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Resumo 
 

Na sociedade contemporânea a televisão tornou-se fonte efetiva para 
aquisição de informação, entretenimento e valores alterando os padrões de 
comportamento, as formas de comunicação, de aprendizagem e de percepção do 
mundo. Dessa forma torna-se necessário que os educadores tenham uma 
formação que lhes proporcione condições de contribuir para o entendimento desta 
sociedade cada vez mais comunicacional e informatizada. 

Nesse sentido, o Governo Federal, através do Ministério de Educação e 
Cultura investiu em um programa de Educação à Distância, enviando às escolas 
públicas o “Pragrama um Salto para o Futuro”. 

Procurando-se entender melhor a relação da sociedade, educação e meios 
audiovisuais/tecnológicos por dentro do espaço escolar, pretendeu-se, como foco 
principal, analisar a repercussão do programa  “Um Salto para o futuro” na 
formação continuada de professores de uma escola pública  de ensino 
Fundamental. 
 O interesse pelo programa “Um Salto Para o Futuro”, surgiu, ainda, do fato 
de tratar de questões que se julga de enorme relevância para educação, tais 
como: formação de professores, integração de mídias à escola e a melhoria na 
qualidade do ensino, entre outras.  

Este trabalho constitui-se em um estudo de caso etnográfico, realizado no 
2º semestre de 1998, junto aos professores de uma escola pública de ensino 
fundamental, localizada na periferia da cidade de Bagé-RS. 
 A observação sistemática do cotidiano escolar juntamente com a aplicação 
de questionário e realização de entrevistas serviram para coleta de dados. Através 
da análise dos dados e do respaldo teórico adotado não há  como indicar que o 
programa “Um Salto Para o Futuro”, tenha trazido significativas contribuições à 
prática das professoras e ao posicionamento das mesmas frente as mídias. 

Tendo em vista a realidade encontrada, pode-se afirmar que a utilização do 
Ensino à Distância como forma de viabilizar uma política de formação e 
qualificação docente torna-se ineficaz se não forem proporcionadas condições 
reais de utilização e apropriação destes meios por parte da escola.  
 


