Fórum: 160 

 Acessos às publicações do Fórum: 618 

 Acessos à Biblioteca: 372 

 Acessos ao Chat Livre: 22 

 

Considerações 

 

O curso de formação de professores teve como objetivo elevar o grau de 

conhecimento dos professores da Educação de Jovens e Adultos da Rede 

SESI de Educação da Bahia no uso das tecnologias na sala de aula e 

disseminar a Metodologia SESI Educa na plataforma Web. O curso em questão 

visou melhorar a qualidade do processo de ensino aprendizagem, entendendo 

que a alfabetização digital é um processo natural que se constitui com a 

utilização frequente dessas tecnologias. 

A Capacitação Metodologia SESI Educa afirma o valor e a importância 

da formação do professor para o uso das tecnologias na sala de aula, pois 

apenas um profissional capacitado pode mudar seu entorno e levar a 

importância econômica, social, cultural e pedagógica das tecnologias para a 

vida dos seus educandos. 

O curso proporcionou experimentar vivências em ambientes virtuais e a 

explorar a Web em busca de ferramentas educativas. Consequentemente a 

superação individual de cada um, já que para a grande maioria dos 

participantes, essa foi a primeira experiência em um curso de formação a 

distância. 

A Capacitação Metodologia SESI Educa Web proporcionou o 

desenvolvimento de competências necessárias para planejar atividades de 

aprendizagem significativa utilizando recursos da Web, como também 

possibilitou aos participantes o reconhecimento e a valorização da importância 

das tecnologias no uso de atividades formativas. Uma vez que, o educador que 

possui uma consolidada formação no uso das tecnologias pode levar ao aluno 

a tirar melhores vantagens na aprendizagem com o uso das tecnologias e 

fomentar a aprendizagem colaborativa em contextos escolares. 
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Foi possível vivenciar através das diversas atividades propostas, que 

fazer uso de ferramentas da Web 2.0 em processos formativos implica 

incorporar novos estilos de comunicação, novos papéis, novas formas de 

intervenção, novos cenários, em geral, implica superar uma série de desafios. 

Desafios estes que foram propostos, experimentados e superados pelos 

participantes. 

 O curso de Capacitação Metodologia SESI Educa Web proporcionou 

uma sólida formação no uso das tecnologias da informação e comunicação, 

contribuindo para a capacitação continuada dos professores da Educação de 

Jovens e Adultos da Rede SESI de Educação da Bahia. O SESI reconhece que 

uma formação adequada do professorado no uso das tecnologias da 

informação e comunicação pode assegurar ao alunado a inclusão no mundo 

digital. 
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