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1 – INTRODUÇÃO 

Essa proposta de intervenção consiste na culminância do trabalho de pesquisa 

realizado com a finalidade de concluir o curso de mestrado em educação no programa de 

pós-graduação strictu sensu Promestre – Mestrado Profissional em Educação. 

Dentre as peculiaridades desse Programa encontra-se a exigência de elaborar uma 

proposta de trabalho ou plano de ação vinculado ao diagnóstico resultante da dissertação. 

A dissertação cujo título é: Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação no 

Contexto da Formação Inicial Presencial de Professores de História teve como objetivo 

central analisar e problematizar a incorporação, ou não, das tecnologias digitais de 

informação e comunicação (TDIC) na formação inicial do professor de História. 

Diante disso, foi realizada uma pesquisa documental sobre o curso de Licenciatura 

em História oferecido pela Universidade Federal de Minas Gerais e pela Pontifícia 

Universidade Católica de Minas Gerais. A escolha dessas universidades pautou-se na tradição 

e relevância que possuem na sociedade mineira e, por que não, brasileira. Além disso, o 

curso de Licenciatura ofertado por elas é bem avaliado junto ao Ministério da Educação – 

MEC e a comunidade acadêmica. 

A importância de pesquisar sobre o objeto de estudo dessa dissertação se justifica 

porque as tecnologias, compreendidas como resultado das ações humanas (materiais e 

imateriais), e não sendo neutras, suscitam vários diálogos com a educação e com as práticas 

pedagógicas. Nesse sentido, sendo o professor de História um profissional que desempenha 

função importante na escola e no exercício das práticas pedagógicas, no que tange também 

à formação humana, é pertinente e necessário refletir sobre o impacto das tecnologias 

digitais e a sua formação docente, em face de tantas transformações e provocações 

decorrentes dessas tecnologias.  

Assim, Castells (1999), apresenta o paradigma tecnológico sob o qual se 

organiza novas formas de desenvolvimento que confere as organizações sociais outras 

facetas por meio de redes interligadas. Portanto, instiga a sociedade no sentido de não 

negligenciar as transformações decorrentes das tecnologias digitais no panorama social da 

humanidade, pois ocorrem em um fluxo e troca praticamente instantânea de informação, 

capital e comunicação cultural. 

Nesse viés, Lévy (1999) dialoga com Castells ao abordar a sociedade em rede 

no que denominou por ciberespaço, ou seja, espaço de comunicação aberta mediada por 

computadores, concretizada na virtualização e que corrobora com a formação das 

inteligências coletivas, redimensionando conceitos e concepções, pois 
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A mediação digital remodela certas atividades cognitivas fundamentais que 
envolvem a linguagem, a sensibilidade, o conhecimento e a imaginação 

inventiva. A escrita, a leitura, a escuta, o jogo e a composição musical, a 

visão e a elaboração das imagens, a concepção, a perícia, o ensino e o 
aprendizado, reestruturados por dispositivos técnicos inéditos, estão 

ingressando em novas configurações sociais. (LÉVY, 1998, p.17). 

Portanto, os autores discorrem sobre as mudanças provocadas na sociedade 

em virtude do impacto gerado pelas tecnologias digitais e delineia o que Castells vai definir 

como Sociedade da Informação. 

Segundo Coll e Monereo (2010, p. 22-24), alguns aspectos delineiam a 

Sociedade da Informação (SI), tais como a complexidade, a interdependência e a 

imprevisibilidade nas quais se fundam as ações e relações humanas. Nessa linha, inclui a 

informação e o excesso de informação, aspecto elementar da SI, embora, não haja garantia 

de informação qualitativa das pessoas, pois isso requer condições necessárias para filtrar e 

selecionar as informações. 

Outro aspecto definidor dessa sociedade consiste na velocidade dos processos, 

ou seja, o intervalo de tempo entre a divulgação da informação, a sua caducidade e 

renovação é muito curto e não se restringe apenas a esfera informacional, mas se estende 

para outras composições sociais. 

          Essa rapidez pode implicar em superficialidade na medida em que dificulta os 

processos de imersão e reflexão sobre as informações. Nesse sentido, Coll e Monereo (2010, 

p. 23) corroboram que, 

 

Hoje, estamos obrigados a pensar mais rápido, mais do que a pensar 

melhor. A rapidez dos processos e transformações próprios da SI, 

juntamente com os fenômenos de excesso, obsolescência e renovação 
contínuos da informação, assim como a multiplicidade e heterogeneidade 

das fontes de informação, pode levar facilmente à diminuição e dispersão da 
atenção, [a] uma cultura de ‘mosaico’, carente de profundidade, à falta de 

estruturação, à superficialidade, à padronização das mensagens, à 
informação como espetáculo, etc.  

 
 

Portanto, ensinar e aprender História na sociedade contemporânea requer interação 

crítica com as tecnologias digitais, que exigem reflexões sobre alguns conceitos e algumas 

concepções essenciais à compreensão do saber histórico, tais como, tempo, espaço, 

documento e memória. Esses pressupostos adquirem outras configurações diante das TDIC e 

faz emergir a necessidade de repensar a formação inicial do professor de História. 
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2 – JUSTIFICATIVA 

 

A pesquisa documental realizada para elaboração da dissertação de mestrado cujo 

título é: Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação no Contexto da Formação Inicial 

Presencial de Professores de História adotou como metodologia a análise dos projetos 

pedagógicos do curso; dos planos de ensino e planos de aula e das ementas dos anos 2013, 

2014 e 2015. Esses documentos são fundamentais para a organização e realização do curso, 

pois conferem sentido e significado ao curso. Por meio deles ocorre o planejamento 

institucional, estruturação do curso, estabelecimento dos objetivos e concepções que 

nortearam o processo de formação. 

Nessa perspectiva, espera-se que a elaboração do plano de ensino e do plano de aula 

seja articulada aos documentos do Projeto Pedagógico do Curso e Projeto Político 

Pedagógico, se houver. Essa prerrogativa é fundamental para garantir e concretizar as 

propostas dos projetos, além de zelar pela coerência e qualidade. 

Assim, o Plano de Ensino e o Plano de Aula revelam ser importantes documentos 

para analisar a forma como ocorre, ou não, a incorporação das tecnologias digitais de 

informação e comunicação na formação inicial do professor de História, uma vez que permite 

conhecer minuciosamente as diretrizes que nortearam o desenvolvimento da aula, instância 

em que as teorias e discursos formativos se concretizam. 

Outro documento selecionado para compor a análise dos cursos de História foram as 

Ementas das disciplinas oferecidas nos cursos. A Ementa consiste em uma descrição 

discursiva ou resumos dos conteúdos a serem ministrados no curso da disciplina 

Ao analisar os referidos documentos da Pontifícia Universidade Católica de Minas 

Gerais (PUC-MG) e da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) foi possível identificar 

ao longo do Projeto Pedagógico do Curso várias referências, conforme consta na dissertação,  

sobre a importância de inserir as TDIC na formação do professor de História, haja vista, o 

objetivo de oferecer um curso que prima pela formação holística do sujeito. 

Dentre as cinquenta e oito disciplinas ofertadas no decorrer do curso, quatorze 

disciplinas apresentou em seu plano de ensino estratégias de incorporação das TDIC no 

processo formativo do aluno. De forma geral, as estratégias apontadas referem-se à 

orientação de pesquisa segura na internet; utilizar as novas linguagens midiáticas em 

oficinas de formação; práticas de leitura e escrita em suportes digitais; diversificação de 

fontes e linguagens no ensino de História; desenvolvimento de busca e tratamento de fontes 

com uso de linguagens digitais; desenvolvimento de atividade de prática de ensino à 

distância; elaboração de material didático em diferentes meios; formação de sujeitos críticos 
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e capazes de interagir com o conhecimento e avanços tecnológicos; tecnologias e linguagens 

contemporâneas no mundo do trabalho; expansão das redes sociais; resignificação dos 

tempos e espaços; sociedade em rede e produção em rede e tecnologias sociais e produção 

de registros por meio de diferentes linguagens e recursos tecnológicos. 

Portanto, identificaram-se nos planos de ensino várias referências à apropriação das 

TDIC. Em alguns planos de ensino não foi possível verificar a forma como se deu essa 

apropriação, pois os dados disponíveis são insuficientes, no entanto, há disciplinas em que a 

apropriação foi efetivada de maneira crítica e interativa, com propostas reflexivas sobre 

novas concepções de tempo, espaço, construção e divulgação do conhecimento. 

Assim, é possível afirmar que o curso de História ofertado pela PUC-MG, apresenta 

avanços significativos no processo de incorporação das tecnologias digitais de informação e 

comunicação na formação inicial do professor de História, embora ainda que de maneira 

incipiente se considerar as implicações e impactos gerados pela apropriação dessas 

tecnologias na dinâmica social e o número de disciplinas envolvidas diretamente na 

incorporação das TDIC. 

A análise documental do curso de História oferecido pela Universidade Federal de 

Minas Gerais revelou que apenas nas disciplinas de Análise da Prática de História / Estágio 

de História I, II e III identificou-se referências as TDIC que consistem em: Desenvolvimento 

de pesquisa bibliográfica em fontes documentais (manuscritas, impressas. Imagéticas, 

sonoras e orais). Acresce a isso a intenção em incorporar e dialogar com os meios de 

comunicação de massa; avaliação crítica de sites e materiais disponibilizados pela internet; 

seleção de materiais e criação de jogos; familiarização com softwares; reflexão teórica e 

metodológica sobre os suportes (vídeos, imagens, mapas linha do tempo). 

A partir dos documentos analisados pode-se afirmar que ainda se trata minimamente 

da questão em relação às TDIC e suas implicações no processo formativo do professor de 

História na UFMG.  

Diante dos resultados apresentados, propõe-se o projeto de intervenção curricular a 

fim de buscar estratégias e meios para viabilizar a efetiva incorporação crítica das 

tecnologias digitais de informação e comunicação na formação inicial do professor de 

História por meio do curso oferecido pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e 

pela Universidade Federal de Minas Gerais. 
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3 – REFERENCIAL TEÓRICO  

 

   A escola é um espaço privilegiado de formação sistematizada, portanto, necessita 

alinhar-se na perspectiva de contribuir para a formação crítica quanto à incorporação das 

TDIC na dinâmica cotidiana dos jovens, ou seja, formação que permita compreender e ser 

propositivo no que tange a essas tecnologias e as intencionalidades ligadas à apropriação 

delas, sobretudo, pelo sistema capitalista. A educação é processo de construção cultural, 

portanto, a escola não pode alijar-se das transformações que permeiam os diversos espaços 

sociais.  

Assim, evidencia-se a necessidade de repensar a formação inicial do docente de 

História, pois de acordo com Oliveira (2013) e Freitas (2013) as pesquisas nos cursos de 

pós-graduação que abordam essa temática são incipientes, além disso, identifica-se em 

alguns cursos de formação a desarticulação entre as disciplinas pedagógicas e específicas; 

bem como o distanciamento cultural entre a faculdade de Educação e a faculdade de 

História, predomínio de conteúdo factual em detrimento dos saberes curriculares e saberes 

da prática e, principalmente, a formação dos formadores de professores de História. 

Gatti (2010) corrobora com tal abordagem ao contribuir com a discussão acerca da 

formação docente. Pesquisa realizada pela autora revela tradicionalismo na formação 

docente, balizada em currículos que não dialogam com a realidade social.  

O currículo é um instrumento de construção cultural por meio do qual se delineia as 

formas de organização das práticas educativas. Pelo currículo perpassam as discussões sobre 

os fins sociais e culturais da escola; a socialização e o modelo de educação, enfim, dispõe 

sobre a forma de pensar a educação. Sacristan (2000), afirma que 

 

O currículo relaciona-se com a instrumentalização concreta que faz da escola 

um determinado sistema social, pois é através dele que lhe dota de 
conteúdo, missão que se expressa por meio de usos quase universais em 

todos os sistemas educativos, embora por condicionamentos históricos e 
pela peculiaridade de cada contexto, se expressa em ritos, mecanismos, etc, 

que adquirem certa especificidade em cada sistema educativo. (SACRISTAN, 
J. G.2000, p. 15).    

 
 

Assim, o currículo estabelece as diretrizes de acesso ao conhecimento, portanto, é 

uma práxis dinâmica forjada no projeto cultural de sociedade. Conforme Sacristan (2000), o 

currículo consiste na expressão do equilíbrio de interesses e forças que gravitam sobre o 

sistema educativo, ou seja, é elaborado no emaranhado de uma trama cultural, política, 
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econômica, social e escolar, envolta de valores e pressupostos que é preciso desvendar, pois 

nenhum currículo é neutro e expressa interesses sociais. 

Rosa e Batistella (2007, p. 134) corroboram com tal assertiva ao afirmarem que (...) 

subentende-se que um currículo pode ser concebido a partir de uma pluralidade de 

pressupostos de unho filosófico, epistemológico, sociológico, ideológico, etc. que 

fundamentam as concepções dos grupos que se alternam no poder. 

Portanto, o currículo é um instrumento poderoso na organização de um curso na 

medida em que confere identidade a esse curso e expressa às intencionalidades e, 

principalmente, define suas finalidades. 

Gimeno Sacristán (2000) acrescenta que pensar o currículo na sociedade 

contemporânea pressupõe atitude reflexiva, pois é fundamental indagar sobre o que ensinar; 

com que objetivos ensinar; para quem ensinar; por que ensinar; por quais meios ensinar. 

Essas indagações são fundamentais para nortear e definir o currículo, pois implica na ação-

reflexão-ação. 

Nesse sentido, as mudanças curriculares para o ensino de História podem corroborar 

para uma educação que provoque rupturas com a perspectiva acrítica e homogênea com a 

qual tem sido tratada a educação. 

De acordo com Guimarães (2012), as novas tecnologias digitais de informação e 

comunicação, o rápido e diversificado acesso às informações globais, as relações sociais via 

redes sociais horizontais demandam por novas maneiras de educar e ensinar.  

Dessa forma, é imprescindível rever então o processo de formação docente a fim de 

desaprender e aprender; construir e desconstruir; incorporar e resignificar, sobretudo, 

porque para agir em outra lógica é preciso desconstruir a lógica vigente. 

As tecnologias suscitam vários diálogos com a educação e com as práticas 

pedagógicas ao provocar alterações na forma de ensinar e aprender. Nas vivências 

cotidianas, professores e alunos interagem constantemente com as tecnologias digitais e isso 

remete a percebê-las na prática docente. Portanto, corrobora-se com Kenski (2005, p. 72), 

ao afirmar que é complexo limitar o processo de ensino e aprendizagem ao espaço físico da 

sala de aula. 

Na sociedade contemporânea permeada pelas tecnologias digitais, aprender implica 

em desenvolver capacidades, competências1 e habilidades para selecionar informações e 

produzir conhecimentos dentre as diversas que são disponibilizadas nas redes; envolve foco 

e concentração para fazer leituras em tela no contexto da multimodalidade, ou seja, dos 

                                                 
1
 Segundo Perrenoud (1999) esse termo é polissêmico e pode ser compreendido como a capacidade de agir 

conscientemente e de forma eficaz em situações específicas e contextos diferentes a partir de conhecimentos 

adquiridos. 
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vários modos de linguagens e dos hipertextos, que são textos nos quais se agregam outras 

informações por meio dos hiperlinks2 ou links e o próprio leitor estabelece seu percurso de 

leitura. 

Além disso, é preciso identificar fontes de informação e conhecimento adequadas e 

seguras; compreender a transitoriedade e caducidade de alguns suportes digitais de 

informação; identificar a perspectiva hipermidiática presente nos conteúdos disponíveis e 

fazer leituras crítica desses conteúdos. 

O arsenal de informações disparado pelas tecnologias digitais de informação e 

comunicação produziu transformações em toda a sociedade contemporânea e interferiu 

sobremaneira nas formas de aprendizagens dos sujeitos, que forjaram outras estratégias de 

aprendizagens e estabeleceram instâncias inovadoras de relacionamentos e convívios sociais 

por meio de comunidades virtuais e atividades colaborativas em rede.  

A internet revelou-se em um espaço público, permeado por intencionalidades, que 

disputa nos espaços sociais com a escola, a família e o próprio Estado, o domínio no que 

tange a formação cultural da sociedade. De acordo com Certeau (1998, p. 138), a escola não 

centraliza mais a difusão da cultura, função que se encontra dividida com os múltiplos meios 

de comunicação, no entanto, ainda consiste no espaço que pode ensinar a pensar 

reflexivamente sobre a cultura produzida e difundida socialmente. 

O processo de midiatização das informações e o tratamento dado à circulação, 

consumo e apreensão da informação suscitam novas exigências para a educação e, mais 

especificamente, para a disciplina e o ensino de História, objeto dessa pesquisa. 

A aprendizagem se desenvolve em vários e distintos espaços por meio do diálogo e 

interação com os outros. Nesse viés as tecnologias digitais ampliaram esses espaços ao 

romper simbolicamente fronteiras geográficas e tempo cronológico e propiciar uma interação 

em tempo real, a partir de diferentes localidades. 

Nesse sentido, os impactos provocados pelas tecnologias digitais repercutem em 

novos desafios aos professores de História, pois exige a compreensão e incorporação das 

novas linguagens hipermidiáticas que interferem nas experiências sociais ao delinearem 

outras formas de relações e socializações ao ampliarem a dimensão cultural. 

Além disso, as TDIC implicam em refletir criticamente a partir de conceitos e 

concepções essenciais a construção do saber histórico como temporalidade, espaço, 

documentos e memória. Portanto, a incorporação crítica das TDIC na formação do professor 

se revela fundamental e não se trata apenas de incluir disciplinas sobre a temática na matriz 

                                                 
2
 Hiperlink é sinônimo de link: São links que vão de uma página da Web ou arquivo para outro.  o ponto de 

partida para os links, é denominado de hiperlinks. 
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curricular do curso, mas diluir sua incorporação em todo o curso, alterar práticas 

pedagógicas e metodologias de ensino. Isso envolve repensar o currículo de formação inicial 

do professor de História. 

Conforme Arendt (2000, p. 234) “A educação no sentido amplo da palavra está entre 

as atividades mais elementares e necessárias da sociedade humana”. Assim, a universidade 

como formador de profissionais que irão conduzir o processo de construção do conhecimento 

pela sociedade não poderá furtar-se a responsabilidade de dialogar com as mudanças ao 

longo do tempo histórico, nesse âmbito inclui as tecnologias digitais de informação e 

comunicação e suas várias implicações sociais. 

 

4 – OBJETIVOS 

 

4.1 – Objetivo Geral 

 

 Propor intervenção curricular para incorporação crítica das tecnologias digitais de 

informação e comunicação no processo de formação inicial do professor de História. 

 

4.2 – Objetivos Específicos  

 

 Analisar e problematizar junto ao Colegiado, Coordenadores, Corpo Docente, 

Representantes do Corpo Discente a necessidade de incorporar criticamente as 

tecnologias digitais de informação e comunicação no processo de formação inicial do 

professor de História. 

 Compreender e refletir sobre as implicações das tecnologias digitais de informação e 

comunicação para o ensino e aprendizagem da História. 

 Propor revisão de currículo de formação a fim de incorporar as tecnologias de 

informação e comunicação no processo de formação inicial do professor de História. 

 Propor revisão de planejamentos e elaboração de planos de ensino e planos de aulas 

a fim de incorporar as tecnologias de informação e comunicação no processo de 

formação inicial do professor de História. 
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5 – METODOLOGIA 

 

O currículo é um importante instrumento de organização de qualquer curso, 

portanto, implicado em relações de interesses e poder. Todavia, é alvo de interesse e 

preocupação entre os profissionais da educação, portanto, precisa ser revisto e 

rearticulado no sentido de conferir mudanças significativas e necessárias no intuito de 

promover a formação qualitativa e alinhada criticamente às demandas do seu tempo. 

Diante disso, propõe-se como metodologia inicial desse projeto de intervenção 

discutir, primeiramente, com os segmentos envolvidos Colegiado, Coordenadores, Corpo 

Docente, Representantes do Corpo Discente e demais componentes que se fizerem 

necessárias. 

A partir dessas discussões outros encaminhamentos serão adotados conforme 

decisão coletiva.  
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