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As rápidas e ininterruptas transformações nas
concepções de ciência aliadas à vertiginosa evolução e
utilização das tecnologias trazem novos e complexos
desafios à educação e a seus profissionais, evidenciando
a necessidade de formação continuada e ao longo da
vida, utilizando para tanto todos os meios e recursos
disponíveis.

Sob essa ótica, o sistema público vem desenvolvendo
programas de formação continuada na modalidade
presencial, a distância ou híbrida, com suporte em
distintas tecnologias. Entre as iniciativas do Ministério
da Educação, merece destaque o Programa Salto para o
Futuro, da TVE Brasil do Rio de Janeiro, em razão do
pioneirismo da iniciativa da Secretaria de Educação a
Distância, do alcance dos educadores de todas as regiões
do Brasil e da abrangência temática.

O Salto para o Futuro é um programa televisivo que
visa à formação de profissionais da educação e de alunos
dos cursos de magistério, propiciando-lhes o
conhecimento de experiências educativas inovadoras,
o diálogo com especialistas e a reconstrução de suas
práticas e concepções teóricas. A participação ocorre
por meio da troca de idéias, e o diálogo, por meio de
perguntas que podem ser enviadas ao centro emissor
utilizando distintas mídias e recursos, como carta,
telefone, fax, televisão, e-mail via Internet, etc.

Os programas do Salto para o Futuro são
apresentados em séries temáticas, cuja estrutura é
constituída por pequenos vídeos (experiências de sala
de aula, clipes musicais, reportagens, entrevistas,
trechos de filmes, etc.), participação ao vivo de
convidados de diversas áreas e diálogo com
telespectadores que participam a distância nas
telessalas ou acompanham pela televisão.
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Antes da veiculação da série, os consultores que trabalham com a equipe de produção
do programa produzem textos sobre a temática abordada, fundamentos teóricos,
apresentação de experiências, sugestão de atividades e bibliografia, os quais são
disponibilizados com antecedência no site da TVE e distribuídos como material impresso.
Dessa forma, o Salto para o Futuro dispõe de um conjunto significativo de textos de
apoio que servem para problematizar questões, aprofundar teorias e compreender práticas.

Iniciado em 1991, no decorrer de todos esses anos, a equipe do Salto vem organizando
várias publicações impressas com os textos publicados cuja temática apresente relevância
para além do programa para o qual foi originalmente elaborado.

A iniciativa atual da Seed/Salto no sentido de produzir uma coletânea sobre o tema
Integração de Tecnologias na Educação soma-se às políticas de formação profissional
continuada, em sintonia com as prioridades de desenvolvimento da educação pública
com qualidade e eqüidade.

Para facilitar a localização do leitor no conjunto de textos que compõem esta série,
estes foram agrupados em capítulos:

1. Tecnologia, currículo e projetos

2. Tecnologias na escola

3. Tecnologias audiovisuais: TV e vídeo na escola

4. Tecnologias na educação de professores a distância

A seleção de artigos para esta coletânea baseou-se no intuito de proporcionar ao
leitor a reflexão sobre temas e questões essenciais relacionados à integração de
tecnologias na educação e à formação continuada ou inicial de educadores para incorporar
tecnologias ao seu fazer profissional, recriando suas práticas e seus espaços de atuação.

Nossa expectativa é que a leitura destes artigos possa incentivar a incorporação de
tecnologias na educação com vistas à melhoria da qualidade da aprendizagem dos alunos,
à construção da cidadania e à transformação da escola em um espaço de vida, sonhos e
produção de saberes no qual as tecnologias sejam utilizadas em situações que tragam
efetivas contribuições.


