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1 INTRODUÇÃO 

  

A sociedade tem sido marcada veementemente, nos últimos anos, por um 

aumento constante e crescente do uso de diversas tecnologias. Ressalta-se que as 

tecnologias estão presentes em todas as partes e compõem o dia a dia de uma 

maneira bastante singular, modificando as relações espaço-temporais. Apesar dessa 

constante presença destaca-se que a tecnologia não pode ser considerada 

onipresente e nem neutra. Deve-se analisar o vertiginoso desenvolvimento 

tecnológico à luz do desenvolvimento da sociedade capitalista, das necessidades, 

anseios e desejos que cercam e sustentam o capital. Desse modo a tecnologia 

surge imbricada em uma sociedade pautada nas desigualdades sociais, políticas, 

culturais e econômicas e, portanto, reflete e ao mesmo tempo corrobora tal 

sociedade. Assim, o mito de que a tecnologia chega a todos e leva informação a 

todos deve ser contestado e no mínimo problematizado, pois ao compreender as 

transformações tecnológicas à luz das transformações estruturais na sociedade 

observa-se que a tecnologia é revestida de diversos valores em seus mais variados 

usos, não sendo, portanto, neutra e servindo, muitas vezes, para corroborar as 

diferenças, principalmente econômicas, tão caras ao sistema capitalista. 

  Uma questão crucial e singular está relacionada ao modo como a educação 

tem se posicionado e inserido nesse cenário de mudança e desenvolvimento 

tecnológico, e aqui ressalta-se a educação em todos os seus setores, desde o 

ensino fundamental até a universidade. Cabe ressaltar que a tecnologia está cada 

dia mais presente também nesses ambientes, seja pelo uso pessoal e particular dos 

estudantes e demais personagens atuantes nesses cenários, pelo uso pedagógico 

das mesmas pelos docentes em suas práticas de ensino-aprendizagem, pela sua 

aplicação nas questões que envolvem a burocracia escolar1, ou ainda pelo não uso 

ou negação das mesmas no interior do ambiente escolar, fato esse que tem 

suscitado inúmeras discussões e pesquisas no mundo acadêmico.  

Considerações importantes devem ser levadas em conta ao se pensar a 

inserção e usos das tecnologias no ambiente escolar, como por exemplo questões 

econômicas e culturais que são de suma importância para que se possa 

compreender se o uso das tecnologias está sendo efetivado nesse ambiente. Ao 

                                                 
1 Por burocracia escolar compreende-se toda a administração realizada por funcionários, sujeitos a 

hierarquia, rotina e regulamentos. 
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mesmo tempo e não menos essencial é o pensar e o repensar não somente da 

prática docente, mas também da formação docente inicial. Estudos desenvolvidos no 

âmbito nacional e internacional (TAVARES, 2014; OLIVEIRA, 2013; ARRUDA, 2013;  

COSTA; VISEU, 2008; PRETTO, 2002), demonstram que dentre os diversos 

problemas inerentes ao processo de formação inicial e continuada dos professores é 

possível identificar uma formação muitas vezes alijada do uso efetivo das 

tecnologias, tanto em seu caráter mais instrumental, quanto nas possibilidades 

advindas de usos que promovam a emancipação humana, que segundo Marx 

(2009), só ocorre quando o homem recupera a sua dupla dimensão, ou seja, 

somente quando ele reconhece e organiza as suas forças próprias, como forças 

sociais, não as dissociando mais. Nesse caminho a liberdade ultrapassa os limites 

postos pelo capital, alçando o homem à construção de uma nova sociedade, 

pautada em uma associação comunitária de indivíduos. As tecnologias, nesse 

sentido, a serviço do homem a caminho de uma nova forma de vislumbrar a 

organização político-econômica vigente, podem oferecer aos indivíduos a 

possibilidade de novas formas de organização espaço-temporais, bem como o 

auxílio na transposição de barreiras impostas pelo capital e o acesso mais efetivo a 

informações que possam contribuir e auxiliar no combate às desigualdades inerentes 

ao atual sistema capitalista.  

 Dessa forma, atendendo às necessidades do capitalismo observa-se uma 

pressão para que a escola e os professores atendam às novas demandas 

relacionadas ao uso das tecnologias no ambiente educacional, pois, de acordo com 

Tavares e Oliveira (2014a) o professor tem de possuir, para além de conhecimentos 

técnicos e científicos, competências inovadoras, como o domínio das mais novas 

tecnologias (que estão em constante renovação) sem as quais não poderia competir 

no mundo atual. (TAVARES; OLIVEIRA, 2014a, p. 249). A pesquisa da qual faz 

parte esse anteprojeto revelou que essa pressão por uma imposição de novas 

tarefas e responsabilidades tanto à escola quanto ao professor traduz os anseios e 

necessidades dos grandes grupos capitalistas cujos interesses são corroborados por 

organismos multilaterais, como o Banco Mundial, e traduzidos a nível nacional por 

meio de uma legislação e políticas educacionais voltadas para a implantação e uso 

das TDIC no ambiente educacional e no processo de formação de professores. 

Desse modo a pressão sobre a escola e os professores existe, ela se revela a nível 

nacional e internacional, está imbricada em um jogo de valores e poder inerente ao 
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sistema capitalista em sua fase marcada pelo modo de produção Toyota e é 

efetivada legalmente por meio de políticas educacionais que traçam as diretrizes que 

devem seguir as universidades no que tange à formação docente inicial. 

 Apesar de existir toda uma legislação que tem como objetivo, também, 

controlar mais de perto o processo de formação de professores, observa-se que 

diversas críticas têm sido elaboradas sobre esse processo, sobre a organização 

curricular da formação docente e sobre a inserção ou não das tecnologias da 

informação e comunicação nos cursos de licenciatura. Para Pretto (2002) não se 

pode pensar o processo de formação de professores separado das condições de 

trabalho nas quais os mesmos se inserem. Para o pesquisador não adianta que as 

políticas educacionais aconteçam de maneira exógena a todo o processo ou ainda 

que venham por meio de imposições. Ele afirma que Currículo se faz é na escola [...] 

e que o professor quer é condições de trabalho e formação, portanto, as políticas 

públicas não podem prescindir de uma fortíssima articulação com as universidades e 

faculdades que formam os professores, sobretudo as públicas, que constituem um 

arsenal de mão de obra qualificada para enfrentar coletivamente essa mudança. 

(PRETTO, 2002, p. 126). Nesse caminho o que o autor defende é a necessidade de 

políticas educacionais que valorizem o professor, ao mesmo tempo em que esses 

profissionais tenham uma condição digna de trabalho, remuneração adequada, 

escolas bem equipadas e principalmente conectadas. Seria esse o caminho para 

que realmente se possa pensar uma realidade escolar pautada no uso de 

tecnologias voltada para possibilidades de mudanças estruturais não somente nos 

processos de ensino-aprendizagem como também nas relações que se estabelecem 

no interior do ambiente escolar. 

 A respeito da precarização do trabalho docente Pereira (1999) também afirma 

que ao discutir o processo de formação docente não se pode esquecer de 

empreender uma discussão muito mais ampla, que abarca a realidade da educação 

brasileira, marcada, dentre outros fatores, pelo “aviltamento salarial e precariedade 

do trabalho escolar” que tornam excessiva a carga de trabalho do professor, sem 

uma remuneração condizente com o tempo desprendido no trabalho, o que acaba 

por desmotivar tanto a escolha do magistério como carreira profissional quanto 

desestimular os professores a darem continuidade a seus estudos buscando 

aprimoramento profissional. Para Pereira (1999) todos esses fatores são contributos 
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importantes para os problemas que cerceiam a profissão docente desde o seu 

processo inicial de formação.  

 Pereira (1999) também identifica problemas relacionados ao processo de 

formação docente, principalmente no que diz respeito aos currículos encarregados 

da formação dos professores. O autor destaca um modelo que já vem sendo há 

muito discutido, porém ainda não totalmente superado nas universidades. Tal 

modelo baseado na racionalidade técnica apresenta nos currículos de formação dos 

professores uma separação entre teoria e prática aonde existe uma prioridade dada 

à formação teórica em detrimento da formação prática e a concepção da prática 

como mero espaço de aplicação dos conhecimentos teóricos, sem um estatuto 

epistemológico próprio. (PEREIRA, 1999, p. 112). Uma pesquisa de mestrado2 

orientada por esse autor e desenvolvida por Teixeira (2011) na UFMG, corrobora a 

visão defendida por Pereira (1999). Como objetivo primordial a pesquisa, que tem 

como fonte de estudos o currículo do curso de Licenciatura em História, foca suas 

análises na criação e implantação das disciplinas de Prática de Ensino no curso de 

História da UFMG e conclui que a mesma não se deu de forma consensual entre os 

departamentos do curso e nem tampouco foi aceita por uma boa parcela dos 

professores que acreditavam ser apenas de responsabilidade da Faculdade de 

Educação (FaE) as disciplinas de caráter pedagógico e, portanto, relacionadas à 

formação específica dos professores.3 Apenas para exemplificar pode-se observar 

na prática, em 2011, o que Pereira e demais autores discutem na década de 1990 

no que tange à separação entre teoria e prática, fundamentada em currículos onde 

existe a predominância de disciplinas estritamente relacionadas à formação de 

bacharéis em detrimento daquelas direcionadas para a formação de professores.  

 Observa-se que essa discussão a respeito do lugar que a teoria e a prática 

ocupam no interior das licenciaturas encontra terreno em outras nações e não 

somente aqui, no Brasil. Para corroborar tal assertiva leva-se em consideração o 

texto de Costa e Viseu (2008) que apresentam a proposta de análise entre a prática 

de ensino dos professores portugueses e dos sistemas de formação para o objetivo 

de generalização do uso das TIC na Escola. De acordo com os autores, é pertinente 

                                                 
2 A construção social do currículo do curso de História da UFMG: uma análise sobre a criação e 

implantação das disciplinas de Prática de Ensino e suas repercussões de autoria da mestranda 
Vyasa Puja Peres Teixeira 

3 Maiores informações bem como metodologia utilizada, referencial teórico e maiores discussões 
verificar em (TEIXEIRA, 2011.). 
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que se questione por que não se vislumbram cenários otimistas em termos de um 

efetivo uso pedagógico das tecnologias da informação e comunicação em vários 

países do mundo, guardadas as devidas diferenças e especificidades no que tange 

à organização curricular, escolar e universitária. (COSTA; VISEU, 2008). Ainda 

segundo os mesmos é preciso que se pense, analise e repense o processo de 

formação dos professores buscando compreender os objetivos dessa formação, se 

os futuros docentes tiveram ou não acesso às TIC durante o percurso formativo e 

até mesmo se existia uma semelhança entre a forma que aprenderam a usar a 

tecnologia e a forma como se espera que o façam com seus alunos. Os autores 

enfatizam tal técnica fundamentados no princípio do isomorfismo, pois acreditam que 

os professores apenas conseguirão colocar em prática, na sala de aula, o que 

vivenciam na teoria e prática, durante o processo de formação. 

 É interessante notar como tais autores dialogam com pesquisadores 

nacionais cujo foco de estudos também se revela no uso das tecnologias no 

ambiente escolar e no processo de formação dos professores. Para Arruda (2013) 

parece existir um fosso que distancia o jovem que se comunica e aprende no meio 

digital e a” escola, a qual mantém ainda um discurso analógico” Arruda (2013). 

Problemas foram identificados no processo de formação de professores, alijado do 

uso efetivo das tecnologias em sala de aula e afastado, também, da proposta de 

discussão e desmistificação das tecnologias na sociedade atual. Ainda segundo 

Arruda (2013), na maior parte das vezes, fica a cargo da formação complementar ou 

paralela à formação inicial a aprendizagem voltada para o uso das tecnologias no 

ambiente educacional. 

 Identificam-se, portanto, problemas inerentes ao processo de formação dos 

professores que impedem ou obstaculizam uma prática docente em que as 

tecnologias estejam efetivamente incorporadas de modo a proporcionar a todos, 

professores e estudantes, uma “apropriação crítica e emancipatória” que permita a 

problematização e desconstrução do mito que gira em torno da tecnologia, nas 

sociedades atuais. É partindo de tal premissa que esse trabalho apresenta a 

proposta de um anteprojeto curricular que visa lançar contribuições para o repensar 

de que tanto necessita a formação docente inicial. 
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2 JUSTIFICATIVA  

  

De acordo com Arruda (2013) são necessárias alterações profundas na 

formação inicial dos professores em nível superior, que circunscrevam a 

incorporação das mídias em todas as dimensões da prática do professor 

universitário (ARRUDA, 2013, p. 275). Tal observação implica extrapolar a oferta de 

uma disciplina específica, voltada para a discussão das TDIC inseridas nos 

processos de ensino-aprendizagem. Soma-se a tal assertiva o fato de que Tavares 

(2014a) considera que a inserção das tecnologias no interior do ambiente 

educacional, usadas de maneira consciente e com competência pelos professores, 

aliada a variadas técnicas de ensino são, sem dúvida, meios indispensáveis para 

revolver as ideias, as concepções, os preconceitos e preparar pessoas com 

capacidade de se constituírem, pessoalmente, com autonomia política (TAVARES, 

2014a, p. 425). Os autores fundamentam suas propostas em uma visão mais 

ampliada tanto do papel do professor quanto do papel que a tecnologia exerce 

atualmente em nossa sociedade e do potencial que a mesma apresenta. É sob tal 

visão que se fundamenta também essa proposta de anteprojeto curricular. 

 Parte-se do pressuposto de que a inserção das TDIC no ambiente 

educacional, aliada a práticas de ensino com propostas mais condizentes com a 

realidade social pode vir a proporcionar um repensar das relações que se 

estabelecem no interior do ambiente escolar, reverberando nas práticas e relações 

que se efetivam de maneira exógena a esse ambiente. Acredita-se que a educação 

pode apresentar uma visão libertária se pautada em práticas de ensino que 

busquem tal visão. Nesse caminho esse projeto se fundamenta no conceito de 

pedagogia social da tecnologia, cunhado por Tavares (2014a) que o compreende 

como o uso de tecnologias digitais da informação e comunicação nas práticas 

pedagógicas, fundamentado em uma criticidade a respeito desses mais variados 

usos das TDIC em nossa sociedade, ultrapassando aqui seu caráter meramente 

instrumental. Dessa maneira busca-se a inserção das tecnologias no ambiente 

educacional propondo uma modificação curricular no processo de formação docente 

inicial, local propício ao início do processo de transformações no ambiente 

educacional. 

 Para tanto acredita-se que tais transformações somente podem se efetivar 

caso haja uma construção mais crítica voltada para a compreensão mais ampla e 
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profunda do papel que as tecnologias exercem no ambiente escolar, assim como na 

nossa sociedade. É preciso que se compreenda também essas tecnologias inseridas 

no atual sistema de produção Toyota e a importância que as mesmas exercem 

nesse sistema, fazendo funcionar as engrenagens que movem e sustentam o 

mesmo. Dessa maneira é preciso que se problematize o papel que exerce a escola, 

na atualidade, inserida em um processo de mercantilização, onde um dos principais 

objetivos está voltado para atender às necessidades mais básicas do sistema 

capitalista, contribuindo para a formação de mão-de-obra voltada para atender às 

demandas do mercado de trabalho. 

Soma-se a isso o fato de que a formação inicial de professores apresenta, 

atualmente, diversos problemas estruturais, destacando dentre eles as organizações 

curriculares que dialogam pouco ou quase nada com as transformações sociais 

proporcionadas pelas TDIC e ainda a dissonância entre teoria e prática, provocando 

um distanciamento da prática, no interior dos institutos e faculdades, dos quesitos de 

maior importância nos cursos voltados para a formação de professores. 

 Fundamenta-se neste panorama, portanto, o anteprojeto curricular cujo 

objetivo principal se revela na proposta de reorganização curricular dos cursos de 

formação docente inicial, pautada na inserção efetiva de disciplinas voltadas para a 

problematização, crítica, dos mais variados usos das tecnologias da informação e 

comunicação no interior do ambiente escolar. Como objetivo específico pretende-se 

apresentar um modelo de formação de professores4, inspirado em uma experiência 

similar em Portugal, voltado para a integração curricular das TIC.  

É preciso, no entanto, elucidar alguns pontos que porventura possam ter 

ficado obscuros durante a discussão aqui proposta. Comunga-se nesse trabalho, da 

visão defendida por Arruda (2013) quando o mesmo afirma que o problema da 

formação inicial não reside na oferta de uma disciplina específica para se discutir 

possiblidades de introdução das TDIC no processo de ensino e aprendizagem 

(ARRUDA, 2013, p. 276). O autor defende a incorporação das mídias em todas as 

dimensões da prática do professor universitário, de modo a provocar alterações 

profundas na formação docente inicial. A proposta do anteprojeto se encontra em 

um âmbito um pouco mais restrito, pois leva-se em consideração que as 

especificidades afetivas e de percepção das TDIC por parte dos professores da 

                                                 
4 Proposta do Modelo F@R: Formação – Acção – Reflexão apresentada pelos autores Costa e Viseu 

(2008) 
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Educação Básica também podem ser encontradas entre os professores 

universitários. Dessa maneira, docentes nos mais variados níveis apresentam 

atitudes face às tecnologias que podem levar a um certo distanciamento destas de 

suas práticas docentes, a não aceitação das mesmas como potencializadoras dos 

processos de ensino-aprendizagem a até mesmo a apresentação de problemas 

relacionados ao uso instrumental das tecnologias. Levando-se em consideração tais 

características elas podem se transforma em um impeditivo na incorporação das 

mídias nas práticas do professor universitário. 

Além do mais, trabalha-se nesse projeto, com o conceito de construção social 

do currículo, fundamentado na teoria crítica que afirma que o currículo não é neutro, 

pelo contrário, muitas vezes ele reproduz, pelo sistema de ensino, as desigualdades 

e injustiças arraigadas na sociedade. Busca-se nos teóricos Ivor Goodson (1995) e 

Michael Apple (1982) a afirmação de que o currículo é uma construção social e 

portanto, está inserido em um jogo de poder, disputa de forças, interesses, conflitos, 

disputas econômicas que se fazem sentir, também, no interior do ambiente escolar. 

De acordo com Apple: 

 
[...] os interesses sociais e econômicos que serviram como base para a 
atuação dos mais influentes especialistas em currículo não eram neutros 
nem fortuitos. Eles incorporavam compromisso com estruturas econômicas 
e políticas educacionais específicas que, quando postas em prática, 
contribuíram para a desigualdade. A política educacional e cultural e a visão 
da forma como deveriam operar as comunidades e de quem deveria ter 
poderes nelas serviram de mecanismos de controle social. (APPLE, 1982, p. 
98). 

 
Partindo-se de tal premissa, no que tange à construção de um currículo 

fundamenta-se no pressuposto de que o mesmo deve se realizar de uma maneira 

coletiva, abarcando as necessidades da maior parte da população em detrimento à 

manutenção dos interesses do capital e das desigualdades inerentes à nossa 

sociedade. Sendo uma construção coletiva não deve ser proposto, portanto, de 

maneira verticalizada, por apenas um determinado grupo e visando atender a 

demanda de apenas uma parcela da população. Diante do exposto justifica-se, 

portanto, este trabalho se apesentar como um anteprojeto curricular, pois o mesmo 

tem a proposta de apresentar um escopo inicial, um caminho, dentre vários outros, 

que possa levar ao uso das tecnologias no ambiente educacional para além do seu 

caráter instrumental, pautado na abordagem crítica das mesmas. 
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3 METODOLOGIA 
  

Para a construção desse anteprojeto buscou-se inspiração, de maneira clara, 

em uma proposta alternativa e no mínimo instigante efetivada em Portugal, entre 

setembro e dezembro de 2005, em que o “Modelo F@R – Formação – Acção – 

Reflexão” foi usado como base de trabalho para organização e implementação de 

um curso de formação de professores promovido pela CRIE5. 

 A proposta de tal modelo, que serviu de inspiração para a construção deste 

anteprojeto, está pautada em uma concepção de que não importam apenas a 

técnica ou a aquisição de conhecimentos técnicos, mas, antes de tudo, é preciso ir 

além, é preciso explorar as potencialidades que as tecnologias possuem, no âmbito 

educacional. Dessa maneira a ideia central do Modelo F@R, apresentado por Costa 

e Viseu é que, 

 
As oportunidades de desenvolvimento profissional de professores não 
ocorram apenas nos momentos e espaços em que tradicionalmente 
ocorrem, antes funcionem como ponto de partida para o trabalho dos 
professores com os seus alunos (Acção), equacionando e desencadeando 
situações concretas de exploração das tecnologias disponíveis em cada 
contexto e no quadro dos respectivos projetos curriculares de turma. 
(COSTA; VISEU, 2008, p. 3-4). 

  
É interessante notar como a proposta do Modelo F@R traça uma trajetória 

muito clara, que parte do processo de formação, no interior do ambiente 

universitário, onde as primeiras inquietações e teorias são colocadas para o 

professor, em seguida esse professor6 parte para a ação direta com os seus alunos, 

colocando em prática as discussões propostas no interior do curso. Esse contato 

com os alunos foi de suma importância pois, de acordo com Costa e Viseu: 

 
A atividade curricular desenvolvida por alunos e professores constituirá, por 
sua vez, oportunidade privilegiada de análise crítica (Reflexão), quer no que 

                                                 
5 A Equipa de Missão Computadores, Recursos e Internet na Escola, criada nesse ano, é o orgão do 

Ministério da Educação a quem foi atribuída a função de coordenar toda a actividade relacionada 
com a integração e uso das tecnologias na escola, sendo responsável, designadamente pelo 
desenvolvimento do Currículo de Tecnologias de Informação e Comunicação nos ensinos básico e 
secundário e respectiva Formação de Professores. O curso de formação em apreço (Utilização 
pedagógica das TIC no 1ºCEB) destinava-se exclusivamente a professores do 1º Ciclo do Ensino 
Básico e abrangeu cerca de duas centenas de professores do Continente. Nota dos autores. 
(COSTA; VISEU, 2008, p. 10). 

6 O Modelo F@R foi aplicado como uma formação complementar do docente, por isso o professor 
pode levar a teoria para a prática, em sala de aula e depois retornar com resultados, visões e 
opiniões a respeito do que foi colocado em prática.  
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respeita às estratégias e recursos utilizados e suas implicações nas práticas 
de trabalho usuais, sem computadores, quer no que respeita aos resultados 
conseguidos e aos benefícios que o seu uso terá, ou não, proporcionado, de 
forma a conduzir a novas necessidades e oportunidades de formação e 
assim sucessivamente. (COSTA; VISEU, 2008, p. 4). 

 
 Dessa maneira não somente a teoria, mas também a prática, são passíveis 

de reflexões e de propostas de mudanças, o que torna não somente o Modelo F@R7 

assim como todo o processo bastante dinâmico. E é essa a inspiração que se busca 

em tal modelo. Acredita-se que no mundo atual, pautado em uma crescente 

virtualização das relações entre homens e destes com a sociedade, as informações 

e as experiências possam realmente ser compartilhadas entre os homens, para que 

transformações possam ocorrer em várias partes do mundo. 

 Diante do exposto o anteprojeto curricular está pautado na necessidade da 

introdução de disciplinas nos cursos de formação de professores voltadas para uma 

discussão crítica a respeito dos usos das tecnologias digitais da informação e 

comunicação, que apresentem como temas de discussão as sugestões a seguir: 

Problematizar as contradições inerentes à tecnologia; Pensar a infoexclusão na 

contemporaneidade; Refletir sobre o papel que as novas tecnologias ocupam na 

vida do homem e no mundo do trabalho; Identificar e analisar as pressões impostas 

pelos grandes grupos capitalistas para a utilização de tecnologias digitais da 

informação e comunicação no processo de formação do trabalhador, desde a 

escola; Analisar o papel que as tecnologias exercem no interior do sistema de 

produção Toyota bem como na efetivação e potencialização da mais-valia relativa; 

Identificar e analisar o potencial transformador que as tecnologias podem alcançar 

se aliadas a práticas pedagógicas libertárias e outros condicionantes. 

 Propõe-se como percurso metodológico que tais disciplinas possam ser 

aplicadas seguindo, em parte, o Modelo F@R, pois as mesmas devem integrar o 

currículo de formação inicial dos professores, não sendo proposta desse anteprojeto 

a oferta de tais disciplinas em cursos de formação continuada. Acredita-se, portanto, 

que tais disciplinas devam ser aplicadas aliando a teoria e prática na formação 

docente, concretizando e efetivando no interior dos cursos a prática de ensino como 

componente curricular e ao mesmo tempo, fazendo com que ela passe a exercer um 

lugar de destaque no processo de formação docente inicial. Dessa maneira a 

                                                 
7 Maiores informações a respeito do Modelo F@R assim como resultados buscar em Costa e Viseu 

(2008). 
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proposta é que se crie uma disciplina especificamente voltada para a aplicação das 

discussões e projetos propostos em sala de aula, no interior da universidade, ou 

ainda se aproveite as disciplinas de prática de ensino para que a “ação” possa ser 

colocada em prática. Ação essa que deve estar pautada em um planejamento 

voltado para a inserção, o uso de alguma tecnologia digital da informação e 

comunicação no interior da sala de aula. 

 Após essa etapa propõe-se que haja, no ambiente acadêmico, um espaço 

destinado a reflexão das práticas realizadas pelos professores em formação, com a 

proposta de identificar dificuldades reais, problemas apresentados, falhas e 

adaptações na prática proposta, envolvimento dos estudantes, expectativas e 

frustrações dos docentes em formação, dificuldades inerentes à recursos técnicos 

disponíveis na escola, dificuldades do professor em lidar com a tecnologia proposta 

em um projeto inicial, ou plano de aula, ou ainda plano de intervenção e resultados 

obtidos. Essa etapa é imprescindível pois apresenta um caráter de retorno 

importante para conectar o mundo real com a teoria discutida e o projeto elaborado 

a partir da mesma. Ela traz à tona dificuldades reais que podem ser enfrentadas 

pelos professores bem como experiências que deram certo e que podem ser 

compartilhadas, multiplicadas. 

 E assim chega-se a última etapa do anteprojeto curricular de integração das 

TDIC na formação docente que tem como proposta a divulgação dos resultados 

obtidos. Essa divulgação deverá ser efetivada de maneira ampla e irrestrita, de 

modo a alcançar o maior número de docentes possível, fazendo com que as 

experiências, positivas ou não, alcancem outras esferas onde possam ser 

apropriadas e transformadas de maneiras diversas, acrescentando ainda mais a 

proposta inicial deste anteprojeto. Sendo ele fundamentado no uso das tecnologias, 

seria lógico que tal divulgação contemplasse também uma plataforma virtual, 

abarcando assim um número ainda maior de pessoas.  
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