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Resumo 

 
Esta pesquisa tem como objetivo identificar quais os fundamentos dos padrões em TDIC propostos 

em relevantes iniciativas de formação, registradas na literatura da área, e como tais propostas se 

refletem nos currículos de formação inicial de professores. Para tanto, desenvolveu-se uma 

pesquisa documental cujo estudo demandou uma trajetória metodológica específica para a 

construção dos seus parâmetros de análise. Esta trajetória contou com fases distintas de coleta, 

seleção e análise de informações, tanto para a elaboração dos instrumentos de análise (roteiros) 

quanto para a própria análise dos dados levantados por esses instrumentos e seus resultados. Em 

uma primeira fase, o corpus da pesquisa foram os padrões de formação presentes em oito 

iniciativas nacionais e internacionais cuja análise se constituiu em parâmetros preliminares para, 

em fase posterior, identificar a existência de padrões em TDIC presentes na programação 

curricular de cursos de licenciatura em Pedagogia de Universidades públicas paulistas. Além 

desses parâmetros, foi elaborado um conjunto de seis dimensões de análise das competências em 

TDIC que podem ser abordadas na formação inicial de professores, que contou com os aportes 

teóricos de Millman & Darling-Hammond (1997), Tuijnman & Postlethwaite (1994), Ravitch 

(1996), Reigeluth (1997), Gros & Silva (2004), Piccioto (2005), Costa (2010), Almeida (2009, 

2011), Almeida e Valente (2011) e Novaes (2013), entre outros. No conjunto de resultados das 

análises, foi possível identificarmos que, na configuração atual dos currículos, existe uma 

inviabilidade em se adotar padrões de formação TDIC pelo fato da grande maioria das disciplinas, 

que tratam especificamente do uso pedagógico das TDIC, serem optativas e também pela 

permanência da concepção de uma estrutura curricular mais instrumental do que integradora das 

TDIC na prática pedagógica.   

   

 

Palavras-chaves: formação de professores, padrões TIC, padrões de formação, integração das TIC 

ao currículo. 
 



 

Abstract 
 

This research aims to identify the fundamentals of TDIC proposed standards in relevant training 

initiatives, recorded in the literature, and how such proposals are reflected in the curriculum of 

teacher education. To do so, we developed a documentary research study which required a specific 

methodological approach to the construction of its analysis parameters. This trend had distinct 

phases of collection, selection and analysis of information, both for the development of analytical 

tools (scripts) as to the actual analysis of the data collected by these instruments and their results. 

In a first phase, the corpus of the research were the training standards present in eight national and 

international initiatives whose analysis consisted of preliminary parameters at a later stage, to 

identify the existence of patterns in TDIC present in curricular programming degree courses in 

pedagogy of São Paulo State universities. In addition, these parameters, we designed a set of six 

dimensions of analysis of TDIC skills that can be addressed in initial teacher training, which 

included the theoretical contributions of Millman & Darling-Hammond  

(1997), Tuijnman & Postlethwaite (1994) , Ravitch (1996), Reigeluth (1997), Gros & Silva (2004), 

Piccioto (2005), Costa (2010), Almeida (2009, 2011), Almeida and Valente (2011) and Novaes 

(2013), among others.  In the result set of analyzes, it was possible to identify that the current 

setting of curricula, there is an impossibility of adopting training standards TDIC because the vast 

majority of subjects, dealing specifically with the pedagogical use of TDIC, are optional and also 

by permanence of designing a curriculum more instrumental than integrative of TDIC in 

pedagogical practice. 

 

 

Keywords: teacher training, ICT standards, training standards, integrating ICT into the curriculum 
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INTRODUÇÃO 

 

 A sociedade contemporânea cada vez mais vem se organizando com o apoio das 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC1), levando-nos a vivenciar alterações sem 

precedentes em todos os domínios da atividade humana, que impulsionam o surgimento de um 

novo estádio de nossa civilização, conceituado como “Sociedade da informação e conhecimento”2.  

De acordo com o sociólogo e pesquisador Manuel Castells (1999), o contexto sócio histórico 

atual configura-se como uma nova revolução tecnológica cujo cerne “são as tecnologias da 

informação, de processamento e da comunicação, aplicadas na geração de novos conhecimentos 

[...], que induzem um padrão de descontinuidade nas bases materiais da economia, sociedade e 

cultura” (p.68).   

Complementando as ideias de Castells, o sociólogo Karsten Krüger (2006) confirma que o 

conceito atual de “Sociedade do conhecimento” considera que o conhecimento será, cada vez mais, 

a base dos processos sociais nos diversos âmbitos das sociedades, exigindo a necessidade dos 

indivíduos aprenderem ao longo de toda a vida (Krüger, 2006). Em suas palavras:   

O conceito de sociedade do conhecimento faz referência às mudanças nas 

áreas tecnológicas e econômicas, estritamente relacionadas com as TIC, nos 

âmbitos: do planejamento dos processos educativos e formativos (tanto na 

1 A denominações TIC (Tecnologias da informação e comunicação) e TDIC (Tecnologias digitais da informação e 
comunicação) são comumente encontradas na literatura e serão usadas nesta dissertação respeitando-se os originais. 
Porém, preferencialmente, utilizaremos a denominação TDIC por tratar-se de denominação mais abrangente. 
2 De acordo com Krüger (2006a), para identificar as mudanças sociais nas sociedades contemporâneas, estudiosos do 
tema passaram a utilizar os conceitos de “sociedade do conhecimento”, “sociedade da informação” e “sociedade em 
rede”. O conceito de sociedade do conhecimento tem origem a partir de 1960 quando o sociólogo Peter F. Drucker 
indicou a emergência de uma nova camada social de trabalhadores do conhecimento e a tendência de uma sociedade 
que seria caracterizada por uma estrutura econômica e social onde o conhecimento tornava-se a fonte mais importante 
da produtividade, do crescimento e também das desigualdades sociais. Desde então este conceito vem sendo elaborado 
a fim de melhor analisar as transformações das sociedades contemporâneas. O conceito de “sociedade da informação”, 
considera que produção/reprodução/distribuição da informação é o princípio constitutivo das sociedades atuais, sendo 
utilizado quando se trata dos aspectos tecnológicos e seus efeitos sobre o crescimento econômico e o emprego. Porém, 
para o teórico, este termo pode ser substituído por “sociedade do conhecimento” porque, apesar de indicar a 
importância das TIC e sua utilização na economia mundial, considera o conhecimento como um dos principais motores 
do crescimento, juntamente com os fatores capital e trabalho. Por sua vez, a denominação “sociedade em rede” 
promovida por M.Castells, situa-se além dos conceitos de sociedade “da informação” e “do conhecimento”, focando-
se na investigação das possibilidades oferecidas pelas redes tecnológicas à organização social em grupos de afinidades, 
ou seja: por meio de redes virtuais de relacionamento.  
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sua vertente da educação e formação inicial quanto ao longo da vida); da 

organização (gestão do conhecimento) e do trabalho (serviços intensivos em 

conhecimento e comunicação). (Krüger, 2006, p.93) – nossa tradução livre)   

 

Com tal abordagem, vemos que este autor evidencia a importância dos processos educativos 

e formativos no contexto da “Sociedade do conhecimento4”, que são marcados pela necessidade 

de saberes diferenciados que permitam aos indivíduos desenvolverem-se no mundo altamente 

tecnológico.  

Observamos, portanto, que para responder às demandas dessa nova sociedade é necessário 

aprofundar a compreensão do uso das TIC por parte das novas gerações, o que vem trazendo 

profundas implicações para os sistemas educacionais em todo mundo ao exigir-lhes um 

redimensionamento para atender às novas e crescentes necessidades de formação dos indivíduos.   

Tal redimensionamento vem surgindo, na grande maioria dos países, associado a diretrizes 

e políticas públicas que priorizam o uso das TDIC nos diferentes níveis educacionais e ressaltam 

a necessidade de programas de formação de professores que permitam que essas tecnologias 

possam ser integradas nas estratégias didáticas e potencializem o desenvolvimento da 

aprendizagem dos alunos. 

Um exemplo específico dessas diretrizes é o documento de padrões de competência em 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) para professores, elaborado pela UNESCO 

(2009), que pretende ser referência para diversos países. Estas diretrizes focam-se na busca do 

desenvolvimento das habilidades em tecnologia pelos professores, ressaltando a sua importância 

ao comentar que: 

[...] os professores na ativa precisam adquirir a competência que lhes 

permitirá proporcionar a seus alunos oportunidades de aprendizagem com 

apoio das tecnologias de informação e comunicação. Estar preparado para 

3 El concepto de ‘sociedad del conocimiento’ hace referencia a cambios en las áreas tecnológicas y económicas 
estrechamente relacionadas con las TIC, en el ámbito de planificación de los procesos educativos y formativos (tanto 
en su vertiente de educación y formación inicial como a lo largo de la vida), en el ámbito de la organización (gestión 
de conocimiento) y del trabajo (servicios intensivos en conocimiento y comunicación). (Krüger, 2006, p.9) 
4 Em função do foco no processos educativos e formativos dentro do conceito de sociedade do conhecimento, neste 
relatório de pesquisa optamos por utilizar esse termo aos nos referirmos sobre o contexto sócio histórico atual. 
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utilizar a tecnologia e saber como ela pode dar suporte ao aprendizado são 

habilidades necessárias no repertório de qualquer profissional docente” 

(UNESCO, 2009, p.2). 

 

Semelhante à UNESCO, a Organização dos Estados Ibero-americanos (OEI, 2008) 

demonstra igual preocupação ao estabelecer a integração das TIC no âmbito educativo como uma 

das metas a serem alcançadas dentro de seu projeto coletivo Metas 2021: a educação que queremos 

para a geração dos Bicentenários, aprovado na Cúpula de Chefes de Estado e Governo realizada 

na Argentina em dezembro de 2010.   

Esta meta diz respeito desde ao desenvolvimento da infraestrutura digital e equipamentos 

das escolas até às questões relacionadas com as definições pedagógicas necessárias para 

estabelecer o sentido de seu uso nos contextos escolares, enfatizando que:  

“devem ser estabelecidos padrões de competência no uso das TIC 

para todos os níveis educacionais, promovendo-se a renovação dos 

projetos educacionais institucionais de todas as escolas para adaptá-

los às mudanças [...], e igualmente deve haver um esforço especial 

das políticas públicas para a preparação e incorporação dos novos 

professores ao sistema educativo, dando-lhes formação atualizada 

aos novos contextos, condições, perspectivas e exigências que 

adiantem o futuro desejado para o conjunto da profissão” (OEI, 

2008, s/p.)   

 

Com tais indicações, a OEI busca a melhoria da qualidade da educação dando foco na 

formação de professores e na exigência de padrões que devem ser estabelecidos para o uso das 

TDIC pelos atores do ambiente escolar. 

Igualmente dando ênfase na qualidade da educação, a Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), em seu Programa para a Avaliação Internacional para 

Estudantes (PISA - Programme for International Student Assessment) - do qual o Brasil é 

participante, dispõe de uma avaliação cujo foco é a familiaridade de estudantes com o universo das 
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TDIC, principalmente no que diz respeito ao acesso, manejo e apresentação da informação. Apesar 

deste teste específico ser opcional aos países participantes, em sua última edição (realizada em 

2012 e com resultados divulgados em 2014), o PISA (OCDE, 2014) buscou avaliar as habilidades 

dos estudantes para resolver problemas de lógica e de raciocínio utilizando computadores5.  

De acordo com a OCDE, a importância de medir tais habilidades deve-se à crescente 

demanda da sociedade por profissionais criativos, sobre a qual pode-se prever uma nova exclusão 

digital: “A exclusão digital não versa mais somente sobre ter acesso a um computador e à internet 

em casa e na escola. [...] Uma segunda exclusão digital emerge entre aqueles que possuem as 

habilidades para se beneficiar do uso das TIC e aqueles que não possuem essas habilidades. ” 

(OCDE, 2011, p. 1446 - nossa tradução livre).   

Disto podemos subentender que cabe à Educação preparar os indivíduos no desenvolvimento 

das habilidades necessárias ao trato com as novas tecnologias e, para que essa avaliação dos 

estudantes possa ser significativa, seus professores igualmente necessitam preparar-se para orientá-

los no uso pedagógico e crítico das TDIC. 

Buscando alinhar-se aos posicionamentos internacionais, o Brasil, na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB 9.394/96), identifica os recursos tecnológicos e o que se espera 

do estudante com relação a eles. No artigo 36, parágrafo primeiro, inciso I, destaca que, ao final do 

ensino médio, o aluno deverá demonstrar “domínio dos princípios científicos e tecnológicos que 

presidem a produção moderna” (BRASIL, 1996, p. 12). 

Além disso, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica, artigo 13, 

parágrafo terceiro, inciso 7, indicam que a organização da proposta curricular de cada projeto 

escolar, deve assegurar:  

5 Os testes foram realizados com 85 mil alunos de 15 anos por todo o mundo, inclusive no Brasil, e traziam questões 
ligadas ao cotidiano atual como: comprar bilhetes em uma máquina, operar um MP3 player e encontrar a menor 
distância entre dois pontos. “Foram utilizados uma variedade de formatos de resposta, incluindo muitos que só foram 
possíveis porque a avaliação foi entregue (aos alunos) por computador, é o caso do uso de menus “drop-down” para 
formatos de respostas selecionadas ou a construção de respostas codificadas automaticamente. - (idem, p.32 – nossa 
tradução livre) 
6 “The digital divide versa not only about having more access to a computer and internet connection at home and at 
school. [...] A second digital divide emerges between those who possess the skills to benefit from the use of ICT and 
those who do not possess these skills.” (OCDE, 2011, p. 144) 
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[...] estímulo à criação de métodos didáticos-pedagógicos 

utilizando-se recursos tecnológicos de informação e comunicação, a 

serem inseridos no cotidiano escolar, a fim de superar a distância 

entre estudantes que aprendem e recebem informação com rapidez 

utilizando a linguagem digital e professores que dela ainda não se 

apropriaram. (Brasil, 2010, p.824). 

 

Por esta diretriz podemos compreender que o professor da educação básica necessita 

preparar-se não somente para o uso das TDIC, mas principalmente para identificar a melhor forma 

de integrá-las em sua prática pedagógica. Para isso, tanto a formação inicial quanto o processo de 

formação continuada dos professores, na realidade educacional brasileira, devem preocupar-se em 

abordar pedagogicamente esses objetivos. 

O Conselho Nacional de Educação (CNE) demonstra tal preocupação em seu parecer 

CNE/CP 009/2001 que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 

professores de Educação Básica, em nível superior (curso de licenciatura, de graduação plena). No 

item 3.2.7 assinala a ausência de conteúdos relativos às TIC em grande parte dos cursos brasileiros 

e deixa claro que, assim como o uso das TIC representa importante recurso para a Educação Básica, 

o mesmo deve valer para a formação de professores que atuam neste nível de educação. O 

documento salienta a relevância dos cursos imprimirem “[...] sentido educativo ao conteúdo das 

mídias, por meio da análise, da crítica, e da contextualização, que transformam a informação 

veiculada, massivamente, em conhecimento” (BRASIL, 2001, p.25), e destaca: “Urge, pois, inserir 

as diversas tecnologias da informação e das comunicações no desenvolvimento dos cursos de 

formação de professores...” (idem, p. 25).  

Referindo-se ao mesmo tema, as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Pedagogia 

(2006) salientam que o egresso deste curso deverá estar apto a: relacionar as linguagens dos meios 

de comunicação à educação, nos processos didático-pedagógicos, demonstrando domínio das 

tecnologias da informação e comunicação adequadas ao desenvolvimento de aprendizagens 

significativas (artigo 5º, inciso VII). 
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Ainda, é importante citarmos que, em sintonia com os documentos oficiais mencionados 

acima, o documento final da Conferência Nacional de Educação (CONAE, 2010), entendido como 

balizador da elaboração das diretrizes do PNE 2011-2020, faz menção à política de formação e 

valorização dos profissionais da educação, inclusive por intermédio dos dispositivos digitais. A 

redação do documento afirma:  

“No contexto atual há uma crescente demanda por elevação da 

qualificação do/da trabalhador/a, assim como por uma concepção de 

educação democrática e mais polivalente, que contribua para a 

formação ampla, garantindo, além de bom domínio da linguagem 

oral e escrita, o desenvolvimento de competências e habilidades para 

o uso das tecnologias de informação e comunicação (TIC) ”. 

(CONAE, 2010, p. 125). 

 

No mesmo documento também se esclarece a necessidade do domínio das TIC no âmbito da 

formação inicial e continuada de educadores, relacionando-o ao “capital cultural demandado dos 

cidadãos do século XXI” (CONAE, 2010, p. 130). 

Por sua vez, e balizado pelo texto referência do CONAE, o projeto de lei relativo ao Plano 

Nacional de Educação – PNE, 2011-2020 (2010), destaca nos itens 3.11 (p. 6), 7.11 (p. 9), 7.13 (p. 

10), 12.15 (p. 14) e 14.9 (p. 16) a relevância do trabalho com as TIC nos distintos níveis, esferas e 

dimensões da educação, abarcando tanto alunos quanto professores. 

Finalmente, sobre a formação inicial de professores dentro da realidade educacional 

brasileira é necessário registrarmos as considerações efetuadas por Zuin (2010) sobre o modo como 

as TIC foram consideradas no Documento Final da Conferência Nacional de Educação (CONAE, 

2010), ao qual já nos referimos. A primeira delas diz respeito à ambiguidade das TIC quando 

pensadas no contexto educacional, onde as TIC tanto podem colaborar com o fortalecimento do 

controle social quanto das práticas democráticas, a depender do enfoque que se dê. Outra reflexão 

trazida pelo pesquisador é o incentivo que o Sistema Nacional de Educação (SNE) e o documento 

referência da CONAE trazem para a utilização das TIC nas diferentes esferas educacionais, com 

destaque para as pesquisas online e para os intercâmbios científicos e tecnológicos das instituições 
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de ensino e das universidades, indicando uma premência na incorporação das TIC na formação 

inicial e continuada dos professores.  

Porém, a despeito das diretrizes apresentadas pelos órgãos legislativo e normativo da 

educação brasileira, é importante refletirmos sobre a situação da formação inicial de professores 

apresentada no estudo coordenado por Gatti (Gatti e Sá Barreto, 2009) a respeito dos professores 

no Brasil, que aponta que os currículos das licenciaturas em Pedagogia apresentam disciplinas com 

conjunto bastante disperso.  

De acordo com essa pesquisa, apesar dos conhecimentos referentes à formação profissional 

específica apresentarem disciplinas que têm como objetivo ofertar instrumental para a atuação 

docente, as disciplinas com conteúdos referentes aos saberes necessários ao uso das TIC na pratica 

pedagógica enquadram-se no percentual de 25% de disciplinas optativas. Tais disciplinas, segundo 

Gatti (idem, p. 130), enquadram-se no bloco das disciplinas que respondem às demandas 

contemporâneas, porém, de acordo com a pesquisa, há dispersão destas disciplinas entre os cursos 

porque são muito variadas e não chegam a caracterizar um padrão. 

Em pesquisa posterior, Gatti et. col. (Gatti, Sá Barreto e André, 2011) indicam dois pontos 

importantes: o primeiro refere-se à necessária adesão formal dos cursos de formação de professores 

às recomendações do Conselho Nacional de Educação - CNE/MEC (2001, p. 115), bem como aos 

eixos definidos pelas diretrizes desse órgão; o segundo ponto (idem, p. 136) classifica como 

imperiosa a formação de professores para a Educação Básica, com base em seu campo de prática, 

integrada às necessárias mediações didáticas. Ambas as pesquisas de Gatti (2009; 2011) são 

basilares para se repensar os rumos da formação de professores da Educação Básica no Brasil.  

Recentemente, uma nova pesquisa sobre a realidade brasileira da formação inicial de 

professores deve ser considerada, por sua relevância ao tema da integração das TDIC na Educação. 

Trata-se da pesquisa realizada por Almeida et.al. (2012) a respeito das licenciaturas em pedagogia 

na modalidade à distância (EaD) que, em seu relatório final, evidenciou que o curso de Pedagogia 

a Distância é uma realidade fortemente presente na formação de professores do Brasil; porém, os 

resultados da pesquisa demonstraram que, mesmo nessa modalidade, são inexpressivas as 

disciplinas voltadas ao uso pedagógico das TDIC. Segundo as conclusões do relatório, 
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O baixo percentual de disciplinas sobre Educação a Distância revela que os 

cursos não se dedicam ao preparo de profissionais para atuar nessa 

modalidade. A soma dessas disciplinas sobre EaD com as que abordam as 

mídias e tecnologias na Educação representa 4,76% das disciplinas dos 

cursos analisados, porcentagem que indica um fraco movimento dos cursos 

em direção ao estudo das mídias e tecnologias na Educação. (Almeida e al, 

2012, p. 145). 

 

Fazendo um paralelo entre os cursos EaD e presenciais, a pesquisa indica que, apesar do 

baixo percentual, as disciplinas referentes ao uso de tecnologias de informação e comunicação ou 

mesmo mídias na Educação e EaD estão presentes em todas as matrizes curriculares dos cursos de 

Pedagogia a Distância. E infere que:  

Esses dados são passíveis da interpretação de que os cursos na modalidade 

a distância tendem a abordar mais o uso das TIC na Educação do que os 

presenciais. Esse fato provavelmente se deve à própria midiatização das 

tecnologias nos processos de ensino e aprendizagem da formação a 

distância, ou mesmo à tendência de os projetos pedagógicos reconhecerem 

a necessidade de investir no debate sobre o uso das mídias e tecnologias. 

(idem, p.147) 

 

Como podemos observar, as políticas públicas brasileiras de formação de professores da 

Educação Básica e os estudos de Gatti et. col. (2009; 2011) e Almeida et al (2013) sinalizam que 

existe um quadro de fragilidade na formação inicial de boa parte dos professores para integrar as 

TIC às práticas curriculares. Esse quadro diverge da necessidade apontada pelas Diretrizes 

Nacionais de Formação de Professores (2001; 2006), pelo documento referência da CONAE (2010) 

e pelo Plano Nacional de Educação 2011-2020 (Projeto de Lei), que indicam que os assuntos 

relativos ao uso pedagógico das TIC devem ser devidamente tematizados nos cursos de formação 

inicial e continuada dos professores, priorizando as universidades nesse processo.  
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Além disso, considerando o que afirma Bastos (2010) em seu levantamento acerca da 

integração das TIC na Educação na América Latina, a fragilidade na formação inicial dos 

professores parece igualmente existir em toda a Região, principalmente na integração das TIC à 

prática pedagógica: 

a disponibilidade de novas TIC nas escolas da Região tem significado que a 

relação entre TIC e educação se dê muito mais representando uma 

oportunidade ímpar de promover “inclusão digital7” do que mobilizar os 

novos meios tecnológicos para aprender. (Bastos, 2010, p.5).  

 

Segundo a pesquisadora, a principal razão pela qual isso tem ocorrido “relaciona-se à 

limitada capacitação dos docentes para a integração das TDIC em suas práticas pedagógicas, sendo 

que o desenvolvimento dessas competências frequentemente vem ocorrendo na formação 

continuada dos docentes, mas deveria ocorrer, primordialmente, na formação inicial” (idem, p.6). 

Para tanto, a autora coloca a necessidade de definir padrões de competências em TIC para 

professores, acrescentando que: “Enquanto a formação inicial dos docentes não for capaz de 

incorporar o uso pedagógico das TIC – e as habilidades e destrezas em seu manejo, [...] – sua 

mobilização para o ensino/aprendizagem nas escolas será sempre um “enxerto” de algo estranho 

ao processo e feito de fora para dentro” (idem, p.33) ”.  

 

Pelo exposto até aqui, identificamos um descompasso entre a realidade educacional e as 

preocupações nos aspectos legislativo e normativo da educação, dentro e fora do território nacional, 

que relaciona-se à formação dos professores para a mediação de seus alunos na utilização 

pedagógica das TDIC.  Este descompasso exige propostas de formação de professores mais 

expressivas com ampla discussão sobre instrumentais teóricos e práticos a respeito do potencial 

7 Por “inclusão digital”, a autora compreende que trata-se da possibilidade de acesso ao uso das TDIC 
pelos indivíduos, com o desenvolvimento de habilidades específicas para realmente beneficiarem-se desse 
uso. 
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pedagógico das TDIC, que possam oportunizar a utilização crítica essas tecnologias pelos 

professores.   

Todo este contexto vem ao encontro de uma inquietação, geradora da nossa formulação 

inicial de pesquisa, relacionada aos programas de formação inicial de professores, e que versa sobre 

a definição de quais devem ser os saberes e competências necessárias aos docentes do século XXI, 

especificamente relacionados à integração das TDIC na prática pedagógica.  

Esta inquietação aliada à pertinência no aprofundamento de estudos que possam contemplar 

a possibilidade de padrões TDIC no atual cenário educacional brasileiro frente às demandas da 

Sociedade do conhecimento, nos coloca os seguintes questionamentos: Quais conteúdos devem ser 

abordados, em qual estágio da formação inicial e qual a melhor maneira de desenvolver tais saberes 

e competências nos futuros docentes para o uso das TDIC na prática docente? Como desenvolver 

nos futuros professores a utilização crítica das TDIC tanto para uma melhor e maior aprendizagem 

dos seus futuros alunos quanto em prol dos próprios processos de desenvolvimento profissional? 

Considerando os atuais currículos de formação inicial docente no Brasil, podemos identificar se e 

como estão sendo abordados tais saberes e competências?  

Para obtermos respostas satisfatórias para tais questões, compreendemos que se faz 

necessário primeiramente analisarmos padrões para a integração das TDIC na formação inicial 

desses profissionais. De acordo com Morra e Haltenhoff (2008) os padrões são a expressão 

operacional do estado da arte em uma determinada matéria, no caso, o uso pedagógico das TIC, e 

que, portanto, dependem de nosso conhecimento e das práticas correntes desse uso.  Os padrões 

estabelecem um nível de conhecimento desejável e que é considerado indispensável para que o 

docente possa mobilizar os recursos tecnológicos disponíveis na escola, ou no seu entorno, em 

favor do ensino e da aprendizagem. “Por definição, eles são sempre associados a indicadores que 

são elementos observáveis do comportamento dos docentes em sua prática profissional e que 

demonstram a presença de determinada competência. ” (p.178 – nossa tradução livre)    

Considerando a necessidade de parâmetros para efetuarmos essa análise, acreditamos que 

uma trajetória pertinente de pesquisa seja buscarmos referências de padrões de integração 

TDIC/TIC na formação de professores, tanto em âmbito nacional quanto internacional, sob o 

8 Por definición, se asocian con indicadores que son elementos observables de comportamiento de los profesores en 
su práctica profesional y muestran la presencia de una competencia en particular. 
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propósito de enriquecer nossa análise com práticas comprometidas e exitosas nessa questão, e, a 

partir da construção de um instrumental de análise, buscar identificar e analisar  os padrões em 

TDIC presentes nos processos de formação inicial de professores em Faculdades de Educação 

brasileiras.  

Dessa forma, a partir das formulações anteriormente expostas, delimitamos como problema 

e objetivos da nossa pesquisa o que segue: 

Problema: 

• Quais os fundamentos dos padrões em TDIC propostos em relevantes iniciativas de 

formação registradas na literatura da área, e como tais propostas se refletem nos 

currículos de formação inicial de professores.  

Objetivos: 

• Analisar padrões de formação nacionais e internacionais – identificando seus 

objetivos e fundamentação; aplicação e contribuição ao processo educativo; critérios 

e indicações que definem a sua aplicabilidade – com o propósito de estabelecer 

parâmetros para a análise da formação inicial de professores no contexto educacional 

brasileiro. 

 

• Analisar a programação curricular de curso de licenciatura em Pedagogia de quatro 

Faculdades de Educação nacionais que fazem formação inicial de professores, 

identificando possíveis padrões.  

 

Partindo dos objetivos pontuados, o presente estudo apresenta uma proposta de 

desenvolvimento ao longo de cinco capítulos.  

A Introdução traz a contextualização, a justificativa da pesquisa e os objetivos da pesquisa.  

O Capítulo 1 versa sobre a temática da relação das TDIC com a Educação, principalmente 

no que se refere aos impactos da integração das TDIC na prática pedagógica de professores e 

também na integração das TDIC ao currículo. Para tanto contamos com os aportes teóricos de 
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Almeida (2005, 2008, 2009, 2011), Almeida e Valente (2011), Costa (2010), Ponte (2000), entre 

outros.  

No Capítulo 2 discorremos sobre o embasamento teórico a respeito de padrões para a 

docência, problematizando a importância de padrões TDIC para a formação inicial de professores 

a partir dos estudos de teóricos como: Piccioto (2005), Millman & Darling-Hammond (1997), 

Tuijnman & Postlethwaite (1994), Ravitch (1996), Gros & Silva (2004), Reigeluth (1997), Novaes 

(2013), entre outros.   

Por tratar-se de uma pesquisa documental e para uma melhor compreensão dos objetivos 

propostos, no Capítulo 3 são indicadas e esclarecidas as fases componentes da trajetória 

metodológica percorrida na pesquisa, principalmente no que diz respeito a elaboração de 

instrumentos de análise dos dados (roteiros).   

O Capítulo 4 apresenta a análise crítica de programas e projetos nacionais e internacionais, 

cujos padrões nos serviram de referencial para a análise dos currículos do curso de Pedagogia, 

sendo eles os estudos da UNESCO (2008, 2009); ISTE-International  Societal Technology 

Educational (2002, 2008); EPICT-The European Pedagogical ICT Licence (2006), QTS-Qualified 

Teacher Status (2000), Referencial de Competências TIC Portugal (2008), Rede Enlaces (2004), 

INSA-Instituto nuestra Señora de la Asunción (2005) e Projeto UCA (2011), bem como as 

discussões disponíveis na literatura nacional e internacional relacionadas ao tema. 

No Capítulo 5 são analisados os programas das disciplinas do currículo do curso de 

licenciatura em Pedagogia de quatro Faculdades de Educação brasileiras com base nos 

referenciais identificados no capítulo 4, problematizando a indicação de padrões TDIC na formação 

inicial de docentes no contexto educacional nacional.    

O Capítulo 6 traz as considerações e conclusões finais, bem como indicações de possíveis 

continuidade da pesquisa para contribuições futuras no âmbito da formação inicial de professores 

e a integração das TDIC na prática pedagógica. 
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CAPITULO 1 – A RELAÇÃO ENTRE TDIC E EDUCAÇÃO 

 

1.1. Novas demandas na educação e formação  

Os novos cenários colocados pelas TDIC e a sua integração na educação provocaram a 

exigência de uma profunda revisão do processo educativo em seus diversos aspectos, como a 

modalidade de ensino, as metodologias, as formas de acessar e adquirir conhecimentos, os recursos 

utilizados, entre outros.  

Para tal revisão, esforços mundiais concentraram-se tanto na área acadêmica, por meio de 

grande debate e reflexão a respeito da pertinência do uso das TIC nos processos de ensino e de 

aprendizagem, quanto nos espaços da prática pedagógica (escolas), onde buscava-se implantar 

essas tecnologias por meio de políticas públicas que viabilizavam suas inserções nos sistemas 

educacionais.  

A partir desses esforços, diversos estudos passaram a ser desenvolvidos com o objetivo de 

identificar os impactos e possíveis contribuições propiciadas pelo uso das TDIC na aprendizagem 

e no ensino, e também de acompanhar as possibilidades de mudanças educacionais evidenciadas 

com essa inserção de tecnologias nos sistemas educacionais dos diversos países.  

O Brasil igualmente buscou aliar-se aos esforços e, desde as décadas de 70 e 80 do século 

XX os órgãos governamentais responsáveis fomentam ações voltadas à incorporação das TIC na 

educação (Almeida, 2008), desenvolvendo investigações e promovendo programas para a 

formação continuada dos professores com foco no desenvolvimento de competências que 

possibilitem ao professor utilizar as TDIC em sua prática pedagógica para contribuir 

significativamente na melhoria da qualidade da formação. Dentre esses programas, os mais 

significativos são: a TV Escola, o ProInfo (Programa Nacional de Informática na Educação), a 

Universidade Aberta do Brasil (UAB) e o Projeto Um Computador Por Aluno (UCA), os quais 

serão abordados com maiores detalhes no Capítulo 3 desta dissertação. 

A partir dos estudos e investigações sobre as TDIC na Educação, tanto no âmbito 

internacional quanto no nacional, vários pesquisadores e estudiosos - como Ponte (2000), Costa 

(2007, 2009, 2012), Valdívia (2008), Almeida (2005, 2008, 2009), Almeida e Silva (2011), 

Almeida e Valente (2011), Valente e Almeida F. (1997), entre outros - identificam em suas 
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pesquisas inúmeros benefícios concretos que as TDIC trazem à educação, qualquer que seja o 

modelo pedagógico predominante.  Porém, igualmente mostram que entre as potencialidades 

educativas dessas tecnologias e a sua transformação em melhores aprendizagens há uma série de 

obstáculos cuja superação é necessária.   

Tais estudos são convergentes em assinalar que as contribuições das TDIC aos processos 

de ensino e aprendizagem são bastante dependentes de um conjunto de fatores, dentre eles, os mais 

desafiadores são: a integração das TDIC ao currículo e a formação (inicial e continuada) dos 

professores para o uso pedagógico dessas tecnologias.  

Estudos como os de Costa (2007), Almeida (2008, 2009) e Valdívia (2008) indicam que o 

uso das TDIC nas escolas muitas vezes se restringe a atividades pontuais sem a integração 

significativa com o currículo e a reflexão crítica sobre essas tecnologias, sendo que a formação 

inadequada dos professores pode ser um fator determinante para isso. Nas palavras de Valdívia: 

[...] Os professores muitas vezes tendem a inibir o aproveitamento 

do potencial educativo das TIC porque enfrentam seu uso a partir das 

suas perspectiva prévia e práticas tradicionais. [...] Além disso, os 

professores não recebem orientação prática suficiente sobre as 

formas específicas para integrar as TIC no trabalho curricular das 

disciplinas, deixando amplo espaço para que o façam com base em 

suas próprias crenças a respeito de como isso deve ocorrer. Esta falta 

de orientação muitas vezes se deve ao fato das universidades e das 

instituições responsáveis pela formação de professores não terem 

ciência da abordagem dessas questões práticas. (Valdívia, 2008, 

p.259 - nossa tradução livre) 

 

9 “Los profesores muchas veces tienden a inhibir el aprovechamiento del potencial educativo de las TIC, pues enfrentan 
su uso desde sus perspectivas previas y prácticas tradicionales. [...] Además los docentes no reciben suficiente 
orientación práctica respecto a la manera específica en cómo poder integrar las TIC en el trabajo curricular de las 
asignaturas, dejando amplio espacio para que lo hagan basados en sus propias creencias respecto a cómo esto debiera 
ocurrir. Esta falta de orientación se debe a que muchas veces no se sabe sobre estos asuntos prácticos en los centros 
universitarios y formadores de maestros.” (Valdívia, 2008, p.25) 
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Na realidade educacional brasileira, a partir de experiências voltadas à formação de 

professores com a integração das TDIC, Almeida e Silva (2011) identificam que “as TDIC na 

educação contribuem para a mudança das práticas educativas com a criação de uma nova ambiência 

em sala de aula e na escola, que repercute em todas as instâncias e relações envolvidas nesse 

processo. ” (p. 4). Porém, estas autoras afirmam que a formação de professores para a integração 

das TDIC na educação precisa levar em conta a articulação entre o trabalho pedagógico e o 

currículo, “que é reconfigurado no ato pedagógico pelos modos de representação e produção de 

conhecimentos propiciados pelas TDIC”. (p.8)  

Considerando a reconfiguração do currículo enquanto uma construção social (Goodson, 

2001), desenvolvida cultural e historicamente (no espaço, no tempo, em um contexto), Almeida e 

Valente (2011) sugerem que, integrar efetivamente a tecnologia no currículo, “é criar condições 

para que os educadores compreendam a tecnologia em seus modos de produção de forma a 

incorporá-la na prática, a partir da ação e da reflexão sobre a ação que incorpore as características 

constitutivas desse novo meio, de suas potencialidades e limitações”. (p.32) 

De maneira semelhante, ao definir o significado de integração das TIC, Sánchez (2002, p.1) 

afirma que integrar essas tecnologias “é torná-las parte do currículo e vinculá-las harmonicamente 

com os demais componentes curriculares. É utilizar como parte integral do currículo e não como 

um apêndice ou recurso periférico”. O autor lembra ainda que a integração das TIC implica no seu 

uso de maneira funcional e com um objetivo específico de aprendizagem numa disciplina 

curricular. 

Para nós, isto significa uma abordagem pedagógica que exige uma formação do professor 

mais ampla e aprofundada, por meio da qual ele possa desenvolver um uso crítico sobre como o 

computador pode ser integrado no desenvolvimento do próprio conteúdo que ministra. É o que 

podemos observar na afirmação de Ponte (2000), para quem o uso crítico de uma tecnologia, além 

de exigir o conhecimento da sua operacionalização, “exige também uma profunda interiorização 

das suas potencialidades e limitações, em relação com os nossos objectivos e desejos. E exige, 

finalmente, uma apreensão das suas consequências nos nossos modos de pensar, ser e sentir. (p.74) 

 Corroborando com Ponte e reafirmando a concepção da construção social do currículo, 

Costa (2009) acredita que as questões relacionadas com a formação de professores para o uso 

pedagógico das TIC “merecem reflexão autónoma e em profundidade, nomeadamente pelas 
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instituições responsáveis pela sua formação [...] articuladas com uma discussão mais ampla sobre 

o papel das tecnologias no seio da própria sociedade. ” (p.304). 

Dessa forma, a questão da formação do professor mostra-se de fundamental importância 

dentro do processo de integração das TDIC na educação, em nível mundial, exigindo soluções 

contextualizadas e abordagens diferenciadas que fundamentem os cursos de formação inicial e 

continuada.  

Enquanto um resumo da situação dos projetos, investigações e estudos, no âmbito mundial, 

concordamos com Valdívia (2008) ao concluir que:  

[...] os resultados obtidos após décadas de investimentos e pesquisas 

levaram a uma visão mais realista sobre o papel que as TIC podem 

desempenhar nos processos educativos. Essencialmente, esta nova 

visão resgata a centralidade do professor no processo de ensino e 

aprendizagem; a complexidade da prática de ensino que eles devem 

articular; e a inércia da cultura escolar onde as TIC devem ser 

inseridas. (p.2710).   

 

De maneira semelhante, podemos concordar com Almeida (2008) a respeito do panorama 

da integração das TIC no sistema educacional brasileiro no início do século XXI:  

Os computadores continuam subutilizados por distintos motivos que 

dependem menos da presença da tecnologia na escola e mais de 

aspectos político-pedagógicos e de uma adequada formação dos 

educadores [...] que propicie conhecer tanto as características e 

principais propriedades intrínsecas das tecnologias como suas 

potencialidades pedagógicas e formas de integrá-las ao currículo. 

Ainda há muito que produzir sobre as contribuições das tecnologias 

para o desenvolvimento de currículos em ação, novas concepções de 

10 “Los resultados obtenidos luego de décadas de inversión y pesquisa han dado lugar a una visión más realista sobre 
el rol que las TIC pueden jugar en los procesos educativos. Esencialmente, esta nueva visión rescata la centralidad de 
los docentes en los procesos de enseñanza y aprendizaje; la complejidad de la práctica pedagógica que estos deben 
articular; y la inercia propia de la cultura escolar dentro de la cual las TIC deben insertarse. ” (p.27)   
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avaliação, outras estruturas e modos de organizar a escola. (Almeida, 

2008, p.33) 

 

O desafio da formação de professores para o uso pedagógico das TDIC permanece nos dias 

atuais, sendo a ele acrescentado o reconhecimento de que “a utilização eficaz de tecnologias em 

sala de aula, em última análise depende da motivação dos professores [...] envolvendo uma 

mudança cultural que nem sempre pode acontecer rapidamente. Os melhores incentivos para os 

professores vêm da evidência de práticas pedagógicas eficientes, sendo, portanto, o grande desafio 

que permanece é o de transformar a formação de professores na análise das melhores práticas de 

professores na sala de aula (UNESCO, 2011, p.5). 

Percebemos, portanto, que à medida que as tecnologias móveis se deslocam das margens 

da educação para seu centro, os professores permanecem peças-chave para o sucesso das TIC/TDIC 

no ensino e na aprendizagem.  

Atualmente, com as ações do governo federal brasileiro para a inserção de dispositivos que 

oferecem maior mobilidade aos alunos e professores (notebooks e tablets) nas escolas, espera-se 

que possa haver inovações e incrementos na formação dos professores, além de uma maior 

aproximação entre professores e estudantes (Almeida, 2008), já que estes últimos se utilizam das 

TDIC com maior domínio do que seus mestres. São exemplos dessas ações o Projeto UCA- Um 

Computador por Aluno, que atua com a integração nas escolas dos computadores portáteis 

denominados “laptops educacionais” e a distribuição recente dos dispositivos “tablets” às escolas 

para serem usados por professores e alunos em sala de aula11. Por causa da relevância das suas 

discussões e resultados para os objetivos desta dissertação, o Projeto UCA será abordado com 

maiores detalhes no próximo capítulo deste trabalho. 

 

Pelo exposto até aqui, podemos ressaltar que, para que as mudanças demandadas pela 

integração das TDIC na educação se efetivem, devem ser especificamente planejadas, 

11 A Secretaria Municipal de Educação da cidade de São Paulo, desde 2013 vem desenvolvendo a formação de seus 
professores para a utilização do tablet e de suas respectivas funcionalidades em sala de aula. Por tratar-se de um projeto 
bastante recente, ainda não existentes dados a seu respeito que possam ser considerados para este trabalho. 
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impulsionadas e suportadas por estratégias mais amplas, que considerem todas as variáveis 

implicadas no campo pedagógico.  

Além disso é relevante lembrarmos que a formação do professor no uso das TDIC é 

referência para a sua própria prática pedagógica, sendo, portanto, “a concepção embasadora e as 

práticas desenvolvidas no processo de formação se constituem como inspiração para que ele possa 

incorporar as TDIC ao desenvolvimento do currículo. ” (Almeida e Silva, 2011, p.8) 

Dessa maneira, é importante identificarmos como as TDIC estão sendo incorporadas às 

práticas curriculares das diferentes disciplinas e áreas de conhecimento dos cursos de formação de 

professores, oferecidos pelas universidades brasileiras, conforme estabelecemos como objetivo 

desta pesquisa.   

 

1.2. Considerações sobre as TIC/TDIC e as universidades 

Nas palavras de Almeida, F. (2011), tanto a universidade quanto a escola “são um nicho de 

dupla finalidade: de um lado, formar gerações para se adaptarem à sociedade e dela participarem 

e, de outro, para equacionar, criticar, sonhar e combater os novos problemas que a sociedade se 

coloca. Com autonomia e criatividade. “ (p.6).  

Por suas funções na formação profissional, na produção e   difusão   de   conhecimento, 

além de sua responsabilidade para com a comunidade, as universidades são consideradas espaços 

centrais para o desenvolvimento social e econômico de um país (Dias Sobrinho, 2005). Portanto, 

elas devem, não somente estarem atualizadas a respeito das transformações que ocorrem na 

sociedade, mas, principalmente, serem os vetores dessas transformações.  

De maneira semelhante Tiffin e Rajasingham (2007) afirmam que, para que a universidade 

contemporânea possa dar continuidade em seu papel de “articuladora de saberes”, precisa 

redimensionar-se com uma nova forma de ensinar e, principalmente, de aprender. Em pesquisa 

realizada, esses autores salientam que os alunos universitários que utilizam as TDIC em seu 

processo de aprendizagem demonstram epistemes diferentes, sendo que “A diferença não estava 

no que aprendiam, mas no modo como aprendiam” (TIFFIN; RAJASINGHAM, 2007, p. 48). Isto 

nos leva a considerar a necessidade dos cursos de formação inicial de professores integrarem em 

seus currículos as linguagens das diversas tecnologias, não apenas a oral e a escrita, tanto para 
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promover futuros professores autônomos, criativos e responsáveis por suas próprias aprendizagens, 

quanto para que igualmente eles promovam tais qualidades em seus futuros alunos.  

Porém, compreendemos que a complexidade da função docente exige uma sólida formação 

teórica, pedagógica e didática, além da aquisição de competências12 básicas na gestão e utilização 

das TDIC, sendo fato que as TDIC requerem um saber específico para que possam ser utilizadas 

pelos professores na prática pedagógica.  

De acordo com (Valdivia, 2008), são requeridas competências específicas dos professores 

para:  

planejar ações que estimulem a interatividade dos alunos com os 

materiais educativos; personalizar o processo de ensino de forma a 

tornar efetiva a retroalimentação automática ao estudante de acordo 

com seu desempenho individual; editar - e ensinar os alunos a fazê-

lo - o material em formato digital de forma a facilitar a construção 

de novos conhecimentos na base de um progressivo planejamento, 

desenvolvimento e depuração de modelos pré-existentes; tornar 

concretos e reais temas abstratos por meio da visualização em 

formatos digitais; desenvolver colaboração e a investigação por meio 

da comunicação com outros docentes e estímulo à comunicação 

entre aprendizes.(p.75) 

 

Além disso, a reflexão sobre as competências necessárias frente às TDIC é importante pela 

necessidade de reorientação do papel e do trabalho do professor diante dessas tecnologias e da 

cultura que elas promovem, a chamada cultura digital, que, de acordo com Mauri e Onrubia (2010), 

12 Sabemos que o termo “competências” possuem diferentes interpretações teóricas e conceituais a respeito de sua 
definição. Neste estudo estamos compreendendo competências tal como definidas pela OCDE no projeto “Definition 
and Selection of Competencies (DeSeCo), que enfatiza: “A competência é mais do que apenas conhecimentos e 
habilidades. Envolve a capacidade de atender a demandas complexas, desenhando e mobilizando recursos 
psicossociais (incluindo habilidades e atitudes) em um contexto particular. (nossa tradução livre). “A competency is 
more than just knowledge and skills. It involves the ability to meet complex demands, by drawing on and mobilising 
psychosocial resources (including skills and attitudes) in a particular context.” (OCDE, 2005, p. 4); ou seja, além de 
conhecimentos e habilidades, envolve também aspectos sociais e emocionais para a utilização e compreensão do meio 
digital. 
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pode ser caracterizada por três aspectos básicos relacionados à Educação: a necessidade de 

desenvolver os estudantes para que possam atribuir significado e sentido à informação; de fomentar 

nos alunos a capacidade de gestão do aprendizado; e de ajudá-los a conviver com a relatividade 

das teorias e com a incerteza do conhecimento face a rapidez e obsolescência impostas pelas TDIC.  

Para alguns países como Estados Unidos, Inglaterra, Espanha, Portugal e recentemente o 

Chile, este tem sido o entendimento de competências relacionadas com as TDIC e, embora elas 

não façam parte efetiva da formação inicial obrigatória dos professores, existem esforços em 

abordá-las de várias formas e graus, focando as diferentes implicações pedagógicas das TIC, em 

geral, ou no ensino de especialidades, em particular. 

No Brasil, porém, diferentemente desses países, tais esforços nos parecem menos 

acentuados pela tardia inserção de disciplinas relacionadas ao uso pedagógico das TDIC nos 

currículos dos cursos de formação inicial de professores. Com relação a isso, Almeida (2008) nos 

esclarece que a inserção de disciplinas no currículo dos cursos de formação inicial de professores 

não foi adotada no Brasil nas integrações iniciais das TIC na Educação e que “durante muito tempo 

apenas os cursos de especialização se destinavam a esses estudos [integração das TDIC na prática 

educativa], passando posteriormente para a criação de linhas de pesquisa em programas de 

mestrado e doutorado. Somente em anos mais recentes, algumas universidades os incluíram no 

currículo da formação inicial de professores. “ (p.28).  

Em concordância com Almeida, Bastos (Bastos, 2010) afirma que, de forma geral, nos 

países da América Latina, os primeiros programas da denominada “informática educativa”, com 

foco no uso das TIC pelos professores, direcionaram suas políticas para as escolas e não para as 

Instituições de Ensino Superior, responsáveis pela formação inicial de professores. Isto porque 

tomaram como premissa que “elas saberiam como incorporar as TIC na formação dos futuros 

professores” (p.4). Porém, isto não aconteceu por várias razões, incluindo “equívocos na formação 

em aspectos pedagógicos e metodológicos, falta de uma orientação clara, liderança e visão dentro 

das instituições de ensino. ”(p.5). 

Esta autora indica que, atualmente, isso começa a mudar, especialmente em países como 

Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile onde os esforços para a integração das TDIC na educação 

são mais recentes e têm a inserção das TDIC na formação inicial de professores como parte 

integrante das suas políticas educacionais. 
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Acreditamos que, no atual momento sócio histórico, não é concebível que os países 

centralizem o foco de suas políticas somente na escola e na formação dos professores em exercício; 

é necessário igualmente focar a formação dos futuros docentes, adequando-a para que esses 

professores recém-formados, uma vez ingressados na prática educativa, usem as TDIC para criar 

ambientes de aprendizagem mediados por elas.  

Para tanto, afirmamos que os cursos de licenciatura em Pedagogia devem comprometer-se 

com a formação de um educador com saberes, habilidades e competências consistentes, que o 

permitam fazer um uso crítico, significativo e pedagógico das TDIC.  

Além disso, no âmbito nacional, dada a crescente participação da iniciativa privada no 

ensino superior e as diferentes modalidades formativas recentemente criadas (como as licenciaturas 

à distância), é de nossa opinião que as instituições públicas oficiais têm a responsabilidade de atuar 

como modelo e referencial de excelência na formação de professores, principalmente na formação 

inicial por meio da Pedagogia, desempenhando assim um papel essencial no enfrentamento das  

complexas  demandas postas pela Sociedade do conhecimento na formação dos profissionais da 

educação.  

 

Conforme acrescenta Gatti (2006): “Estamos vivendo em uma atmosfera de intenso debate 

quanto ao papel e às finalidades da universidade e a qualidade de suas propostas como instituição 

social, e num tempo em que se demandam respostas para uma grande variedade de desafios sociais, 

tecnológicos, políticos e ecológicos. (p.12)  

 

Dessa forma, o que se pode observar é que, embora exista uma clareza entre educadores e 

entre as instituições com relação à necessidade de integração das TDIC na prática docente, ainda 

não se desenvolveu no Brasil a integração das TDIC ao currículo de forma sistemática e continuada. 

A formação regular de professores ainda não assumiu um desenvolvimento curricular que atenda 

estas necessidades e, portanto, o contexto para a formação inicial de professores deve ser repensado 

como uma oportunidade de revitalizar aspectos pedagógicos e didáticos com a interação das TDIC, 

permitindo, assim, um ensejo para a indicação de padrões de formação TDIC nessa etapa da 

formação docente.  
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CAPITULO 2 – FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES  
E A IMPORTÂNCIA DE AÇÕES REGULARES E SISTEMÁTICAS 

DE FORMAÇÃO TDIC, DE ACORDO COM PADRÕES. 
 
 

Neste capitulo nos dedicamos a realizar uma reflexão a respeito do que sejam padrões TDIC 

dentro da formação inicial de professores, bem como a compreender as implicações do uso de 

“padrões como um elemento de orientação no desenvolvimento educativo” (Valverde, 2009). Para 

tanto contaremos com os aportes teórico de Piccioto (2005), Millman & Darling-Hammond (1997), 

Tuijnman & Postlethwaite (1994), Ravitch (1996), Gros & Silva (2004), Reigeluth (1997), Novaes 

(2013), entre outros.  

Sabemos que na área educacional, há vários anos se tem generalizado a discussão em torno 

da incorporação de padrões como um meio para implementar melhorias e orientar a avaliação da 

qualidade na educação, principalmente com relação aos profissionais envolvidos na área. (Novaes, 

2013; Valverde, 2009; Stufflebeam, 1994; Husén & Tuijnman, 1994).  Por nossa vez, concordamos 

com Novaes que “o uso de padrões e/ou critérios mais precisos auxilia na profissionalização do 

magistério, orienta a progressão na carreira e reduz a alocação de cargos com fins meramente 

políticos” (Novaes, 2012, p.3); mas, que a elaboração de padrões deve ser cuidadosa, “pois os 

padrões são dependentes do contexto e da cultura em que são produzidos” (Novaes, 2013, p.129). 

Ao par disso, e como já salientamos, a integração das TDIC na Educação vem provocando 

o surgimento de novas necessidades que formam parte da Sociedade do conhecimento e que, 

também, têm conduzido a esforços que buscam estabelecer padrões para o uso pedagógico dessas 

tecnologias integradas nos contextos formativos. (Owen, 1999). 

Porém, para o embasamento deste trabalho, ao buscarmos identificar padrões TDIC a serem 

considerados em uma formação regular e sistemática de professores, observamos que a literatura 

relativa a este aspecto encontra-se mais fortemente localizada na área de Avaliação, principalmente 

a relacionada aos padrões para o desempenho profissional. Portanto, atualmente é possível 

encontrarmos estudos, em diferentes países, a respeito do uso de padrões para a avaliações de 

professores: ao ingressarem no sistema educacional (seleção), na efetivação, na certificação 

(obrigatória ou voluntária) e na avaliação sistemática do desempenho (para fins de progressão na 

carreira), com padrões diferenciados para cada uma destas etapas.  
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Dessa forma, embora tenhamos como foco de nossa pesquisa a análise de estratégias e 

políticas de formação continuada de professores com o uso pedagógico das TDIC, algumas dessas 

literaturas serão abordados por nós a fim de nos servirem de embasamento na construção do 

instrumental para a nossa pesquisa.  

Um outro aspecto, que se apresenta bastante relevante a respeito da literatura sobre o tema, 

é o fato de encontrarmos significados e sentidos13 diferenciados para o termo “padrões” ao longo 

da pesquisa - inclusive nas próprias traduções do termo para as línguas inglesa (standards) e 

espanhola (estandares), cujas literaturas nos servem como suporte teórico neste estudo – que nos 

leva a  acreditar que seja necessário um melhor esclarecimento do termo, identificando alguns 

aspectos conceituais relacionados à definição do que seja um padrão e da sua função. Além disso, 

para uma utilização mais precisa do termo, consideramos importante diferenciá-lo de outros que, 

por vezes, são utilizados de forma parecida, porém sem o mesmo sentido (por exemplo: indicador 

e competência)14.  

Em função desses motivos, primeiramente realizaremos uma breve descrição dos 

significados e funções atribuídos a esse termo na literatura pesquisada. Com isto buscamos facilitar 

o desenvolvimento de um conceitual adequado que nos permita identificar padrões TDIC na 

formação inicial de professores, como é o objetivo da nossa pesquisa.  

 

2.1. Definição de padrão   

Com o intuito de reconstruir, de maneira mais precisa possível, o significado do que é um 

padrão, revisaremos quatro abordagens da sua definição que permitem identificar aspectos do 

conceito. A nossa escolha por essas abordagens se deu em função das leituras que fizemos para o 

nosso próprio esclarecimento sobre o termo e a sua conceitualização na relação das TDIC com a 

área educacional. 

13 De acordo com Luria (1993), além das funções de designação e significação, é preciso considerar o sentido, que 
seria “outro aspecto funcional da palavra, não menos importante” e seria “o significado interior que a palavra tem 
para o falante e que constitui o subtexto da expressão.” (p.464 – nossa tradução livre) 
 
14 Na qualificação deste trabalho de pesquisa, fomos gentilmente alertados nesse sentido pela banca, o que nos levou 
à revisão de nossos objetivos e metodologia de pesquisa. 
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2.1.1 Abordagem etimológica:   

Pesquisando os termos “padrão” e “padronizar” no dicionário Aurélio da Lingua 

Portuguesa (2013), temos:   

• Padrão: 1-base para comparação; 2-modelo a ser imitado; 3-grau de qualidade; 4-tipo 

oficial de pesos e medidas (bitola, modelo); 5-o que serve de referência (paradigma);  

• Padronizar: estabelecer o padrão de; servir de modelo; estandardizar; estabelecer 

padrões, normas ou modelos. 

 

Para completar essas definições, e considerando que a palavra “estandar” não existe na 

língua portuguesa, igualmente pesquisamos os termos “estandardizar” e “standard”  no mesmo 

dicionário, onde encontramos: 

• Estandardizar: reduzir a um só tipo; padronizar 

• Standard: (palavra inglesa, do vocábulo francês antigo “estendart”) 1-modelo, tipo, 

padrão, norma; 2-diz-se daquilo que não tem característica especial; comum.  

 

Considerando tais definições, podemos indicar uma aproximação do conceito de padrão 

com o conceito de standard, sendo que todas as definições permitem vincular o significado do 

conceito padrão com a ideia de critério, norma ou modelo que serve de referência para se poder 

avaliar o nível da qualidade de algo, de acordo com as suas semelhanças ou diferenças em relação 

à referência. Porém, nos chama a atenção o fato das definições apresentadas igualmente fazerem 

alusão aos significados de “redução” e “falta de uma característica especial”, o que nos leva a 

reçaltar a necessidade de usarmos tais termos com a devida atenção ao contexto. 

 

2.1.2 Abordagem pelo sistema produtivo internacional:  

No sistema produtivo internacional, os padrões são usados para impor uniformidade nas 

características dos desenhos de produtos ou processos. Eles são necessários para atender às 
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demandas de produção em massa e o comércio internacional de bens e serviços, e são classificados 

por instituições ou agências específicas como a Internacional Organization for Standardization, que 

propõe a definição de padrão como: 

[...]um documento, estabelecido por consenso e aprovado por um 

grupo reconhecido, que prevê o uso comum e reiterado de regras, 

diretrizes ou características para as atividades ou seus resultados, 

tendo como objetivo alcançar um grau ótimo de organização em um 

contexto determinado. ISO/IEC-Guide (2004, p.3 – nossa tradução 

livre)15.  

Conhecidos no Brasil como “padrões ISO” e sob responsabilidade da Associação Brasileira 

para Normas Técnicas (ABNT), nesta abordagem o conceito de padrão adquire o sentido de regra, 

acordada e aceita, que é utilizada pelos atores de uma determinada área para regular suas práticas.  

Uma definição similar é afirmada por Piccioto (2005) com relação aos padrões 

profissionais, elaborados por grupos para definirem o seu campo de atuação, os saberes e práticas 

específicas, bem como para proteger a respeitabilidade e integridade da profissão. Nas palavras 

deste teórico:  

Na maioria das sociedades, os princípios, as diretrizes e os padrões 

são o que distingue uma profissão de uma mera ocupação. Para 

algumas profissões, as barreiras formais à entrada (por exemplo, 

graus acadêmicos, certificados ou licenças) ajudam a proteger a 

integridade da profissão. Para outros, os critérios informais (por 

exemplo, um período de aprendizagem ou um registro de realização 

concorrente) são suficientes. Mas, invariavelmente, a concessão 

apreciada por um grupo profissional é baseada na presunção de que 

os seus membros estão empenhados em viver de acordo com as 

15 “A document, established by consensus and approved by a recognized group that provides for common and reaffirm 
use of rules, guidelines or characteristics for activities or their results, aiming at the optimum degree of arrangement 
in a given context”.  (ISO/IEC- Guide, 2004, p.3).   
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regras de conduta que protejam o interesse público. (Picciotto, 2005, 

p. 33 – nossa tradução livre).16   

Para Picciotto, esses padrões são a base do “contrato social” que permite, aos profissionais 

e às organizações que os empregam, conquistarem a confiança do público, praticarem seu ofício 

sem interferências indevidas e cobrarem pelos serviços prestados.17  Com relação ao “contrato 

social”, Novaes (2013) esclarece que são conhecidos como estatutos profissionais e que a 

elaboração de padrões pode ser igualmente útil “para o direcionamento da carreira [profissional], 

enquanto referencial para o aperfeiçoamento” (p. 120). 

A partir destas definições, podemos depreender um aspecto importante atribuído ao sentido 

de padrão dentro dessa abordagem: o valor que se concede ao consenso como uma prática que 

permite ao padrão ser reconhecido posteriormente e usado de forma voluntária.   

 

2.1.3 Abordagem a partir da área educacional: 

Na área educacional, podemos destacar a orientação dada pelo Joint Committee on 

Standards for Educational Evaluation18 cujo objetivo é garantir a qualidade nas avaliações 

efetuadas na área educacional. Segundo, Stufflebean & Sanders (1997), a JCSEE define padrões 

(standard/estándar) da seguinte maneira: 

Um princípio mutuamente consensuado pelas pessoas implicadas na  

prática profissional da avaliação para a medida do valor ou da 

16“In most societies, principles, guidelines and standards are what distinguish a profession from a mere occupation. 
For some occupations, formal barriers to entry (e.g. academic degrees; certifications or licenses) help to protect the 
integrity of the profession. For others, informal criteria (e.g. a period of apprenticeship or a record of competitive 
achievement) suffice. But invariably the franchise enjoyed by a professional group is grounded on the presumption 
that its members are committed to live up to rules of conduct that protect the public interest. [...] Such rules underlie 
the social contract that allows professionals (and the organizations that employ them) to enjoy public trust, practice 
their craft without undue interference and charge for services rendered.” (Picciotto, 2005, p. 33)  
17“Such rules underlie the social contract that allows professionals (and the organizations that employ them) to enjoy 
public trust, practice their craft without undue interference and charge for services rendered.”(Picciotto, 2005, p. 33) 
18Instância patrocinada por quinze agencias dos Estados Unidos, entre elas a American Educational Research 
Association (http://www.aera.net/), a American Federation of Teachers (http://www.aft.org/) e a National Education 
Association (http://nea.org/index.html) 
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qualidade de uma avaliação (Joint Committe, 1981, p.12 apud 

Stufflebean & Sanders, 1998, p.56619 - nossa tradução livre).  

Podemos compreender, então, que trata-se de um princípio mutuamente acordado pelas 

pessoas implicadas em uma prática profissional que, ao ser cumprido, melhorará a qualidade e a 

equidade dessa prática. 

Essa apreciação do padrão como um princípio que auxilia para uma melhor qualidade na 

educação, também é possível ser encontrada em outras definições, onde o conceito de padrão é 

estabelecido como uma medida desejada social e funcionalmente, para a qual se requer 

especificações que descrevam o nível desejado (Husén & Tuijnman, 1994) ou o tipo de destrezas 

e conhecimentos que se esperam que sejam aprendidos (Thomas, 1994). 

Por estas definições de padrão dentro da área educacional, podemos identificar que subjaz 

novamente o significado de padrão como um critério ou modelo destinado a melhorar a qualidade 

das práticas educativas, as quais transformam-se em uma referência que deve orientar a tomada de 

decisão dos futuros professores. Para isto se destacam as ideias de consenso dos envolvidos e das 

especificações do que é desejado. 

 

2.1.4  Abordagem a partir da relação TIC/TDIC e educação: 

Por sua vez, dentro da especificidade das TIC/TDIC integradas a educação e à prática 

pedagógica, também é possível encontrarmos algumas conceitualizações a respeito de padrões. 

Entre elas, podemos destacar a definição realizada pela Internacional Technology Education 

Association’s Technology for All Americans Project (ITEA-TfAAP), que assinala um padrão 

como: “uma declaração escrita sobre o que é apreciado para julgar a qualidade de algo que foi 

feito” (ITEA, 2003 – nossa tradução livre)20 e acrescenta a relação existente entre padrão e a 

descrição de sentenças descritivas e exemplificadas que ajudam a aclarar o sentido de um padrão 

(Dugger, 2005). 

19 Un principio mutuamente consensuado por las personas implicadas en la práctica professional de la evaluación para 
la medida del valor o de la calidad de uma evaluación (Joint Committe, 1981, p.12 apud Stufflebean & Sanders, 1998, 
p.566) 
20 Written statements about what is valued that can be used for judging quality about something was made. ITEA 
(2003). 
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Podemos observar que essa definição sugere uma relação direta entre o padrão e as 

competências, sendo as segundas um conjunto de descrições detalhadas que conformam e dão 

estrutura ao primeiro. Esta relação é igualmente reiterada na definição de padrão (standar) TIC 

proposta no relatório que avalia a política europeia para o desenvolvimento de competências TIC 

em docentes (EUN, 2005). Portanto, nesta abordagem, vemos que o sentido dado ao termo padrão 

o difere do termo competência.  

Considerando os sentidos e significados encontrados nas abordagens anteriormente 

descritas, podemos indicar uma definir preliminar do conceito de padrão TIC para a educação 

como: o conjunto de critérios ou normas acordadas que estabelecem uma meta que deve ser 

alcançada para assegurar a qualidade das atividades realizadas por meio do uso das TDIC 

no contexto educativo.   

A partir dessa definição é possível analisarmos qual a função de um padrão e quais as 

implicações do seu uso na área educacional. 

 

2.2. Função de um padrão:  

De acordo com Ravitch (1996), um padrão possui uma dupla função: por um lado nos indica 

a meta que se aspira alcançar; por outro, serve de medida para se avaliar a aproximação ou distância 

que se está daquela meta, implicando o seu sentido de realismo. Em suas palavras:  

Qualquer padrão significativo oferece uma perspectiva de avaliação 

realista; se não houvesse maneira de saber se alguém está realmente 

cumprindo com o padrão, não haveria nenhum valor ou significado. 

Portanto, cada padrão real é sujeito a observação, avaliação e 

medição. (Ravitch, 1996, p.3 – nossa tradução livre)21.  

 

21 “Todo estándar significativo ofrece una perspectiva de evaluación realista; si no hubiera modo de saber si alguien 
está en realidad cumpliendo con el estándar, no tendría ningún valor o sentido. Por lo tanto, cada estándar real está 
sujeto a observación, evaluación y medición” (Ravitch, 1996, p.3)  
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Dessa maneira, a autora afirma ser necessário um conjunto de especificações que ajudem o 

entendimento e a aplicação do padrão. Neste ponto surge uma outra função do padrão que, segundo 

Gros y Silva (2005), é a de demarcar a definição de competências ou aquelas condutas observáveis 

e medíveis, mediante indicadores ou descrições mais específicas que permitem avaliar o grau de 

desempenho, seja ele relativo aos aspectos cognitivos, sócio afetivos ou atitudinais. Portanto, as 

competências, por sua vez, concretizam os indicadores de um padrão.  

Em resumo, um padrão tem a função de representar uma descrição dos conhecimentos, 

atitudes e capacidades que devem ser expressos de forma específica em cada contexto, 

exemplificando o consenso a respeito do que seja um desempenho de qualidade. Desta maneira 

propicia indicadores que permitem avaliar o grau de desenvolvimento das competências básicas 

determinadas. Por sua vez, isto implica na necessidade de se estabelecer a relação padrão e 

competências no momento de definição dos primeiros.  

Considerando as funções até aqui apresentadas, podemos ampliar a definição do conceito 

de padrão TIC para a educação, como sendo: um conjunto de critérios ou normas acordadas 

que estabelecem uma meta que deve ser alcançada para assegurar a qualidade das atividades 

realizadas por meio do uso das TDIC no contexto educativo, sendo que esses critérios/normas 

devem abordar a definição de competências mediante indicadores ou descrições mais 

específicas que permitem identificar o seu desempenho. 

Neste ponto, igualmente podemos compreender a difenciação de funções entre padrões, 

competências e indicadores, proposta como um dos objetivos deste capítulo. Ainda é necessário 

verificarmos os significados de padrões e padronização a fim de estabelecermos suas devidas 

distinções e implicações. 

 

2.3. Distinções entre Padrões e Padronização/Standarização 

Conforme ressaltamos na abordagem etimológica dos termos: padrão, padronização, 

estandardizar e standard, é possível percebermos um sentido de redução e falta de especificidade 

na utilização de padrões (“redução a um só tipo”; “falta de uma característica especial; comum). 

Isto nos remete à uma preocupação em estabelecer uma distinção entre o uso de padrões – de acordo 
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com a definição e função acima estabelecidas - e a padronização/estandardização dos padrões, no 

sentido de uma padronização como “engessamento” das práticas. 

Nesse sentido, autores como Reigeluth (1997) discordam do uso de padrões que, na sua 

opinião, buscam padronizar/estandarizar o que se ensina aos alunos na escola, não relevando “ [...] 

as diferenças nas taxas de desenvolvimento de alunos da mesma idade; de oportunidades para 

aprender fora da escola; de conhecimento prévio; de interesses; e muitos outros fatores.”  

(Reigeluth 1997, p. 20422 - nossa tradução livre). 

Por essa razão, este teórico sugere que sempre deve haver uma adaptação dos padrões aos 

contextos locais como uma forma de considerar as diferenças. Igualmente, sugere que estas 

diferenças poderiam ser melhor atendidas por meio da adaptação dos padrões que definam, de 

forma ampliada, os resultados dos sucessos esperados. 

Corroborando com esta posição, Novaes (2013) afirma que: “O padrão profissional não 

deve ser prescritivo no sentido de padronizar as práticas, mas sim sugerir evidências que 

possibilitem caracterizar o grau de desenvolvimento profissional do indivíduo” (p.121).  

Picciotto (2005), demonstra semelhante preocupação ao lembrar que:  

Como uma prática social, o uso de padrões foi projetado para moldar 

o comportamento humano e interacional. Eles ajudam a alcançar 

metas políticas explícitas ou implícitas. Intencionalmente ou não, 

eles promovem os interesses de grupos específicos e podem 

restringir a concorrência e a criatividade. (p.31 - nossa tradução 

livre)23.  

 

Portanto, para o autor, a configuração de um padrão só é legítima se prevê ausência de 

coerção, igualdade de tratamento e o consentimento informado dos participantes em um processo 

22 [...] differences in developmental rates for learners of the same age; differences in opportunities to learn outside of 
school; differences in prior knowledge, differences in interests, and many others factores. (Reigeluth 1997, p. 204)   
23 As a social practice, standard making is designed to shape human behavior and interaction. They help to achieve 
explicit or implicit policy goals. Intendedly or not, they promote the interests of particular groups and can restrain 
competition and creativity.  
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aberto, sendo que, nas democracias, os padrões são definidos na esfera pública e envolvem a 

sociedade civil.  

Com relação aos padrões profissionais, Piccioto acrescenta que, ao clarificar as expectativas 

e estabelecer regras de conduta, os padrões profissionais promovem a responsabilidade, facilitando 

a comparabilidade e aumentando a confiabilidade e qualidade dos serviços prestados. “Eles 

implicam valores partilhados, dedicação à excelência profissional e cumprimento voluntário das 

normas éticas. (p.32 - nossa tradução livre24).  

Por outro lado, o autor igualmente evidencia o fato de que, enquanto regras e protocolos 

sociais, o uso de padrões só se justifica se estes gerarem benefícios sociais além de seus “custos”. 

Isto porque o uso de padrões inadequados podem causar problemas substanciais, como destruir a 

confiança e corroer a ética do serviço público.  

Nesse sentido, Piccioto adverte contra o “uso dogmático” de padrões, que pode estar 

ancorado no sentido apresentado pela definição alternativa de padrão no dicionário, como sendo 

"um documento aceito por uma igreja como a declaração oficial de sua crença". Além disso, 

esclarece que as preocupações sobre as implicações restritivas desse termo, tal como levantamos 

na abordagem etimológica inicial, igualmente podem ser atribuídas aos significados originais do 

termo standard na língua inglesa (e estandarte na língua portuguesa), como sendo: "uma bandeira 

ou figura ligada à parte superior de um mastro que é levantada para indicar um ponto de encontro"; 

o "estandarte distintivo de um soberano, comandante, nação”; a " bandeira de um regimento de 

cavalaria”; a “distinção das cores de um regimento de infantaria; etc."  Tais imagens marciais 

ameaçam o uso de padrões comprometidos com a liberdade de pensamento, a diversidade de 

perspectivas e a criatividade nos métodos. Eles evocam o fantasma da uniformidade forçada, a 

ortodoxia cega, a rigidez metodológica e de interferência burocrática. [...] Isso também explica a 

predileção da maioria das associações profissionais por termos que parecem menos ameaçadores - 

como carta, diretrizes, princípios, etc. - do que a palavra padrões. 

24 “They imply shared values, dedication to professional excellence and voluntary compliance with ethical guidelines”. 
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Picciotto finaliza afirmando que: “O próprio processo de formulação e implementação de 

padrões deve ser visto como um mecanismo de aprendizagem social (que está sujeito a avaliação)”. 

(p.49 -  nossa tradução livre) 25. 

Resumindo, podemos afirmar que:  compreendemos o significado e o alcance do conceito 

de padrão como um meio auxiliar na implementação e avaliação de processos educativos de 

qualidade. A sua definição como padrões ou critérios, que permitem emitir julgamentos 

embasados sobre o desempenho do professor, sustenta-se no fato de buscarem indicar o que 

se espera de um bom professor e de orientar como deve ser a organização da formação para 

que isso possa acontecer.  

No campo das TDIC isto adquire uma importância inusitada, não somente devido a 

proliferação das TDIC presentes no sistema escolar, que por si só implica em focar a qualidade dos 

seus usos, como também pelas próprias características que a tecnologia adquire na conformação 

do conhecimento e de como isto influencia na prática profissional docente. 

Com isso podemos identificar um conjunto de aspectos ou critérios que devem ser levados 

em conta para uma correta identificação de padrões, a fim de diferenciar aqueles aspectos genéricos 

a todo padrão (criados por consenso, formalização, validação e uso voluntario) daqueles que 

correspondem à sua condição educativa e, mais precisamente, das integração das TDIC nas práticas 

educativas: um quadro formado por competências técnicas e pedagógicas, com uma 

estruturação flexível e adaptável às diferentes fases e condições que fazem parte do contexto 

da formação dos professores. 

Sobre esta base, a possibilidade de estabelecer padrões TDIC para a formação inicial de 

docentes surge como uma oportunidade para que os graduados de programas de formação de 

professores disponham de conhecimentos e capacidades para enfrentar e resolver as diversas 

situações próprias da sua área de trabalho, relacionadas com o uso pedagógico das TDIC. 

 

Porém é necessário afirmarmos que a indicação de padrões TDIC na concepção dos planos 

de estudo da formação inicial docente é uma tarefa complexa, sendo possível esperarmos, por um 

25 “It follows that the very process of formulating and implementing standards should be viewed  as  a  social  learning  
mechanism  (that  is  subject  to  evaluation).” 

                                            



39 
 

lado, que tais padrões proporcionem um referencial consistente aos diferentes programas de 

formação de professores, facilitando a integração do uso pedagógico das TDIC no currículo; e por 

outro lado, que o uso de padrões TIC seja uma importante condição para que as instituições 

formadoras de professores assegurem o cumprimento do esperado na sua missão e correspondam 

às expectativas nelas impostas pela sociedade.   

Para tanto, conforme apresentamos neste capítulo, é necessário contarmos com padrões de 

formação - regulares e sistemáticos – e não somente localizados na avaliação; e igualmente 

distinguirmos estes padrões da padronização, que pode levar a um enrijecimento de práticas.  
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CAPÍTULO 3 – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Este capítulo tem por objetivo indicar o método utilizado nesta pesquisa para contemplar o 

problema e os objetivos elencados no capítulo introdutório deste estudo, que são: 

Problema: 

• Quais os fundamentos dos padrões em TDIC propostos em relevantes iniciativas de 

formação registradas na literatura da área, e como tais propostas se refletem nos 

currículos de formação inicial de professores.  

Objetivos: 

• Analisar padrões de formação nacionais e internacionais – identificando seus 

objetivos e fundamentação; aplicação e contribuição ao processo educativo; critérios 

e indicações que definem a sua aplicabilidade – com o propósito de estabelecer 

parâmetros para a análise da formação inicial de professores no contexto educacional 

brasileiro. 

 

• Analisar a programação curricular de curso de licenciatura em Pedagogia de quatro 

Faculdades de Educação nacionais que fazem formação inicial de professores, 

identificando possíveis padrões.  

  

Para tanto, esclarecemos que trata-se de uma pesquisa documental cujo estudo demandou 

uma trajetória específica para a construção dos seus parâmetros de análise. Esta trajetória contou 

com fases distintas de busca, seleção e análise de informações, tanto para a elaboração dos 

instrumentos de análise (roteiros) quanto para a própria análise dos dados levantados por esses 

instrumentos.  

Dessa forma, a trajetória metodológica percorrida nesta pesquisa foram as seguintes:  

Fase 1 - Identificação das iniciativas e propostas para padrões TDIC de professores 

registradas em documentos de projetos e propostas, nacionais e internacionais.  
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Fase 2 - Elaboração do Roteiro 1 para a análise dos documentos e propostas identificados 

na Fase 1. 

Fase 3 - Análise crítica dos padrões utilizando o Roteiro 1, elaborado na Fase 2, e a 

elaboração do Roteiro 2 para análise de currículo das licenciaturas em Pedagogia. 

Fase 4 - Análise da programação curricular do curso de licenciatura em Pedagogia de 

Universidades paulistas utilizando o Roteiro 2, elaborado na Fase 3. 

 

3.1. Fases da investigação: 

Fase 1: Identificação das iniciativas e propostas para padrões TDIC de professores 

registradas em documentos de projetos e propostas, nacionais e internacionais.  

Esta primeira fase da pesquisa constitui-se no levantamento e seleção das referências 

internacionais e nacionais que dedicaram esforços na perspectiva e tentativa de estabelecer, usar e 

avaliar padrões TIC/TDIC para o trabalho na área educacional.  

Partindo dessa premissa - e de acordo com o que estabelecemos no capítulo anterior com 

relação ao nosso entendimento de padrões na Educação - o processo privilegiou três critérios para 

organizar o levantamento: 

• Existência explícita do conceito de padrão (também “estándar” na língua espanhola, e 

“standar” na língua inglesa26) para o uso das TIC/TDIC na Educação, ou de objetivos 

que busquem estabelecê-los, nos documentos e/ou descritivos formais dos mesmos, 

disponíveis para acesso público. 

 

• Proveniência de instituições nacionais ou internacionais de influência, pelo menos 

dentro de seus países, na área das TIC/TDIC para educação.  

 

• Existência de uma fundamentação cujo enfoque de entendimento do processo educativo 

permita considerar o estabelecimento de padrões como elemento de contribuição ao 

26 No Capítulo 2 já fizemos referência as diferenças dos termos padrões (estándare e standard) com relação aos seus 
significados em suas respectivas línguas. 
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melhoramento da qualidade educativa e não somente de uma padronização 

(estandardização) de ações e conhecimentos (conforme já explicitamos no capitulo 

teórico sobre nosso entendimento a respeito de “padrões na educação”.  

 

Além dos critérios mencionados, igualmente estabelecemos as seguintes bases de dados 

para as buscas de pesquisas e estudos:  banco de teses e dissertações da CAPES, as bases de dados 

Wilson, ERIC e Scielo e provedores de busca na Internet, utilizando como palavras-chaves: 

padrões TIC; padrões TIC para a formação inicial docente; padrão para a formação docente; e 

também as versões dessas expressões para as línguas inglesas e espanhola.  

Ainda que se possa organizar este tipo de busca sob outras perspectivas, com esta opção 

pretendemos não descartar iniciativas que, apesar de não estarem dirigidas especificamente a 

formação inicial de professores ou não corresponderem a uma proposta específica de padrões em 

si, aportam uma riqueza conceitual e um valor para a análise com vistas a construir padrões que 

potencializem efetivamente o melhoramento da formação de futuros docentes brasileiros no uso 

pedagógico das TIC/TDIC.   

Dessa forma, priorizamos nesta fase a identificação de projetos e iniciativas que acumulam 

experiência e demonstram terem obtido sucesso em suas implementações dentro de seus contextos, 

refletindo tendências a serem analisadas. Além disso, a despeito de suas especificações, todos eles 

possuem focos comuns vinculados ao uso das TDIC em um nível básico, mas diferenciam-se pelo 

aprofundamento e a vinculação com os aspectos propriamente pedagógicos, curriculares e de 

desempenho do público a que se destinam. 

Portanto, após o minucioso levantamento, do âmbito internacional selecionamos propostas 

provenientes da UNESCO, de países europeus (vinculados à União Europeia), dos Estados Unidos 

e de países latino americanos; e no âmbito nacional revisamos a iniciativa de formação continuada 

Formação Brasil do Projeto Um Computador Por Aluno (Projeto UCA), desenvolvido pelo 

Ministério da Educação, nos quais, apesar de não haver padrões explícitos, existe uma busca por 

estabelecê-los, principalmente aqueles relacionados ao aprofundamento e elevação da qualidade 

na formação docente.   
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Entretanto, nunca foi intenção deste trabalho dar conta de todas as iniciativas e projetos 

existentes nos lugares selecionados, mas revisar alguns deles cuja importância, influência e 

características permitam ser consideradas como exemplos de padrões que possam ser utilizados, 

de forma contextualizada, como critérios para identificarmos e analisarmos padrões TIC/TDIC nos 

cursos de formação inicial de professores atualmente oferecidos no ensino superior brasileiro.  

 

Fase 2: Elaboração de Roteiro 1 para a análise dos documentos e propostas 

identificados na Fase 1. 

Cientes de que “o próprio processo de análise conduz à um viés valorativo”, conforme nos 

alerta Cordon, López & Vaquero (2001, p.56) - ou seja, de que o próprio pesquisador cria um juízo 

acerca dos dados analisados relacionado à forma de organização que lhes atribui -, nesta fase da 

pesquisa buscamos construir o Roteiro 1, um instrumento para a análise das propostas e iniciativas 

selecionadas na Fase 1. 

Para tanto, primeiramente buscamos identificar aspectos específicos expressos nos textos 

dos respectivos documentos, tais como: base epistemológica; universalidade ou especificidade com 

relação ao contexto; concordâncias e diferenciações.    

Após isso, buscamos estabelecer alguns elementos comuns para o entendimento dos 

diferentes padrões, e para tanto, passamos a considerar os documentos a partir de uma análise de 

conjunto, cujos aspectos baseiam-se em Almeida e Valente (2011), e que correspondem 

principalmente aos seguintes critérios:   

• Avaliar e propor um enfoque que integre o tecnológico com o pedagógico, superando a 

obsoleta diferenciação de usos por tipo de ferramenta tecnológica;  

 

• Validar a possibilidade de um conceito articulado entre a formação inicial e a formação 

continuada de professores, por meio da integração das TDIC ao currículo, considerando 

a importância dos contextos onde se efetuam o uso pedagógico das TIC/TDIC.  
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• Verificar a existência de benefícios e lacunas nas iniciativas e projetos com relação a: 

referenciais, enfoque, implantação, adaptabilidade, descentralização, potencial para 

crítica e reflexão, etc.  

 

Finalmente, com base nessa análise de conjunto, o roteiro para a análise das iniciativas e 

respectivos documentos selecionados (Roteiro 1) foi definido conforme demonstrado na Tabela 1.  

   Tabela 1 – Roteiro 1 

Projeto / Programa 

Itens Categorias 

A Introdução (se necessário) 

B Objetivos e fundamentação 

C Enfoque 

D Critérios e/ou indicadores 

E Benefícios e lacunas (desvantagens) 

F Relação com a formação inicial de professores 
Fonte: elaboração própria 

Como observamos na tabela, para apresentarmos os critérios de análise dos padrões de uma 

maneira mais compreensível, criamos dimensões de análise, as quais, segundo Bardin (2004), “são 

mais amplas e contém elementos analisados sob diferentes critérios e perspectivas, diferentemente 

de categorias, em que a exclusão mútua determina que cada elemento não pode ter dois ou mais 

aspectos passíveis de serem classificados em duas ou mais categorias” (p.148)  

Dessa forma, respeitando as premissas apresentadas, agrupamos os aspectos levantados em 
seis dimensões principais: 

• Introdução: apresentação e/ou contextualização da iniciativa, se necessário. 
 

• Objetivos e fundamentação:  compreendidos como a finalidade e origem dos padrões, 

a partir dos quais se pode identificar tanto o público-alvo quanto entender o que se 

espera com a aplicação dos mesmos.  
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• Enfoque: onde buscamos descrever qual é concepção demonstrada nos padrões sobre a 

contribuição do uso das TIC/TDIC nos processos educativos relacionados à formação 

de professores. 
 

• Critérios e/ou Indicadores: pelos quais pudemos identificar a forma de funcionamento 

dos padrões em si, ou seja: os parâmetros ou indicadores que medem a sua efetividade 

na formação docente e que refletem, por sua vez, o enfoque e seus objetivos. Esta 

dimensão é particularmente importante porque está de acordo com o que apontamos 

anteriormente (Capítulo 2) com relação a possibilidade dos padrões serem 

acompanhados por meio de indicadores. 
 

• Benefícios e lacunas: buscamos identificar a existência de benefícios e lacunas com 

relação a aspectos como:  referenciais, enfoque, implantação, adaptabilidade, 

descentralização, potencial para crítica e reflexão, etc., que possam viabilizar ou 

inviabilizar a iniciativa ou projeto em outros contextos.  
 

• Relação com a formação inicial de professores: pontuamos as possibilidades ou 

potencialidades com relação às demandas da formação inicial docente.  

 

Fase 3: Análise crítica dos padrões utilizando o Roteiro 1 e a elaboração do Roteiro 2 

para análise de currículo das licenciaturas em Pedagogia. 

Com base no Roteiro 1, efetuado na Fase 2, buscamos apresentar, a partir de uma 

perspectiva descritiva-analítica27, uma análise do conjunto de padrões - e de propostas que buscam 

efetivá-los - desenvolvidos nos âmbitos internacional e nacional.  

O nosso critério para a seleção desses padrões foi o enfoque primordialmente pedagógico 

que apresentam, ou seja, se propõem de maneira explícita conhecimentos e competências para o 

uso das TDIC em situações próprias do contexto escolar.   

27 Por perspectiva descritiva-analítica, compreendemos que trata-se de uma da descrição detalhada de pressupostos e 
conteúdos somada a uma análise que busca criar relações, identificando semelhanças a partir de critérios pré-
estabelecidos. Cordon, López & Vaquero (2001). 
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Sobre o método utilizado para a identificação, seleção e análise das informações referentes 

a tais iniciativas e projetos, é importante ressaltarmos que corresponde a um tipo de investigação 

documental que, em muitos casos pode ser considerada como a etapa inicial de um processos de 

investigação, mas que, de acordo com Cordon, López & Vaquero (2001), “adquire um valor 

intrínseco porque implica em dimensionar informações dispersas e organizá-las objetivando 

realizar uma revisão panorâmica das principais linhas de análise, com vistas a obter informação 

útil para o desenvolvimento de um novo resultado ou produto” (p.12728 - nossa tradução livre), o 

qual, dentro do objetivo de estudo desta pesquisa corresponde aos critérios para a identificação dos 

padrões de formação TDIC  nos cursos de formação inicial de professores na realidade educacional 

brasileira.   

A partir da análise dos padrões nacionais e internacionais efetuada nesta fase - e 

considerando o aporte teórico de Almeida e Silva (2011, p.6) sobre a necessidade da inter-relação 

das “dimensões do ato pedagógico” tanto na vinculação entre TIC/TDIC e currículo, quanto para 

a formação de professores que visam a integração das TDIC na prática pedagógica29 - 

identificamos seis dimensões de competências - Gestão tecnológica; Planejamento de ambientes 

de aprendizagem; Vinculação das TIC/TDIC com o currículo; Avaliação dos recursos relacionado 

às aprendizagens; Aperfeiçoamento profissional; Ética e valores – cujas explicitações seguem 

relacionadas abaixo:   

 

3.2. Dimensões de competências 
 

• Gestão tecnológica: trata da relação entre a gestão e o uso operativo da tecnologia 

que, em alguns casos, pode estar articulada com a formação prévia na universidade 

(como na proposta da ISTE).  
 

• Planejamento de ambientes de aprendizagem: entendido como a habilidade e/ou 

a destreza para organizar ambientes de ensino e aprendizagem com o uso das 

TIC/TDIC.   Para esta dimensão, buscamos o esclarecimento de Moreira (2007) 

28 “adquiere un valor intrínseco, ya que implica la escala de la información dispersa y organizarlas con el objetivo de 
hacer una revisión panorámica de las principales líneas de análisis, con el fin de obtener información útil para el 
desarrollo de un nuevo producto o resultado "Cordon, López & Vaquero, p.127 
29 Este assunto está apresentado de forma mais abrangente no Capítulo 4, p.98 desta dissertação. 
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para quem um ambiente de aprendizagem deve envolver intencionalidade e 

formalização. Este autor afirma que:  

o caráter socialmente construído de um ambiente de aprendizagem 

expressa a característica local das experiências vividas por 

professores e estudantes, dependentes dos papéis a que se atribuem 

nesse lugar, de suas expectativas e desejos, de como percebem uns 

aos outros, os materiais e sua organização e os resultados de suas 

ações, de como ocorre a dinâmica da interação entre alunos, entre 

alunos e professor, de como alunos e professor se valem dos 

recursos materiais e simbólicos disponibilizados pelo ambiente 

para concretizar suas interações. (p.161) 
 

Em concordância com Moreira, Almeida (2005) igualmente afirma que: “criar 

ambientes de aprendizagem com a presença das TIC significa utilizá-las para a 

representação, a articulação entre pensamentos, a realização de ações, o 

desenvolvimento de reflexões que questionam constantemente as ações e as submetem 

a uma avaliação contínua. (p.72) 
 

• Vinculação das TIC/TDCI com o currículo: localizada na realização do processo de 

aprendizagem a partir das necessidades das áreas curriculares, que permitem 

contextualizar as aprendizagens. Segundo Sanches (2002), incorporar curricularmente 

as TIC, implica no seu uso “[...] de forma invisível, o uso situado das TIC, 

concentrando-se na tarefa de aprender e não nas próprias TIC [...]” (p.430- tradução livre 

nossa)  
 

• Avaliação dos recursos relacionados às aprendizagens: focada nas habilidades para 

avaliar técnica e criticamente o impacto do uso de certos recursos tecnológicos na 

aprendizagem dos alunos. 

30 [...] de forma invisíble, el uso situado de las TIC´s, centrando se em la tarea de aprender y no en las TIC´s 
(Sanches, 2002, p.4) 
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• Aperfeiçoamento profissional: compreendido como as habilidades e competências 

que permitem aos professores darem continuidade aos próprios processos de 

aprendizagem ao longo da vida com a utilização das TIC/TDIC. 
 

• Ética e valores: orientada aos aspectos legais e éticos das TIC/TDIC. 
 

Estas dimensões foram consideradas na construção do Roteiro 2, cujos parâmetros foram 

utilizados na análise dos cursos de formação inicial de docentes dentro da realidade educacional 

brasileira (Passo/Fase 4 desta dissertação). 

Dessa forma, o Roteiro 2 ficou estabelecido da seguinte maneira:  

Tabela 2: Roteiro 2 

Curso  

A
ná

lis
e 

do
 

 C
ur

rí
cu

lo
 

Disciplina  Nome 
 

 

Dados (ano/semestre - 
horas/créditos) 
 

 

Modalidade (obrigatória/optativa) 
 

 

Dimensões de 
análise 

Gestão tecnológica 
 

 

Planejamento de ambientes de 
aprendizagem 
 

 

Avaliação de uso e aprendizagens 
 

 

Vinculação TIC e currículo 
 

 

Aperfeiçoamento profissional 
 

 

Ética e valores 
 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Fase 4: Análise da programação curricular do curso de Pedagogia de Universidades 

paulistas utilizando o Roteiro 2, elaborado na Fase 3. 

A partir do Roteiro 2, efetuamos a análise dos padrões de formação TIC de cursos de 

licenciatura em Pedagogia de quatro Universidades públicas paulistas.  
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O corpus da nossa investigação abrangeu os cursos de licenciatura em Pedagogia, na 

modalidade presencial, das seguintes instituições de ensino: Faculdade de Educação da 

Universidade de São Paulo (USP); Faculdade de Ciências/ Departamento de Educação da 

Universidade Estadual Paulista (UNESP); Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e 

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP31). 

A escolha por tais universidades se deu em função de três motivos principais:  

• Serem universidades públicas;  

• Manterem reconhecida reflexão crítica sobre a formação de professores;  

• Ancorarem suas reflexões em pesquisas na área educacional; 

• Apesar de estarem localizadas no Estado de São Paulo e retratarem as especificidades 

educacionais desse Estado, são instituições referenciais dentro da Educação, em âmbito 

nacional.  

 

Estes motivos são embasados nas características diferenciadas das universidades públicas, 

tais como: a premissa da indissociabilidade entre ensino e pesquisa; a formação mais amplamente 

qualificada de seu corpo docente; a participação em projetos de pesquisa e a intervenção junto à 

rede pública de ensino; os estudos e pesquisas provenientes dos programas de pós-graduação em 

Educação; e as diferentes possibilidades de formação extracurricular disponíveis para os alunos.  

 

Do corpus da nossa investigação, optamos pela análise dos Projetos Políticos Pedagógicos 

(PPP) e dos Currículos (ou programas curriculares) dessas licenciaturas por causa da importância 

de tais documentos como norteadores da execução dos cursos, cujos termos são acordados pelos 

membros da Universidade e assumidos por ela.  No Brasil, a organização desses cursos baseia-se 

em resoluções aprovadas em âmbito federal e estadual, sendo as diretrizes que norteiam esses 

cursos contidas na Resolução CNE/CP n.1, de 15 de maio de 200632, que instituiu as Diretrizes 

31 Criada oficialmente em 1994, a UNIFESP originou-se da Escola Paulista de Medicina (EPM), entidade privada 
fundada em 1933 que foi federalizada em 1956. Em 1940, a EPM inaugurou o Hospital São Paulo, primeiro hospital-
escola do País; hoje é o Hospital Universitário da Unifesp no campus São Paulo, V.Clementino. Desde o início do 
século XXI a UNIFESP tem apresentado expansão e diversificação dos cursos oferecidos, contando atualmente com 6 
campus (São Paulo, Baixada Santista, Diadema, São Bernardo do Campo, Osasco e Guarulhos) sendo o curso de 
licenciatura em Pedagogia ministrado no campus Guarulhos desde 2007. (fonte: www.unifesp.br) 
32 Artigo 5º, item VII – “O egresso desse curso deverá estar apto a:  [...] relacionar as linguagens dos meios de 
comunicação à educação, nos processos didático-pedagógicos, demonstrando domínio das tecnologias de informação 
e comunicação adequadas ao desenvolvimento de aprendizagens significativas. ” 
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Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia e que foram consideradas na 

construção dos PPP dos cursos objetos da nossa análise.  

Porém, é importante ressaltarmos que o nosso acesso a tais documentos ocorreu, 

prioritariamente, por meio dos sites oficiais das Universidades, via Internet, onde estão 

disponibilizados publicamente os principais documentos sobre as Instituições e suas respectivas 

Faculdades e Cursos.  

Por esse motivo, em alguns desses documentos não foi possível encontrarmos todas as 

informações que havíamos elencados como necessárias para a análise pretendida. Em futuros 

trabalhos, onde o tempo e os objetivos da pesquisa possam ser ampliados, indicamos que a seleção 

dos documentos a serem analisados seja feita presencialmente no campus de cada Instituição de 

Ensino envolvida, objetivando obter um corpus de pesquisa mais completo. 

Para o trabalho com os documentos selecionados, utilizamos uma análise documental que, 

segundo Lüdke e outros (1986), “busca identificar informações factuais nos documentos a partir 

de questões e hipóteses de interesse” (p.38).  

Considerando todos os aspectos anteriormente apresentados, foi possível efetuarmos a 

análise dos cursos de licenciatura em Pedagogia e, para tanto, utilizamos um index dos cursos, que 

nos possibilitou uma melhor objetividade na análise. 

O index dos cursos seguiu a ordem demonstrada na Tabela 3: 

Tabela 3 – Index dos cursos analisados 

Universidade - Faculdade Index 

USP – Faculdade de Educação C1 
UNESP – Faculdade de Ciências/ Departamento de Educação (Campi 
Bauru33) 
 

C2 

UNICAMP – Faculdade de Educação C3 
UNIFESP – Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (Campi 
Guarulhos) 
 

C4 

Fonte: Elaboração própria 

33 Apesar da UNESP oferecer cursos de licenciatura em Pedagogia em todo o seu campus (Araraquara, Bauru, Marília, 
Presidente Prudente, Rio Claro e São José do Rio Preto), analisamos apenas o curso oferecido no campus de Bauru, já 
que a Universidade disponibiliza as informações e os documentos necessários aos objetivos do nosso estudo. 
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CAPÍTULO 4 - ANALISE DE PADRÕES DA LITERATURA 
EM ÂMBITO MUNDIAL 

 

Neste capítulo temos por objetivo apresentar a análise do conjunto de padrões - e de 

propostas que buscam efetivá-los -, desenvolvidos nos âmbitos internacional e nacional, que foram 

selecionados de acordo com o estabelecido no Capítulo 3 – Metodologia da Pesquisa.    

Como já esclarecemos, a seleção destas propostas teve como critério o enfoque 

primordialmente pedagógico que apresentam, ou seja, propõem de maneira explícita 

conhecimentos e competências para o uso das TDIC em situações próprias do contexto escolar.   

Portanto, selecionamos propostas provenientes: da UNESCO; de países europeus 

vinculados à União Europeia (The European Pedagogical ICT Licence – EPICT; QTS –Standards 

for the award of Qualified Teacher Status, do Reino Unido; e o Dispositivo de Formação e 

Certificação de Competências em TIC do Referencial de competências em TIC para professores, 

de Portugal); dos Estados Unidos (ISTE - International Societal Technology Education); e de países 

latino americanos (Proposta da Rede Enlaces, do Chile; Curriculo de Informática do INSA-Instituto 

Nuestra Señora da la Asuncíon, da Colômbia). 

No âmbito nacional revisamos a iniciativa de formação continuada Formação Brasil do 

Projeto Um Computador Por Aluno (UCA), desenvolvido pelo Ministério da Educação, no qual, 

apesar de não haver padrões explícitos, existe uma busca por estabelecê-los, principalmente aqueles 

relacionados ao aprofundamento e elevação da qualidade na formação docente, relacionada ao uso 

pedagógico das TIC/TDIC.  

Para uma melhor compreensão da análise, dividimos esta apresentação em dois tópicos: o 

primeiro, refere-se às iniciativas e projetos de âmbito internacional e o seguinte, ao âmbito 

nacional. 

4.1  Análise dos Padrões provenientes de âmbito Internacional 

4.1.1 Projeto ICT-CST da UNESCO 

O projeto da UNESCO - Information and Communication Technologies – Competency 

Standards for Teachers - oferece um completo referencial para parâmetros de competência em TIC 

de professores e pretende ser modelo para as políticas públicas de diversos países. Esse projeto 
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resultou na elaboração de três documentos que foram traduzidos pela Unesco no Brasil e lançados 

na sede da organização em Brasília, no ano de 2009.  

Os três documentos que integram a publicação oficial do Projeto ICT-CST da UNESCO 

são: o Marco Político, os Módulos dos Padrões de Competência em TCI e as Diretrizes de 

execução. As publicações são extremamente condensadas o que, em alguns momentos, dificulta 

propriamente a sua compreensão. Apesar disso, é possível explicitarmos argumentos que se 

relacionam às categorias selecionadas em nosso Roteiro de Análise 1, como demonstradas a seguir.  

 

Objetivos e fundamentação 

A meta do Projeto ICT-CST, descrita no documento Marco Político, é melhorar a prática 

docente em todas as áreas de trabalho. Combinando as habilidades das TIC com as visões 

emergentes da pedagogia, no currículo e na organização escolar, os padrões foram elaborados para 

o desenvolvimento profissional dos professores que utilizarão as habilidades e os recursos de TIC 

para aprimorar o ensino, cooperar com os colegas e com inovações em suas instituições. 

(UNESCO, 2009a). 

Dessa forma, o Projeto ICT-CST busca “criar um vínculo entre a reforma do ensino e o 

crescimento econômico e desenvolvimento social”, de forma a “melhorar a qualidade da educação, 

reduzir a pobreza e a desigualdade, aumentar o padrão de vida e preparar os cidadãos de um país 

para os desafios do século XXI” (UNESCO, 2009a, p.6).   

Isto equivale a dizermos que o projeto tem como princípio a concepção de que o uso das 

TIC na educação leva à melhoria da sua qualidade e auxilia no crescimento econômico do país e 

que os respectivos documentos podem ser utilizados como referencial para o planejamento de 

programas de formação docente que visem contribuir para a formação de alunos com competências 

em TIC.   

Enfoque 

Apesar do projeto não distinguir explicitamente padrões para a formação inicial docente e 

para a formação continuada, no Marco Político são definidas três abordagens -  Alfabetização em 

tecnologia; Aprofundamento do conhecimento; e Geração de conhecimento-  as quais são adotadas 

como a vinculação entre a política educacional com relação as TIC na educação e o 

desenvolvimento econômico.   
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Além das três abordagens, o Projeto também apresenta seis componentes do sistema 

educacional, sendo a Matriz de Módulos de Competência TIC do Projeto formada pela relação das 

abordagens com a mudança de cada um desses seis componentes do sistema educacional:  Política 

e visão; Currículo e avaliação; Pedagogia, Uso das TIC; Organização e administração; e 

Desenvolvimento profissional (UNESCO, 2009b).   

Dessa forma, a abordagem “Alfabetização em tecnologia” expressa uma concepção de que 

a meta política do uso de TIC na educação é aumentar o entendimento tecnológico dos estudantes, 

dos cidadãos e da força de trabalho, incorporando as habilidades tecnológicas ao currículo.  A 

abordagem “Aprofundamento do conhecimento” teria como meta política, para o uso da TIC na 

educação, aumentar as habilidades desses públicos em utilizarem o conhecimento de forma a 

agregar valor à sociedade e à economia, aplicando-o para resolverem problemas complexos do 

mundo real.  Finalmente, a abordagem “Geração de conhecimento” vê como meta política do uso 

de TIC na educação, a possibilidade de aumentar a capacidade dos mesmos públicos para inovarem, 

produzirem novos conhecimentos e se beneficiarem deles. A tabela abaixo apresenta um panorama 

da Matriz de Módulos de Competência TIC e a relação entre seus componentes. 

 Tabela 4 – UNESCO: Matriz dos módulos de Competências TIC      

Política e visão Noções básicas 
de TIC 

Aprofundamento do 
conhecimento 

Geração de 
conhecimento 

 

Planos de 
estudo e 
avaliação 

 

Conhecimentos 
básicos 

Aplicação do 
conhecimento 

Competências 
do século XXI 

Pedagogia Integrar as TIC 
Solução de 
problemas 
complexos 

 

Autogestão 

TIC Ferramentas 
básicas 

Ferramentas 
complexas 

Tecnologia 
generalizada 

 

Organização e 
administração 

 

Aulas padrões Grupos 
colaborativos 

Organização de 
aprendizagem 

Formação 
profissional de 

docentes 
 

Alfabetização 
em TIC Gestão e guia O docente como 

educando 

Fonte: Elaboração própria baseada em UNESCO (2009b) 
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Por meio dessa tabela, vemos que os módulos apresentam as competências ou habilidades 

docentes que correspondem às modalidades com as quais cada componente do sistema educacional 

reflete a respectiva abordagem.   

Assim, por exemplo, o componente “Pedagogia” na abordagem “Alfabetização em 

tecnologia” é caracterizado pela “integração de diversas tecnologias, ferramentas e conteúdos 

digitais como parte de todas as atividades da turma, do grupo e de indivíduos, e como apoio ao 

ensino”. Nesse contexto, as habilidades docentes requerem “saber onde, como, quando (e quando 

não) usar a tecnologia nas atividades de sala de aula e nas apresentações”. (UNESCO, 2009b, p.5). 

Já na abordagem “Aprofundamento do conhecimento”, “Pedagogia” inclui o aprendizado 

colaborativo baseado em problemas e projetos, onde os alunos exploram um conteúdo em 

profundidade e usam seu conhecimento para enfrentar questões, problemas e situações. Nessa 

abordagem, os professores devem ter habilidade de estruturar as tarefas-desafio tendo como foco 

o aluno, orientando e apoiando projetos cooperativos, e ajudando os alunos a criarem e realizarem 

os planos, projetos e soluções.  

Na abordagem “Geração de conhecimento”, a “Pedagogia” é caracterizada pela auto-gestão 

da aprendizagem. Os alunos trabalham em uma comunidade de aprendizagem onde estão 

envolvidos na construção de suas próprias habilidades e compartilhando do desenvolvimento das 

de seus colegas. Nesse contexto, a habilidade dos professores permitirá que eles modelem os 

processos de forma clara, estruturando as situações nas quais os alunos possam aplicar suas 

habilidades cognitivas e desenvolvê-las. 

Dessa maneira, por meio das abordagens, a Unesco entende que professores, alunos e, por 

fim, o público em geral (cidadãos do país em questão) podem desenvolver habilidades cada vez 

mais complexas, que são fundamentais para apoiar o crescimento econômico do país, melhorando 

os padrões de vida locais. 

 

Critérios e Indicadores 

Por meio dos seis componentes apresentados como fundamentais na Matriz do Projeto ICT-

CST a UNESCO demonstra acreditar que o projeto possa ser associado às propostas políticas dos 

países membros, respeitando-se os seus contextos.  
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Porém, igualmente pela própria Matriz considerar a atuação simultânea de várias dimensões 

que atuam sobre o sistema educacional e que demandam competências específicas dos docentes, o 

projeto mostra-se extremamente complexo e, assim sendo, o trabalho de especificação dos padrões 

e a proposta de respectivos indicadores é uma tarefa a ser realizada. Isto porque o Projeto depende 

de que suas sugestões sejam adaptadas a casos específicos com a identificação de padrões e 

indicadores adequados e especificados a cada caso. É o que compreendemos pelo documento sobre 

diretrizes de implementação onde a UNESCO afirma que: “ Apesar do caráter universalista das 

competências, os Padrões devem ser um documento vivo e dinâmico. ” (UNESCO, 2009b, p.8). 

Neste ponto, vale ressaltarmos que, no Brasil, a partir do lançamento do projeto em 2009, 

a Unesco promoveu alguns encontros com a comunidade de pesquisadores e especialistas 

brasileiros a fim de que pudessem analisar a viabilidade da implementação das diretrizes propostas 

no projeto, adaptando-as à realidade brasileira. Tal comunidade reconheceu a oportunidade que a 

discussão do Projeto propiciou em trazer ao debate problemas de formação dos professores da 

educação básica brasileira, tanto relacionadas ao uso pedagógico das TIC quanto para entender 

questões mais gerais ligadas a essas tecnologias, gerando efeitos concretos no compromisso de 

adotar medidas práticas em vários níveis de regulação dessa formação. Porém, foi percebido que 

os pressupostos do Marco Político não refletem adequadamente as especificidades do Brasil (ou 

até mesmo da América Latina) na sua trajetória de desenvolvimento educacional, de formação 

docente e de utilização das TIC na educação, o que gerou frustração na possibilidade de utilização 

desses padrões na realidade nacional.  

Segundo afirmação de Canela - coordenador da área de comunicação da UNESCO no 

Brasil, em palestra proferida no evento Webcurriculo II, na PUC-SP, o projeto tem elementos 

positivos e problemas relacionados a sua forma de elaboração. “Para ganhar aplicabilidade no 

contexto brasileiro, a proposta precisa ser reescrita a luz do diagnóstico da realidade local. ” 

(Canela, apud Piorino, 2012, p.162 – grifo nosso). 

Além disso, um dos principais desafios identificados na proposta está justamente no 

acompanhamento do processo e na avaliação dos resultados, que, como já citamos, exigem 

indicadores contextualizados para que possam efetivamente avaliar a contribuição das TIC para a 

Educação.  
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Benefícios e lacunas encontradas  

Como benefícios, o projeto da UNESCO oferece um completo referencial para parâmetros 

de competência em TIC de docentes da educação básica, podendo ser utilizado no planejamento 

de programas de formação docente. Porém, como já observamos, existem desvantagens pela 

complexidade do projeto considerar a atuação simultânea de várias dimensões que atuam sobre o 

sistema educacional, que demandam competências específicas dos docentes. Além disso, existe 

dificuldade no acompanhamento do processo de implantação e na avaliação dos resultados, que 

exigem indicadores contextualizados para avaliar a contribuição das TIC para a Educação. 

Relação com a formação inicial de professores 

Apesar de pretender ser um referencial para o planejamento de programas de formação 

docente nos diversos países, o projeto não distingue explicitamente padrões para a formação inicial 

docente e para a formação continuada.  

 

4.1.2.   Propostas dos Estados Unidos 

Em função de não haver uma centralização governamental (institucionalização) da 

avaliação docente nos Estados Unidos, existe vários modelos elaborados nesse país com 

respectivos desenvolvimentos de padrões, principalmente os “padrões profissionais” que 

subsidiam certificações voluntárias para professores (Novaes, 2013).  

Aliado a isso, o desenvolvimento, a inserção e a avaliação dos impactos do uso das 

TIC/TDIC na área educacional no país, propiciaram uma preocupação permanente com a melhoria 

da eficiência e eficácia no sistema escolar, o que, por sua vez, implicou em esforços por explicitar 

um conjunto de critérios e indicadores a partir dos quais se estabeleceram um itinerário para o 

desenvolvimento das competências requeridas para um bom conhecimento, a aplicação, a 

compreensão e o uso das ferramentas e recursos TIC no âmbito escolar. (ISTE, 2009) 

Dentre as propostas desenvolvidas neste país, uma das principais está vinculada a 

International Societal Technology Educational (ISTE), que estabeleceu um conjunto de padrões 

que impactaram fortemente não apenas os Estados Unidos como também as iniciativas de outros 

países - como no caso da Colômbia, que igualmente será tratada nesta análise. 
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4.1.2.2. National Educational Technological Standards (NETS), ISTE 

O projeto NETS (National Educational Technological Standards) atualmente são os 

padrões mais difundidos e de maior influência no mundo e buscam apoiar o aprimoramento das 

competências dos professores frente aos desafios próprios da Sociedade do conhecimento. 

 
Objetivos e fundamentação 

A criação de novos tipos de ambientes de aprendizagem que permitam responder às 

condições dinâmicas da sociedade atual, pode ser considerada como princípio central destes 

padrões. Para tanto, assumem que, no momento de planejar e implementar um ambiente de 

aprendizagem mais atrativo com seus alunos, um professor deve identificar as vantagens da 

tecnologia como ferramenta instrumental e cognitiva para melhor abordar o conhecimento de 

diversas disciplinas.  

Dentre essas vantagens, destacam-se “a aprendizagem centrada no aluno, a valorização dos 

estímulos multissensoriais, a elaboração do conceito de multimídia, o trabalho cooperativo, a 

aquisição do pensamento crítico e a contextualização do mundo real. ” (ISTE, 2008, s/p.)  

Partindo dessa concepção, o projeto apresenta um conjunto de destrezas que todo docente 

deve ser capaz de desenvolver para garantir este novo cenário de aprendizagem e estabelece quatro 

parâmetros temporais de preparação e aquisição de aprendizagens por parte dos professores, tanto 

para a formação inicial quanto para aqueles já iniciados no trabalho docente.  

 

Enfoque  

Os padrões do projeto NETS, propõem um enfoque integrado, de caráter gradual, que 

considera um processo que articula a formação geral escolar (educação básica e média), a formação 

inicial (educação superior universitária) e a formação continuada (educacional a partir da 

experiência do trabalho). Por essa ótica, propõe articular os saberes instrumentais técnicos, os 

saberes curriculares docentes e as aprendizagens adquiridas no mundo profissional docente com os 

deveres e funções das instâncias administrativas, universitárias e dos espaços escolares. 

Os elementos que constituem este enfoque são dez, a saber: 



58 
 

1. Visão compartilhada, liderança e ação compartilhada de todo o sistema responsável 

pela formação. 

2. Acesso tecnológico para educadores e educandos. 

3. Educadores com competências para o uso das TIC/TDIC. 

4. Desenvolvimento profissional permanente dos educadores. 

5. Assistência técnica que apoia os docentes tecnológica e pedagogicamente.  

6. Critérios para os conteúdos e recursos curriculares que permitam aos docentes tomar 

decisões curriculares e metodológicas.  

7. Ensino centrado no aluno como fator central permanente do ambiente de 

aprendizagem.  

8. Avaliação da efetividade do uso das TIC/TDIC.  

9. Apoio da Comunidade ao desenvolvimento das TIC/TDIC nos espaços escolares.  

10. Políticas de apoio para que o sistema escolar incorpore as TIC/TDIC. 

 

Critérios e indicadores 

Estes padrões sustentam-se em um conjunto de conceitos fundamentais e em 

conhecimentos, habilidades e atitudes para o uso adequado das TIC/TDIC nos ambientes escolares. 

Por sua vez, estes se constituem como a base dos critérios e são complementados por indicadores 

dos resultados específicos associados a cada um deles, dependendo da sua respectiva natureza.  

ISTE estabelece seis critérios e de dois a cinco indicadores, por cada um desses critérios, 

que abordam desde os elementos propriamente instrumentais do uso tecnológico, passando por 

aqueles relacionados ao uso dentro da sala de aula, até aqueles que abordam aspectos éticos e 

valorativos do seu uso.  

A tabela a seguir descreve estes critérios: 

Tabela 5 – ISTE: Critérios e Indicadores 

Critérios Indicadores 

Tecnologia, 
operações e 
conceitos 

• Demonstrar conhecimento, habilidades e entendimento de conceitos 
relacionados à tecnologia. 

• Demonstrar um continuo crescimento no conhecimento tecnológico e nas 
habilidades para desenvolver-se frente a atual e a emergente tecnologia. 
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Planejar e gerir 
ambientes e 
experiências de 
aprendizagem 

• Planejar o desenvolvimento apropriado de oportunidades de aprendizagem 
com o uso da tecnologia e com o desenvolvimento de estratégias que 
suportem as diversas necessidades dos alunos. 

• Aplicar as atuais investigações com relação ao ensino e aprendizagem 
utilizando tecnologia quando planejarem seus ambientes e experiências de 
aprendizagem. 

• Identificar e localizar os recursos tecnológicos e avaliar a sua precisão e 
idoneidade. 

• Planejar a gestão dos recursos tecnológicos dentro do contexto das 
atividades de aprendizagem. 

• Planejar estratégias para a gestão de alunos em um ambiente enriquecido 
tecnologicamente. 

Ensinar, 
aprender e o 
currículo 

• Facilitar experiências de melhoramento tecnológico dirigidas a conteúdos de 
qualidade para propiciar alunos de tecnologia qualificados.  

• Usar a tecnologia para suportar a aprendizagem focando em estratégias 
dirigidas às diversas necessidades dos alunos. 

• Usar a tecnologia no desenvolvimento dos alunos para melhorar suas 
habilidades e criatividades.  

• Guiar os alunos em atividades de aprendizagem em um ambiente melhorado 
pela tecnologia. 

Valorização e 
avaliação 

• Aplicar a tecnologia na avaliação da aprendizagem das disciplinas pelos 
alunos usando uma variedade de técnicas valorativas. 

• Usar os recursos tecnológicos para coletar e analisar dados, interpretar 
resultados e comunicá-los, com o objetivo de melhorar a prática instrucional 
e maximizar al aprendizagem dos alunos. 

• Aplicar múltiplos métodos de avaliação dos alunos para determinar o 
apropriado uso dos recursos tecnológicos na aprendizagem, na comunicação 
e na produtividade. 

Produtividade e 
prática 
profissional 

• Usar os recursos tecnológicos para o próprio e contínuo desenvolvimento 
profissional.  

• Avaliar e criticar continuadamente a própria prática profissional, elaborando 
informes de como usam a tecnologia como suporte na aprendizagem dos 
alunos. 

• Aplicar a tecnologia para incrementar a produtividade.  
• Usar a tecnologia para comunicar-se y colaborar com seus pares, pais e com 

a comunidade em geral. 

Recursos 
sociais, éticos, 
legais e 
humanos. 

• Modelar e ensinam práticas legais e éticas relacionadas com o uso da 
tecnologia.  

• Aplicar os recursos tecnológicos para permitir e possibilitar a aprendizagem 
a partir de diversos ambientes, características e habilidades. 

• Identificar e usar os recursos tecnológicos para afirmar a diversidade. 
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• Promover o uso seguro e saudável dos recursos tecnológicos.  
• Facilitar o acesso equitativo dos recursos tecnológicos para todos os alunos. 

Fonte: Elaboração própria com base em ISTE (2008) 

 

Finalmente cada um dos critérios e indicadores tem associado um perfil de desempenho, de 

acordo com os parâmetros indicados acima, que permite uma estrutura flexível de atribuição de 

tempo de aquisição dentro da formação. Isto pode ser observado no quadro abaixo: 

Tabela 6 – ISTE: Parâmetros e Perfis 

Critérios Formação 
Geral 

Preparação 
Profissional 

Prática 
Docente 

Primeiro ano 
de docência 

Tecnologia, operações e conceitos 13 4 1 4 

Planejando e construindo ambientes e 
experiências de aprendizagem. 

0 7 8 9 

Ensinando, aprendendo e o currículo 7 8 9 8 

Valorização e avaliação 5 8 5 9 

Produtividade e prática profissional 11 7 4 5 

Recursos sociais, éticos, legais e humanos. 4 8 2 5 

Fonte: Elaboração própria 

Como podemos observar, o critério instrumental e de uso produtivo de ferramentas 

provenientes das TIC se concentram fundamentalmente como parte das habilidades e competências 

que devem ser desenvolvidas durante o período de formação escolar. Isto implica que, durante a 

formação inicial as principais aprendizagens se orientam em torno do planejamento e articulação 

curricular das TIC/TDIC na sala de aula, as quais são aprofundadas pelas habilidades vinculadas à 

avaliação e valorização do uso das TIC/TDIC diretamente no contexto escolar, agregadas durante 

o primeiro ano de desempenho profissional. 

 

Benefícios e lacunas encontradas  

Como benefícios principais temos a visão integradora e o itinerário de formação que a 

proposta apresenta, e que implica situar com precisão um conjunto de padrões para a formação 

inicial de docentes. Porém, justamente ao considerar a existência desse itinerário, considera 

igualmente que ele deve ser “coerente e efetivo para dar sentido qualitativo ao processo subjacente 
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de integração operativo-curricular-didático” (ISTE, 2009, s/p), o que pode tornar-se indicativo de 

uma certa padronização. 

Relação com a formação inicial de professores 

Explicita um itinerário para a aquisição de habilidades e competências na formação inicial 

de docentes, diferenciando níveis para uma formação permanente. 

 

4.1.3.  Propostas vinculadas à União Europeia 

Muitos países europeus dispõem de recomendações oficiais sobre o que os professores em 

formação ou em exercício devem desenvolver com vistas ao seu desempenho profissional. Isto não 

implica necessariamente que sejam especificadas a tipologia de conhecimento ou habilidades que 

devem estar incluídas nos diferentes programas de formação, tal como estabelece o documento 

Basic Indicators on the Incorporation of ICT into European Education Systems, publicado 

anualmente pela Red de Información sobre Educación en Europa (Eurydice, 2001)  

Em muitos destes países se atribui uma importância similar do desenvolvimento das 

habilidades docentes tanto para o uso pessoal das TIC/TDIC quanto para o domínio e uso das 

mesmas com finalidades pedagógicas. Além disso, é recomendado que os estudantes do ensino 

médio possam adquirir competência usando ferramentas como processadores de texto e de bancos 

de dados. E em casos como a França, Holanda e Reino Unido, o conteúdo desses programas de 

treinamento é determinado, em parte, por padrões obrigatórios. 

Das propostas desenvolvidas, escolhemos para a análise: o The European Pedagogical ICT 

Licence; os Standards for the award of Qualified Teacher Status, impulsionado pelo governo da 

Grã-Bretanha; e o Referencial de competências em TIC para professores de Portugal. 

 

4.1.3.1.  The European Pedagogical ICT Licence (EPICT) - União Europeia 

Objetivos e fundamentação 

O propósito central desta iniciativa é desenvolver um processo de certificação de 

professores para o uso das TIC em ambientes pedagógicos, tanto para docentes em formação inicial 
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quanto em exercício. Tal iniciativa sustenta-se na articulação do conhecimento pedagógico com o 

desenvolvimento de habilidades para a integração das TIC (EPICT, 2006). 

Mediante este processo de formação-certificação, espera-se alcançar um novo padrão para 

o uso integrado das TIC pelos professores, com o propósito de poder ser transferido para outros 

países e regiões. Entre as suas principais características está a possibilidade de oferecer um 

conjunto de conteúdos com uma organização específica, uma plataforma técnica e um processo de 

certificação para facilitadores em nível nacional.  

Enquanto objetivo, deixa explicito que não busca alcançar melhoramentos de habilidades 

no uso das TIC, mas sim indicar como aplicar essas habilidades de um ponto de vista pedagógico 

para a formação dos alunos. Desta maneira, podemos identificar nessa proposta os seguintes 

objetivos específicos: 

• Contribuir para soluções de formação dos professores no uso e integração das TIC na 

prática pedagógica. 

• Contribuir para a melhoria da prática pedagógica. 

• Contribuir para um uso crescente do e-learning34 nos processos educativos, nos 

diferentes níveis escolares. 

• Formar professores a partir de um posicionamento teórico que considera a 

aprendizagem como o resultado de um processo de colaboração. 
 

A elaboração desta proposta se realizou no âmbito do programa eContent / eContentplus 35 

da União Europeia, que conta com a participação conjunta de instituições ligadas aos governos da 

Dinamarca (coordenadora da iniciativa), Grécia, Hungria (Centro UNESCO localizado no país que 

visa ao desenvolvimento das TIC na Educação) e Itália (ligada à Universidade de Gênova).  

 

34 Por e-learning compreende-se um modelo de ensino não presencial, suportado por tecnologia. 
35 O programa eContent foi seguido pelo eContentplus (2005-2008) com o objetivo de tornar os conteúdos digitais na 
Europa mais acessíveis, utilizáveis e exploráveis. A partir de 2009, ficou sob responsabilidade do Information and 
Communications Technologies (ICT) Policy Support Programme (ICT PSP), um dos três programas específicos 
implementados através do Parlamento e Conselho Europeu, que estabeleceu um Programa de Competitividade e 
Inovação (Competitiveness and Innovation Framework Programme – CIP). Atualmente, as informações sobre este 
programa são encontradas em <http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/ict-policy-support-programme>  
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A iniciativa envolve um curso semipresencial para a certificação de competências TIC que 

pode ser realizado por professores de diferentes níveis e áreas do conhecimento. Apesar de não ser 

estabelecido um conjunto de padrões, explicitam-se competências a serem desenvolvidas, sendo 

relevante para os objetivos da nossa pesquisa. 

 

Enfoque  

Esta certificação articula conhecimento pedagógico sobre a integração das TIC com 

habilidades básicas na gestão das tecnologias. Trata-se de combinar as competências instrumentais 

com as pedagógicas a partir de uma perspectiva integradora e não sequencial. O enfoque é dar aos 

professores a oportunidade de adaptar suas propostas de integração das TIC ao currículo, tanto na 

sua prática profissional quanto em atividades sociais, exigindo a capacidade de tomada de decisões 

pelo docente e de eleição de critérios. Isto implica o surgimento de uma abordagem pedagógica 

onde o conhecimento e a aquisição de habilidades e competências não advenham da mera 

transmissão da informação para o indivíduo que aprende, mas a aprendizagem como resultado de 

um processo colaborativo em uma situação de aprendizagem experiencial. 

Para elaborar o conteúdo dos módulos de certificação pedagógica das TIC, são levados em 

conta os seguintes aspectos: 

• Desenvolvimento de processos de trabalho em equipe. 

• Não utilização de ferramentas tecnológicas sem uma compreensão pedagógica. 

• Consideram que cerca de 5% dos professores estão abaixo da média em termos de 

competências em TIC e não dispõem de uma atitude positiva para desenvolvê-las. Dessa 

forma, ao planejar um curso é necessário planejar um sistema de tutoria eficiente e 

materiais atrativos para aqueles que estão começando a trabalhar com as TIC. 

 

O processo de certificação configura-se em um curso de oito módulos, sendo quatro 

obrigatórios e quatro opcionais. O curso inicia-se com uma sessão presencial introdutória na qual 

são discutidos os objetivos, os conteúdos principais e a participação de facilitadores/tutores para 

acompanhar os processos de aprendizagem dos futuros professores ou professores em exercício. 

Além disso, procura-se abordar as necessidades técnicas e as habilidades básicas que os professores 
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devem desenvolver para poder seguir o curso. O modelo seguido no curso é detalhado na tabela 

abaixo: 

 

Tabela 7 – EPICT: Conteúdos programáticos do Curso 

Dia introdutório Módulos virtuais (8) Dia introdutório 

• Apresentação dos 
participantes e dos 
tutores. 

• Discussão sobre:  
conceitos do curso, 
metodologia; as 
habilidades básicas 
em TIC. 

• Participantes trabalham individualmente 
suas habilidades referentes à gestão das TIC 
e em grupos os aspectos relativos à 
integração das TIC na educação. 

• Durante o curso, os participantes trabalham 
em grupos, discutem e preparam trabalhos 
para serem analisados junto com os tutores. 

• Tutores proporcionam comentários, 
documentos e atribuem os trabalhos aos 
grupos.  
 

• Participantes 
elaboram um dossiê 
com os avanços de 
suas aprendizagens 
(portfólio 

Fonte: IPCT com nossa tradução livre  

 

Tabela 8 – EPICT:  Módulos do Curso 

Módulos obrigatórios Módulos opcionais 

• Uso da Internet, busca e 
avaliação de dados. 
 

• Escrita eletrônica. 

• Comunicação eletrônica. 

• Inovação educativa. 

• Uso de imagens digitais. 

• Uso de planilhas de cálculo. 

• Uso de apresentações. 

• Produção de páginas web. 

• Utilização de bases de dados. 

• Modelos e simulações. 

• Softwares educativos. 

• Jogos e aprendizagem. 

• TIC e estilos de aprendizagem. 

• TIC e educação compensatória. 

• TIC e educação especial. 

 

Fonte: elaboração própria  
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Cada módulo do curso é composto pela seguinte estrutura: 

• Introdução pedagógica e leituras. 

• Artigos sobre melhores práticas. 

• Atividades centradas em habilidades TIC. 

• Manuais de TIC. 

• Vinculações e exemplos. 

A partir desse quadro geral, The European Pedagogical ICT considera que cada país 

participante possa concretizar suas propostas, tomando como base os conteúdos dos módulos.  

 

Critérios e Indicadores 

Ao observarmos a proposta, identificamos uma organização que define, em primeiro lugar, 

três competências relacionadas com:  saber,  saber fazer e  saber ser;  onde se articulam habilidades 

e destrezas propriamente tecnológicas, que asseguram ao docente uma gestão e uso eficiente das 

ferramentas disponíveis para o sistema escolar, de trabalho colaborativo como metodologia de 

aprendizagem contínua e de melhoramento permanente do uso das TIC nos cenários escolares, 

além daquelas destinadas à tomada de decisões do docente dentro do seu desempenho profissional. 

Podemos resumir o exposto por meio da tabela abaixo: 

 

Tabela 9 – EPICT: Competências e habilidades 

Competências Habilidades 

Competências 
básicas na 
gestão das TIC. 

• Uso do computador como uma ferramenta pessoal para o trabalho 
individual e para a preparação do trabalho pedagógico. 

• Uso de diferentes redes (por exemplo: intranet, área local e fóruns). 
 

Competências 
colaborativas 
com o uso da 
TIC. 

• Contribuir para o desenvolvimento do conhecimento conjunto 
utilizando as TIC. 

• Trabalhar sistematicamente em processos de aprendizagem usando 
ambientes de aprendizagens. 

• Utilizar diferentes métodos de trabalho com as TIC. 
 

Competências 
pedagógicas e 
didáticas. 

• Planejar, concretizar e avaliar um processo integrado de TIC para o 
ensino. 
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• Refletir sobre o processo de aprendizagem com as TIC. 
• Relatar o desenvolvimento da escola em relação a utilização das 

TIC. 
 

Fonte: Elaboração própria  

 

Benefícios e lacunas encontradas  

Pela operacionalidade de módulos que apresenta, seu maior benefício é a flexibilidade de 

adaptação para a execução pelos professores, especialmente os que permitem o desenvolvimento 

de forma paralela a implementação de propostas de inovação da sala de aula. Porém, uma grande 

parte de seus conteúdos está associada a um aperfeiçoamento operativo e de ferramentas 

específicas (por exemplo de planejamento), o que confere um foco na preparação de materiais e 

não na criação de ambientes de aprendizagem. 

 

Relação com a formação inicial de professores 

Explicita-se como uma proposta para a formação continuada dos docentes com um 

acompanhamento virtual de tutores para o apoio à prática pedagógica, o que confere uma 

complexidade para a sua implementação na formação inicial de docentes por causa da ênfase 

necessária à prática em sala de aula. 

 

4.1.3.2. Standards for the award of Qualified Teacher Status (QTS) do Reino Unido 

Objetivos e fundamentação 

Esta proposta corresponde a um trabalho efetuado pelo Reino Unido, desde 1997, com o 

objetivo de estabelecer um currículo nacional para a formação inicial de professores.  Em um 

sentido restrito, trata-se de um processo integral de formação, exigindo professores que estejam de 

acordo com escalas de formação e desempenho que vão desde aqueles referentes à formação inicial 

até às pertinentes para o professor adquirir um credenciamento avançado (TDA, 2006a36), 

integrando-se o uso das TIC como parte dos conhecimentos e habilidades necessárias. 

36 TDA (Training and Development Agency of Schools) foi órgão responsável pela formação inicial e em serviço de 
professores e outros funcionários das escolas na Inglaterra. Órgão público, executivo do Departamento de Educação, 
que em 2012, passou a integrar a recém criada Teaching Agency, a qual ficou responsável pela formação inicial de 
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A determinação dos padrões foi gerada por meio de análise de evidências de práticas de 

sucesso ou qualificadas como exemplares (TDA, 2006b; TDA, 2008). Mediante isso, foram 

propostos cursos cujos currículos detalhados descrevem como utilizar as TIC para ensinar 

disciplinas específicas. Em particular, todos os cursos incluem elementos obrigatórios e claramente 

identificáveis, que permitem aos professores utilizem as TIC de forma eficaz na sala de aula, 

promovendo a aprendizagem do aluno, e igualmente proporcionando uma base sólida para o 

desenvolvimento futuro nesta área. 

Os principais objetivos do currículo são: 

• Promover usuários competentes de una variedade de software e de ferramentas 

tecnológicas apropriadas para a disciplina que ensinam e para a faixa etária de seus 

alunos. 

• Examinar de forma crítica a relevância de softwares e de ferramentas tecnológicas para 

as disciplinas que ensinam, e julgar o seu valor potencial para serem utilizados em sala 

de aula. 

• Fazer uso construtivo das TIC na sala de aula e, em particular, preparar e pôr em prática 

o planejamento de trabalhos que incorporem o uso das TIC de forma apropriada. 

• Avaliar as maneiras pelas quais o uso das TIC produz mudanças na natureza do ensino 

e da aprendizagem. 

 
Enfoque ou tipologia 

A estrutura dos padrões estabelecidos sustenta-se em três dimensões que caracterizam a 

proposta (TDA, 2006a): 

• Valores e Atributos Professionais; 

• Conhecimento e Compreensão Professional; 

• Habilidades Professionais. 

Para cada tema, existe um desdobramento de até dezoito competências a partir das quais as 

Universidades podem organizar seus planos de estudo. Para o caso dos padrões TIC, seu enfoque 

professores na Inglaterra, bem como pela regulamentação da profissão docente. Maiores informações, vide  
<https://www.gov.uk/government/news/teaching-agency-to-be-up-and-running-from-april-2012> 
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apresenta-se vinculado a duas dimensões dessas competências: 1) uma relacionada com o 

conhecimento e a compreensão profissional, 2) outra relacionada com as habilidades necessárias 

para desenvolver a prática docente. 

 

Critérios e Indicadores 

Uma vez que os critérios esperados para o uso de TIC estão inclusos no marco geral da 

formação inicial docente, é possível encontrarmos menção ao uso das TIC de duas maneiras: em 

termos dos padrões específicos relacionados a alguma das dimensões anteriormente citadas; e como 

descrição de um padrão onde o uso das TIC apresenta-se mais diretamente relacionado à docência 

em áreas como a Matemática ou a Linguagem (TDA, 2006b).  

Adicionalmente esta proposta estabelece alguns requerimentos prévios que devem ser 

considerados pelo professor que deseja acender na sua qualificação e onde é possível identificamos 

uma relação com o tema TIC, tal como:  

R4.2. Assegurar-se de que o aspirante a professor tenha acesso a 

livros, ao uso de TIC e a outros recursos necessários – relevantes 

para os níveis de idade e dos temas que irá lecionar – para 

desenvolver o conhecimento, compreensão e habilidades que 

estabelece o padrão QTS. (TDA, 2006c, p.20 – nossa tradução 

livre37)  

 

A tabela a seguir detalha a relação entre padrões e descrições TIC presentes nessa iniciativa. 

Tabela 10 – QTS: Detalhamento dos padrões 

Dimensão Padrão Especificação TIC 

Conhecimento 
e compreensão 
profissional 

• E2.1 Devem ter um bom 
conhecimento e compreensão dos 
assuntos que devem ensinar. Para 
os professores do secundário, este 

• Conhecer e compreender o currículo 
nacional para cada uma das áreas do 
currículo e o marco de trabalho, métodos 
e as expectativas específicas nas 

37 Ensure that trainee teachers have access to the books, ICT and other resources they need – relevant to the age 
ranges and subjects they are training for – to develop trainee teachers’ knowledge, understanding and skills to at least 
the standards required for the award of QTS. (TDA, 2006c, p.20) 
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conhecimento deve equivaler ao 
nível do grau que devem ensinar. 

estratégias nacionais para a 
alfabetização e o cálculo.  

 
• Terem suficiente compreensão para o 

trabalho no seguinte conjunto de 
assuntos (por exemplo): 
 Tecnologias da Informação e 

Comunicação 
 

 • E2.5 Sabem como usar as TIC 
efetivamente para ensinar sua 
matéria e apoiar de forma mais 
ampla seu papel profissional. 

 

• Estão qualificados para ensinar a 
estudantes das etapas 1 e/ou 2 em 
disciplinas básicas (Inglês, Matemática 
e Ciências) de maneira competente e 
independente.  

 
• Igualmente estão em condições de 

ensinar para a etapa 1 e/ou 2 um 
conjunto amplo de trabalhos em 
assuntos como: 
 Tecnologias da Informação e 

Comunicação 
 

• E2.8 Estar alfabetizado no uso das 
TIC. 
 

 

Habilidades 
profissionais 

• E3.3.2 Podem ensinar um 
conhecimento requerido ou 
esperado do currículo, 
compreendendo e relevando as 
habilidades dos estudantes de 
acordo com o faixa etária com a 
qual atuam. 

• Estão qualificados para ensinar a 
estudantes da etapa 3 de maneira 
competente e independente, de acordo 
com os programas nacionais de estudos. 

 
• Estão qualificados para ensinar 

utilizando as TIC como base, os 
métodos e o que se espera da estratégia 
nacional da etapa 3. 

 
• Devem estar qualificados para ensinar 

elementos transcurriculares na etapa 3. 
 

 • E3.3.10 Utilizam as TIC de 
maneira efetiva na sua prática 
pedagógica. 
 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Benefícios e lacunas encontradas 

Trata-se de um planejamento explícito para a formação dos professores, estruturado com 

base em 18 competências; adicionalmente foi gerada uma formação complementar para 

responsáveis por bibliotecas, o que permite uma visão integradora funcional dentro do 

estabelecimento de ensino. Porém, a implementação deste planejamento responde a uma decisão 

centralizada e ascendente aos docentes, e não considera uma participação maior das universidades 

nas suas definições. 
  
Relação com a formação inicial de professores 

Vincula-se diretamente a formação continuada dos docentes, mas seus objetivos podem ser 

considerados em um planejamento de formação inicial. 

 

4.1.3.3. Dispositivo de Formação e Certificação de Competências em TIC do 
Referencial de competências em TIC para professores – Portugal  

Objetivos e fundamentação 

O GEPE (Gabinete de Estatística e Planejamento da Educação) de Portugal organizou o 

Plano Tecnológico da Educação do país no qual foram feitos estudos de implementação do Projeto 

“Competências TIC”. Nesses estudos, em 2008, foi identificado um referencial de competências 

em TIC para professores, e a partir dele foi definido o Dispositivo de Formação e Certificação de 

Competências em TIC, tendo como objetivo auxiliar o processo de formação dos docentes e não 

docentes na escola. 

O principal objetivo desse referencial é o suporte na organização e no desenvolvimento da 

formação dos professores, pois permite:  criar expectativas sobre o modo de usar os computadores 

eficazmente, visando o desenvolvimento profissional dos professores e a melhoria da 

aprendizagem dos alunos; ajudar o professor a situar-se relativamente ao uso das TIC; abrir a 

possibilidade de construção de percursos individuais; facilitar a integração da tecnologia e da 

pedagogia na formação e certificação de competências dos professores. (COSTA, 2008) 

No documento gerado como referencial estão definidas as competências TIC que 

“reflectem os requisitos para um conhecimento significativo e para a compreensão da aplicação de 

princípios pedagógicos e didácticos em situações profissionais mediadas pelo uso das 
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competências digitais” (COSTA, 2008, p. 56), entendendo que a competência digital “envolve a 

utilização segura e crítica das tecnologias da sociedade da informação para trabalho, tempos livres 

e comunicação” (COSTA, 2008, p. 57). 

Enfoque ou tipologia 

O referencial baseia-se em conhecimentos e habilidades adquiridos pelo professor e em dez 

macro competências entendidas como necessárias ao professor do século XXI, conforme 

apresentadas na tabela abaixo: 

Tabela 11 – Portugal:  Macro competências TIC para professores 

Macro competências 

• Detém conhecimento atualizado sobre os recursos tecnológicos e seu 
potencial de uso educativo. 
 

• Acompanha o desenvolvimento tecnológico no que implica a sua 
responsabilidade profissional. 

 
• Executa operações com hardware e software (usa e instala programas, 

resolve problemas comuns com o computador e periféricos, cria e gere 
documentos e pastas); observa regras de segurança no respeito pela 
legalidade e princípios éticos, etc. 

 
• Acessa, organiza e sistematiza a informação em formato digital 

(pesquisa, seleciona e avalia a informação em função de objetivos 
concretos). 

 
• Executa operações com programas ou sistemas de informação online 

e/ou off-line (acessa a Internet, pesquisa em bases de dados ou 
diretórios, acessa obras de referências, etc.) 

 
• Comunica-se com os outros, individualmente ou em grupo, de forma 

síncrona e assíncrona por meio de ferramentas digitais específicas. 
 
• Elabora documentos em formato digital com diferentes finalidades e 

para diferentes públicos, em contextos diversificado 
 
• Conhece e utiliza ferramentas digitais como suporte de processos de 

avaliação e/ou de investigação. 
 
• Utiliza o potencial dos recursos digitais na promoção do seu próprio 

desenvolvimento profissional numa perspectiva de aprendizagem ao 
longo da vida.  
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• Compreende vantagens e constrangimentos do uso das TIC no processo 
educativo e o seu potencial transformador do modo como se aprende. 

 
Fonte: Adaptado de Costa (2008) 

O enfoque dado pelo referencial é o de que, a partir da ciência dos professores a respeito 

das competências necessárias para uma apropriação crítica e criativa das TIC integradas ao uso 

pedagógico, eles façam uma auto avaliação de suas dificuldades e possam ser capazes de traçar um 

plano de formação coerente com seus objetivos de desenvolvimento profissional. Tais objetivos 

poderão ser buscados, de forma autónoma, nos cursos e ações de formação específicos, a partir dos 

níveis de certificações apresentados na tabela abaixo: 

Tabela 12 -  Portugal: Nível de certificação em competências TIC para os professores 

1. Competências Digitais 2.Competências Pedagógicas 
em TIC 

3. Competências Pedagógicas em 
TIC de nível avançado 

Certifica o uso 
instrumental das TIC pelo 
professor como 
ferramentas funcionais no 
seu contexto profissional. 
 

Certifica que o professor 
integra as TIC como recurso 
pedagógico, mobilizando-as 
para o desenvolvimento de 
estratégias de ensino e 
aprendizagem que visem a 
melhoria das aprendizagens 
dos alunos. 
 

Certifica que o professor inova em sua 
prática pedagógica com as TIC, 
mobilizando as suas experiências e 
reflexões de forma a partilhar e 
colaborar com a comunidade 
educativa, em uma perspectiva 
investigativa. 

   Fonte: Elaboração própria 

Cada uma das certificações, portanto, possui característica própria e é necessário obtê-las 

de forma sequencial. Porém, pela descrição das certificações é possível verificamos que o 

Certificado de Competências Digitais, refere-se ao uso instrumental das TIC no contexto 

profissional, enquanto que para as demais certificações são referências as questões pedagógicas no 

uso das TIC. Dessa forma, é necessário esclarecermos que o conceito de “competência digital” 

nesta concepção, está atrelado à ideia de formação integral do indivíduo, ou seja, que a competência 

digital é desenvolvida ao longo da vida. Mediante isso, a concepção das competências digitais a 

serem certificadas estariam relacionadas às competências TIC, cuja a definição é assumida como: 

“a possibilidade de mobilização das capacidades, conhecimentos e atitudes em situações de ensino 

e aprendizagem, em que o uso das tecnologias é relevante para resolver com sucesso os problemas 

ai suscitados”. (Costa, 2008, p.)  
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Critérios e indicadores 

O referencial de competência em TIC para professores baseou-se em quatro competências 

transversais em TIC:  

• Informação: capacidade de procurar e de tratar a informação de acordo com objetivos 

concretos (investigação, seleção, análise e síntese dos dados);  

• Comunicação: capacidade de comunicar, interagir e colaborar usando ferramentas e 

ambientes de comunicação em rede com estratégias de aprendizagem individual e como 

contributo para a aprendizagem dos outros;  

• Produção: capacidade de sistematizar conhecimento com base em processos de trabalho 

com recursos dos meios digitais disponíveis e de desenvolver produtos e práticas 

inovadoras; 

• Segurança: capacidade para usar recursos digitais em respeito às normas de segurança. 
 

A partir das quatro competências, juntamente com os níveis de certificação e suas 

respectivas descrições foi possível construirmos a matriz apresentada na Tabela 13: 

Tabela 13 – Portugal: Matriz Competências TIC para professores 

Certificação Designação Descrição 

C
om

pl
ex

id
ad

e,
 Im

pr
ev

is
ib

ili
da

de
, I

no
va

çã
o,

 C
ri

at
iv

id
ad

e Progressão Avaliação 

Certificado de 
competências 
pedagógicas 
com nível 
avançado 

Criação e 
inovação no 
uso das TIC 

O professor inova práticas 
pedagógicas com o uso das 
TIC, mobilizando as 
experiências e reflexões, num 
sentido de partilha e 
colaboração com a 
comunidade educativa numa 
perspectiva investigativa. 
 
O professor demonstra amplo 
conhecimento das ferramentas 
TIC e compreende o seu 
potencial no desenvolvimento 
profissional e na inovação 
tecnológica 
 
Foco: Inovação, criação, 
investigação 

Construção; 
Produção;  
Criação. 

Projeto; 
Produtos; 
Portfólio; 
etc. 
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Certificado de 
competências 
pedagógicas 
com TIC. 

Domínio do 
uso das TIC 
para uso 
pedagógico e 
didático. 

O professor demonstra ter 
conhecimento fundamentado 
nas ferramentas TIC relativos 
às disciplinas e/ou áreas 
disciplinares que leciona.  
Compreende as vantagens da 
sua utilização como meio para 
melhorar as práticas 
pedagógicas e as 
aprendizagens dos alunos. 
 
Foco: integração da tecnologia 
e da pedagogia. 
 

Aplicação 
situada; 
Reconstrução 
Adaptação. 
 

Observação; 
Reflexão; 
Análise de 
documentos 
e artefatos; 
Portfólio; 
Prova 
prática. 

Certificado de 
competências 
digitas 

Domínio do 
uso das TIC 

O professor demonstra ter 
conhecimento básico das 
ferramentas TIC e da sua 
utilização no contexto do 
trabalho. 
 
Utiliza instrumentalmente as 
TIC como ferramentas 
funcionais no seu contexto 
profissional. 
 
Foco: Conhecimento de 
ferramentas e de procedi-
mentos. Capacidades técnicas. 
 

Conhecimento, 
Reprodução 
Aplicação. 

Prova 
prática; 
Portfólio. 

Fonte: Elaboração própria 

Paralela à implementação dessa matriz, em pesquisa realizada por Cruz (2009) com o 

objetivo de identificar e determinar como se distribuem as competências TIC (“saberes em TIC”)  

expressos pelo Currículo Nacional do  Ensino Básico (CNEE) de Portugal,  a autora aponta as 

seguintes conclusões: “(1) uma desarticulação da integração das TIC nos diferentes elementos 

curriculares;  (2) uma visão restrita relativamente ao potencial das TIC para a criação de 

experiências de aprendizagem, valorizando-se principalmente a sua utilização enquanto ‘fonte de 

informação’; (3) uma valorização do desenvolvimento de capacidades, em detrimento de atitudes 

ou mesmo de conhecimento”. (Cruz, 2009, p.vii). 
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Segundo a pesquisadora, é a ausência de consistência e de clareza nas orientações que 

compromete o desenvolvimento de capacidades e atitudes em TIC, comprometendo, portanto, o 

desenvolvimento de competências. 

 

Benefícios e lacunas encontradas  

Como benefícios, podemos apontar: a concepção reflexiva e crítica do uso pedagógico das 

TIC e a possibilidade de construção de percursos individuais de formação pelos professores. 

Porém, conforme indicado por Cruz (2009) não há articulação da integração das TIC nos diferentes 

elementos curriculares, além de uma restrita visão do potencial das TIC para a criação de ambientes 

de aprendizagem, e uma valorização do desenvolvimento de capacidades, em detrimento de 

atitudes ou conhecimento.  
 

Relação com a formação inicial de professores 

A matriz relaciona-se diretamente a formação continuada dos docentes. 

 

4.1.4. Propostas da América Latina 

 Na América Latina destacam-se iniciativas que buscam incorporar as TIC nos espaços 

formativos (escolares e universitários) nas quais é possível identificarmos propostas dirigidas a 

formação TIC de docentes em cujos programas subjazem padrões e competências esperadas. 

 Em geral, algumas iniciativas recorrem a uma articulação com os padrões ISTE, 

adequando-os em alguns casos a seus próprios contextos e resgatando a estrutura integrada entre 

elementos propriamente tecnológicos com aqueles de caráter pedagógico curricular. 

 Dentre essas iniciativas, selecionamos para análise: a Red Enlaces do Chile e a Eduteka da 

Colômbia, que funciona como observatório das TIC na educação e vem promovendo o uso de 

padrões ISTE na América Latina. 

 

 4.1.4.1. Proposta da Rede Enlaces – Chile 

 O destaque do desenvolvimento da integração das TDIC à área educacional no Chile está 

intimamente ligado aos esforços e iniciativas implementadas pela Rede Enlaces que, enquanto 
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projeto do governo, vem sendo permanentemente apoiada por uma rede de Universidades desde o 

ano de 1993. Neste quadro, durante o ano de 2003, realizaram-se um conjunto de reuniões de 

trabalho entre o Ministério da Educação e esta rede de Universidades sob o objetivo de discutir e 

acordar um marco geral de padrões e competências que permitiriam orientar da melhor maneira e 

avaliar o aporte efetivo do projeto. Apesar deste esforço não haver logrado êxito em identificar um 

padrão como tal, se faz interessante rever as suas orientações com vistas a recolher aspectos que 

possam ser úteis para um padrão orientado à formação docente. (Chile-Mineduc, 2005) 

 

Objetivos e fundamentação 

O principal objetivo desta proposta era dotar o sistema escolar de um processo de 

habilitação para os docentes por meio de um programa de dois anos de capacitação regular: o 

primeiro ano voltado à gestão principalmente instrumental de ferramentas; e o segundo centrado 

em estratégias de inserção curricular e planejamento de materiais curriculares (Chile-Mineduc, 

2011). 

A Rede Enlaces não definiu padrões, mas definiu Objetivos Fundamentais e Conteúdos 

Mínimos (OFCM) para o desenvolvimento dos serviços implementados pelas Universidades que 

formam parte do projeto. Estes OFCM buscam definir uma base mínima a partir da qual pode-se 

estabelecer os parâmetros de sucesso e conquista que os professores egressos devem alcançar no 

programa regular do Enlaces. (Chile-Mineduc, 2012) 

 

Enfoque ou tipologia 

Para os docentes são validados três critérios que articulam habilidades e competências 

fundamentais de caráter pedagógico e que habilitam o docente para: a tomada de decisão dentro da 

sala de aula, um melhor desempenho nas atividades próprias de gestão escolar; e a compreensão 

de aspectos gerais relacionados com a cultura informática.  

Seu enfoque é baseado em padrões que podem ser derivados dos OFCM, associados a cada 

critério e a um conjunto de indicadores, emergindo assim uma proposta ampla de tarefas 

(indicadores) que o professor em exercício deve ser capaz de efetuar para demonstrar os domínios 

pertinentes à sua prática profissional. 
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Esta relação pode ser melhor visualizada na tabela abaixo: 

Tabela 14 - Red Enlaces: Relação entre quantidades de padrões e de indicadores 

Orientações 
do padrão  

 

Características Qtd de 
padrões 

Qtd de indicadores 

Pedagógico Apoiar os docentes no desenvolvimento de 
inovações pedagógicas a partir da informática 
educativa. 
 

2 3 

Gestão Incentivar a modernização da gestão escolar por 
meio da incorporação da informática nos 
estabelecimentos escolares. 
 

2 3 

Cultura 
informática 

Apoiar os docentes para que possam conhecer 
aspectos relacionados com as TCI, desenvolver 
competências básicas para a sua utilização com 
também para a manutenção e atualização dos 
recursos informáticos nos estabelecimentos 
escolares. 
 
 
 

5 15  
 

 
 
Observação: 
Adicionalmente, nesta 
categoria há dois 
padrões que são 
considerados para o 
professor ‘coordenador 
de sala de informática’ 
e estão englobados em 
nove dos 15 
indicadores. 
 

Fonte: Adaptado de Chile-Mineduc (2012) 

 
 

Critérios e indicadores 

Os critérios estão centrados na aquisição de habilidades e no desenvolvimento de destrezas 

próprias da gestão tecnológica - compreendidas como “cultura informática” - e cujo 

desmembramento permite apreciarmos a relação entre categorias, proposta de padrões e 

indicadores ou especificações, conforme demostrado na Tabela 15. 
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Tabela 15 - Rede Enlaces: Relação entre categoria, padrões e indicadores 

Categ. Padrões de desempenho Indicadores 
Pe

da
go

gi
a 

Utilizar os recursos 
informáticos nos processos 
de ensino e aprendizagem 
de maneira a contribuir para 
o desenvolvimento do 
currículo 

• Organizar grupos de alunos, espaço físico, materiais e 
tarefas em atividades pedagógicas onde se utilizem recursos 
informáticos. 

 

• Incorporar softwares educativo, de produtividade e redes de 
acesso a sistemas de informação (WWW, correio eletrônico, 
listas de interesse) em suas práticas pedagógicas e em seu 
trabalho com os alunos 

 

Utilizar os recursos 
informáticos para a 
elaboração de materiais que 
enriqueçam o ensino. 

• Utilizar software de produtividade, de apoio à gestão 
docente ou serviços de redes de dados para preparar a aulas, 
projetos, guias de trabalho, apontamentos, apresentações, 
materiais didáticos, etc. 

 

G
es

tã
o 

Utilizar os recursos 
informáticos para elaborar, 
manter e administrar a 
documentação do 
estabelecimento. 

• Elaborar, manter e administrar bases de dados com 
informações de alunos, pais e outros. 

 

• Elaborar modelos de documentos em formato eletrônico tais 
como comunicados, memorandos, informes, planilhas e atas 
de notas, tabelas de programação docente, etc. 

 

Utilizar os recursos 
informáticos e de rede de 
dados para fortalecer a 
imagem corporativa do 
estabelecimento escolar. 

• Produzir papelaria (cartazes, folhetos, logos, etc.) e 
materiais digitais públicos (páginas na Web) com a 
identidade do estabelecimento escolar com o uso de 
aplicativos computacionais. 

C
ul

tu
ra

 in
fo

rm
át

ic
a 

 

Desenvolver competências 
básicas de utilização das 
TCI. 

• Reconhecer e utilizar as funções básicas dos principais 
componentes de um computador e de seus periféricos 
(monitor, teclado, unidades de disco flexíveis, CD-ROM, 
impressora, digitalizador e modem).  

 

• Identificar e utilizar funções próprias do sistema 
operacional (buscar, abrir, copiar, excluir, e imprimir um 
documento; inicializar, apagar e reinicializar o sistema) e de 
aplicações tais como processadores de texto, planilhas de 
cálculo, ferramentas de apresentação e bases de dados. 

 

• Conhecer e utilizar funções próprias da Internet e dos 
aplicativos que permitem estabelecer comunicação entre os 
diversos usuários da rede (correio eletrônico, etc.) assim 
como o acesso a fontes e serviços de informação 
(navegadores, etc.) 
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Compreender aspectos 
éticos e legais básicos 
associados ao uso das 
tecnologias da informação e 
comunicação 
 

• Identificar e compreender aspectos éticos e legais 
associados a informação digital e às comunicações por meio 
das redes de dados (privacidade, licenças de softwares, 
propriedade intelectual, segurança da informação e das 
comunicações). 
 

Desenvolver capacidades de 
autonomia para a 
apropriação e integração da 
informática educativa no 
estabelecimento escolar. 
 

• Desenvolver habilidades para a seleção e avaliação básica 
de recursos informáticos (hardware e software). 

 

• Conhecer fontes de informação para a atualização em 
informática educativa, estabelecer redes de ajuda e/ou 
buscar assessorias. 
 

Manter o equipamento 
informático disponível 
operativo. 

• Identificar problemas técnicos de solução local baseados na 
documentação de apoio disponível e indicar, quando 
necessário, os problemas ao serviço técnico correspondente. 

 

• Realizar manutenção preventiva externa dos equipamentos: 
limpeza externa, revisão de conexões, reinstalação de 
softwares. 

 

• Administrar o software e os arquivos nos computadores: 
organização dos espaços de trabalho nos hard-disks. 
Desenvolver uma gestão básica dos periféricos e da rede 
local. 

 
• Compreender os processos e as operações de equipamentos 

e softwares associados para a conectividade com provedores 
de serviços da Internet. 

 

Administrar os recursos 
informáticos e digitais 
disponíveis. 

• Coordenar as demandas dos professores e alunos para o uso 
dos equipamentos computacionais. 

 

• Elaborar um registro com os softwares disponíveis no 
estabelecimento escolar. 

 

• Relacionar-se com os centros de recursos/bibliotecas do 
estabelecimento escolar para administração de softwares e 
manuais de apoio. 

 

• Organizar um trabalho com os alunos tutores, outros 
professores e/ou membros da comunidade para buscar um 
uso permanente dos equipamentos. 

 

Fonte: Adaptado de Chile-Mineduc (2012) 
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Benefícios e lacunas encontrados  

A proposta explicita um conjunto de indicadores que separam as ações operativas daquelas 

que incluem a tomada de decisão propriamente docente. Nesta aproximação de um padrão para a 

formação contínua dos docentes que participam do Programa Enlaces, podemos observar um 

esforço por articular dimensões tecnológicas com aquelas de caráter pedagógico, coordenadas com 

o planejamento da formação dos docentes em exercício. Porém, pela sua origem, não estabelece 

procedimentos ou planejamentos de implementação que possam estabelecer a existência de 

sequências ou articulações das diferentes dimensões incorporadas. 

Relação com a formação inicial de professores 

Apesar de sua origem para a formação continuada, alguns de seus padrões podem ser 

considerados para a formação inicial de docentes, na possibilidade de estabelecer um itinerário. 

 

4.1.4.2. INSA: Currículo de Informática (Fundação Gabriel Piedrahita-EDUTEKA) - 

Colômbia 

O portal EDUTEKA pertence a Fundação Gabriel Piedrahita da Colômbia e vem sendo a 

mais antiga instância latino americana onde se tem trabalhado o tema dos padrões TIC para a 

prática pedagógica, o que levou esse portal a estabelecer-se como um observatório virtual do tema 

na região. (EDUTEKA, 2014) 

A Fundação sistematiza principalmente a proposta da ISTE, já apresentada neste capítulo, 

porém reconhece outras iniciativas e focaliza a sua análise em três atores da área educacional: 

professores, gestores e alunos, para os quais pretende contribuir em suas formações. Para isso, a 

EDUTEKA vem colaborando com o programa “Modernizar os Ambientes Escolares” que 

estabelece uma séria de iniciativas para instalar o uso massivo e adequado das TIC nos processos 

educativos.  

Deste conjunto de iniciativas, analisaremos o Currículo de Informática do “Instituto 

Nuestra Señora de la Asunción” (INSA) 
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Objetivos e fundamentação 

Entre os objetivos que a Fundação definiu para colaborar dentro do processo de 

melhoramento das TIC no sistema escolar, destaca-se a formação contínua dos professores, com 

especial atenção aos seguintes aspectos (INSA, 2014): 

• Promover, mediante os processos de ensino e aprendizagem assistidos pelas TIC, uma 

atitude científica de crianças e jovens, e também o desenvolvimento de suas habilidades 

para aprender a aprender, trabalhar em equipe, investigar e comunicar-se. 

• Gerar uma comunidade educativa virtual que permita o intercâmbio de experiências 

entre estudantes, professores e as instituições; criar novas oportunidades de 

aprendizagem virtual; permitir a criação de conteúdos educativos nacionais; fortalecer 

uma nova cultura da informação; e propiciar a melhora da comunicação entre os 

diferentes atores do sistema educacional. 

 
• Fortalecer o processo de formação continuada dos professores mediante trabalho 

cooperativo e treinamento de forma virtual. 

 
• Planejar esquema de apoio à pesquisa que sustente e oriente as instituições 

participantes, e ajude a sistematizar as experiências adquiridas tanto no programa como 

em outras iniciativas similares, construindo programas pilotos que permitam a sua 

réplica em todo o país. 

 
 

Enfoque ou tipologia 

O enfoque desta proposta estabelece uma articulação com as áreas curriculares e por tanto 

qualificam as competências com desempenhos de caráter cognitivo. Para tanto, a proposta se 

organiza em termos de Objetivos, Conteúdos, Integração e Conquistas, sendo que estes últimos 

abarcam seis grupos de competências que os alunos devem desenvolver, para as quais se utilizam 

os padrões ISTE (FGPU, 2005). 

 As seis categorias de padrões sistematizados são as seguintes: 

1. Operações e conceitos básicos. 

2. Problemas éticos e sociais. 
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3. Ferramentas tecnológicas para a produtividade.  

4. Ferramentas tecnológicas para a comunicação. 

5. Ferramentas tecnológicas para a investigação 

6. Ferramentas tecnológicas para a resolução de problemas e tomada de decisões. 

Como podemos observar, as últimas categorias apontam níveis cognitivos superiores e 

aplicáveis no âmbito escolar, mas principalmente no desenvolvimento do indivíduo ao longo da 

vida, sendo este elemento que operacionaliza de forma inovadora as situações de aprendizagem 

escolar. 

 

Critérios e Indicadores 

A forma de organização destes padrões é feita por meio de Categorias e Desempenhos, 

sendo as suas especificações demonstradas na tabela abaixo: 

Tabela 16 – INSA: Relação entre categorias e desempenho 

Categoria Desempenho (referente aos alunos) 
Operações e conceitos 
básicos 

• Os alunos demonstram uma sólida compreensão da 
natureza e da operação dos sistemas tecnológicos. 

 
• Os alunos são especialistas no emprego da tecnologia. 

Problemas éticos e sociais • Compreendem os problemas éticos, culturais e sociais 
relacionados com a tecnologia. 

 
• Fazem um uso responsável dos sistemas tecnológicos de 

informação e dos softwares. 
 
• Desenvolvem atitudes positivas em relação aos usos da 

tecnologia que apoiam a aprendizagem permanente, a 
colaboração, a conquistas de metas pessoais e a 
produtividade. 

 

Ferramentas tecnológicas 
para a produtividade 

• Utilizam a tecnologia para aumentar a aprendizagem, 
incrementar a produtividade e promover a criatividade. 

 

Ferramentas tecnológicas 
para a comunicação 

• Utilizam as telecomunicações para colaborar, publicar e 
interatuar com companheiros, especialistas e outros 
públicos. 

 
• Empregam uma variedade de meios e formas para 

comunicar eficazmente informação e ideias a diferentes 
públicos. 
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Ferramentas tecnológicas 
para a investigação 

• Usam a tecnologia para localizar, coletar e avaliar 
informação de várias fontes. 

 
• Empregam as ferramentas tecnológicas para processar 

dados e comunicar resultados. 
 
• Avaliam e selecionam novas fontes de informação e 

inovações tecnológicas a partir da sua convivência para 
tarefas específicas. 

 

Ferramentas tecnológicas 
para a resolução de 
problemas e tomada de 
decisões 

• Usam recursos tecnológicos para resolver problemas e 
tomar decisões bem fundamentadas. 

 
• Empregam a tecnologia no desenvolvimento de estratégias 

para resolver problemas no mundo real. 
 

Fonte: elaboração própria 

 

Benefícios e lacunas encontradas  

A visão por meio das competências cognitivas para o desenvolvimento da prática docente 

resulta em um elemento inovador para a compreensão do uso e aporte das TIC. O relevante nesta 

proposta está no fato de propor formas de implementação em sala de aula respeitando-se os 

diferentes níveis de estudo e considerando uma metodologia de integração das TIC que se baseia, 

entre outros aspectos, em conceber a prática docente como uma atividade integrada entre 

especialistas de diferentes áreas do conhecimento. Porém, como desvantagem, vemos que a 

proposta INSA é uma experiência específica que se implementa no centro educativo “Instituto 

Nuestra Señora de la Asuncíon”(INSA, 2013) e, dessa forma, este programa está centrado 

particularmente no estabelecimento altamente contextualizado e específico que deve ser 

considerado no caso da utilização dessa proposta em outros espaços. 

 

Relação com a formação inicial de professores 

Apesar de estar centrado na formação continuada, destaca-se o foco em certas habilidades 

cognitivas que podem ser consideradas para a articulação de padrões para a formação inicial de 

docentes. 
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4.2. Análise de iniciativas em âmbito nacional 

Como já indicamos na introdução desta dissertação, no Brasil se tem realizado várias 

iniciativas, tanto governamentais como não governamentais, com o objetivo de promover a 

inclusão digital e, principalmente o desenvolvimento de competências que possibilitem ao 

professor utilizar as diferentes tecnologias digitais nos processos de ensino e de aprendizagem.   

O governo brasileiro, a exemplo dos outros países, vem investindo para a inserção do país 

na sociedade da informação e conhecimento elegendo a educação como um dos pilares de 

sustentação das políticas e programas voltados ao acesso e uso das TDIC (Brasil, 1990). Dentre 

esses programas, citamos o TV Escola38, o ProInfo39 - Programa Nacional de Informática na 

Educação, a criação da Universidade Aberta do Brasil - UAB40 e o Projeto Um Computador Por 

Aluno – UCA, todos sob a responsabilidade do Ministério da Educação (MEC)41. 

38 A TV Escola é um canal de televisão do Ministério da Educação que capacita, aperfeiçoa e atualiza educadores da 
rede pública desde 1996. Sua programação exibe, nas 24 horas diárias, séries e documentários estrangeiros e produções 
próprias. As possibilidades de uso da TV Escola dizem respeito ao desenvolvimento profissional de gestores e docentes 
(inclusive preparação para vestibular, cursos de progressão funcional e concurso público); dinamização das atividades 
de sala de aula; preparação de atividades extraclasse, recuperação e aceleração de estudos; utilização de vídeos para 
trabalhos de avaliação do aluno e de grupos de alunos; revitalização da biblioteca e aproximação escola-comunidade. 
 
39 O Programa Nacional de Informática na Educação - ProInfo tem como objetivo promover o uso pedagógico da 
informática na rede pública de educação básica, levando às escolas computadores, recursos digitais e conteúdos 
educacionais. Em contrapartida, estados, Distrito Federal e municípios devem garantir a estrutura adequada para 
receber os laboratórios e capacitar os educadores para uso das máquinas e tecnologias. O programa funciona de maneira 
descentralizada, em cada Unidade da Federação há uma Coordenação Estadual do ProInfo, que tem como atribuição 
principal introduzir o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas da rede pública, além de articular 
as atividades desenvolvidas sob sua jurisdição, em especial as ações dos Núcleos de Tecnologia Educacional (NTEs). 
O programa é uma ação do Ministério da Educação, desenvolvido pela Secretaria de Educação a Distância (SEED), 
por meio do Departamento de Infra-Estrutura Tecnológica (DITEC), em parceria com as Secretarias de Educação 
Estaduais e Municipais. 
 
40 A Universidade Aberta do Brasil (UAB) foi criada em 2005, com o objetivo de ampliar e interiorizar a oferta de 
cursos e programas de educação superior, por meio do uso da modalidade Educação à Distância. A prioridade é oferecer 
formação inicial para professores em exercício efetivo na educação básica pública e que ainda não possuem a 
graduação completa, além de oferecer formação continuada aos professores já graduados; igualmente oferece cursos a 
dirigentes, gestores e outros profissionais da educação básica da rede pública.  O programa implica numa estrutura de 
polos de apoio para o desenvolvimento de atividades pedagógicas presenciais; os estudantes entram em contato com 
tutores e professores e têm acesso a biblioteca e laboratórios de informática, biologia, química e física. O objetivo da 
UAB é a disseminação e o desenvolvimento de metodologias educacionais, de inserção dos temas de áreas como 
educação de jovens e adultos, educação ambiental, educação patrimonial, educação para os direitos humanos, educação 
das relações étnico-raciais, de gênero e orientação sexual e temas da atualidade no cotidiano das práticas das redes de 
ensino pública e privada de educação básica no Brasil.  Vide http://uab.capes.gov.br/ 
 
41 Os projetos citados foram criados pela Secretaria de Educação a Distância (Seed), do Ministério da Educação (MEC), 
desativada a partir de março de 2012. 
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Dos programas citados, optamos por analisar a proposta do Projeto UCA e, mais 

especificamente, a proposta de formação desenvolvida por esse projeto – o Programa Formação 

Brasil, que teve uma abrangência nacional envolvendo a formação de 600 professores 

multiplicadores e 6.000 professores, além de profissionais das equipes gestoras das escolas (diretor, 

coordenador, supervisor), das equipes gestoras das secretarias estaduais e municipais, e 

profissionais das equipes das Instituições de Ensino Superior (IES) envolvidas no programa.  

 

4.2.1. Programa Formação Brasil - Projeto Um Computador por Aluno (UCA) 

O projeto denominado "Um Computador por Aluno – UCA", iniciou-se no Brasil em 2005, 

com base no Projeto "One Laptop per Child – OLPC", desenvolvido pelo Laboratório de Mídias 

do Instituto de Tecnologia de Massachussets (MidiaLab – MIT). O objetivo do projeto é a melhoria 

de qualidade da educação a partir da disponibilização de um computador laptop para cada aluno de 

escola básica.  

De acordo com Almeida (2009), o UCA é um projeto de concepção e desenho de novos 

computadores portáteis para o uso intensivo de tecnologias na aprendizagem, concebido 

tecnicamente com base em sistemas de padrões abertos com o uso de software livre. Nesse sentido, 

trata-se da disponibilidade de um computador para cada aluno e professor, com uma tecnologia 

digital portátil, caracterizada pela mobilidade, conexão sem fio à internet, convergência de 

diferentes mídias em um único dispositivo, e a possibilidade de imersão tecnológica pela 

possibilidade de uso em qualquer momento e lugar.  

No Brasil, o Projeto UCA distribuiu 1 computador portátil (laptop) para cada estudante e 

professor de educação básica em escolas públicas. Durante o ano de 2007 foram selecionadas cinco 

escolas-piloto em São Paulo, Porto Alegre, Palmas, Piraí e Brasília. Entre 2010 e 2011, deu-se a 

segunda fase da experiência-piloto do programa UCA, com a aquisição pelo governo brasileiro de 

aproximadamente 150 mil laptops educacionais42, equipando 300 escolas, de todas as regiões do 

país (Almeida, 2009). 

42 O laptop educacional Classmate é um equipamento com processador Intel e software Linux, fabricados pela empresa 
CCE. O equipamento possui capacidade de armazenamento de quatro gigabytes, 512 megabytes de memória, tela de 
cristal líquido de sete polegadas, bateria com autonomia mínima de três horas e peso de 1,5 kg 
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Dessa forma, o Projeto UCA buscou alinhamento com o Plano de Desenvolvimento da 

Educação – PDE (Brasil, 2010c) e com os propósitos do Programa Nacional de Tecnologia 

Educacional – ProInfo, criando e socializando novas formas de utilização das tecnologias digitais 

nas escolas públicas brasileiras com vistas a promover o uso pedagógico das TDIC.  

 

 Objetivos e fundamentação 

Como não poderia deixar de ser, os objetivos dessa formação estão relacionados aos 

próprios objetivos do Projeto, tendo a sua ênfase no aprendizado de novas ações pedagógicas com 

apoio da tecnologia, objetivando mudanças no currículo escolar. (BRASIL-SEED/MEC, 2009). 

A partir de tal ênfase e tendo a escola como pano de fundo, a organização estrutural da 

Formação fundamentou-se nos seguintes pressupostos básicos: 

• Reconhecimento   do   papel   das   tecnologias   digitais   na sociedade, suas implicações 

nos modos de pensar e agir e, consequentemente, a importância de sua inserção na 

comunidade escolar; 

• Comprometimento com a dimensão pública da escola como espaço formal de 

aprendizagens, visando à inclusão digital e social das classes menos favorecidas; 

• Aproveitamento da   pluralidade   cultural, construtora   de diferentes visões de mundo; 

• Respeito à autonomia na organização curricular, considerando as características e 

experiências específicas dos alunos e professores assim como as necessidades de 

construção de conhecimento científico; 

• Importância da articulação dos professores, dos componentes curriculares, das experiências 

individuais e coletivas, das estratégias pedagógicas e das diferentes mídias entre si, nas 

distintas etapas ao longo da formação; 

• Necessidade de inter-relação entre as práticas pedagógicas e as teorias que as fundamentam; 

• Visão da instituição escolar como uma organização aprendente, que se desenvolve e se 

reestrutura como resultado do movimento reticulado dos seus diferentes segmentos; 

• Compreensão do papel do   professor   como   mediador do conhecimento e criador de 

condições favoráveis ao desenvolvimento dos processos de aprendizagem dos alunos; 
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• Reconhecimento do papel de liderança dos gestores na articulação da comunidade escolar 

e no apoio à utilização inovadora das tecnologias digitais, promovendo as adaptações dos 

espaços e dos tempos da sala de aula, bem como do projeto político-pedagógico da escola. 

• Estruturação de uma rede de formação, de acompanhamento e apoio às práticas 

pedagógicas, com o uso do laptop educacional nas escolas. 

• Contribuir com a inserção de uma prática inovadora do uso das tecnologias educacionais 

nos cursos e programas de formação inicial e continuada de professores. 

• Qualificação dos professores das escolas públicas participantes do piloto do Projeto UCA 

para o uso do laptop educacional em práticas que privilegiem a aprendizagem baseada na 

construção cooperativa do conhecimento, em consonância com as especificidades das 

propostas curriculares de suas escolas. 

• Criação de uma cultura de redes cooperativas, intra e inter escolas, com o uso de tecnologias 

digitais, com vistas a compartilhar e discutir descobertas, avanços, sucessos e dificuldades 

ao longo do processo, favorecendo a autonomia, o aprofundamento e a ampliação do 

conhecimento sobre a realidade contemporânea. 

• Contribuição na construção da proposta político-pedagógica das escolas, aproveitando as 

possibilidades do laptop educacional, as estratégias pedagógicas inovadoras, o respeito à 

diversidade das comunidades e a consciência do papel da escola no desenvolvimento da 

inteligência dos seus membros, com consequentes mudanças em sua participação crítica e 

ativa na sociedade. 

 

Enfoque ou tipologia 

As ações de formação continuada desenvolveram-se na modalidade de formação em serviço 

ou “na ação, tendo como base a realidade da sala de aula nas escolas envolvidas no Projeto UCA” 

(BRASIL-SEED/MEC, 2009). 

A proposta de formação apresentava uma estrutura modular, onde um módulo é entendido 

como uma unidade de ensino e aprendizagem de curta duração, centrada no desenvolvimento de 

competências e de conhecimentos. Nessa estrutura, o objetivo era oferecer alguns módulos 

obrigatórios e outros complementares possibilitando que cada escola, em parceria com as 
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instituições formadoras, pudessem escolher um elenco de módulos que se ajustassem à sua 

realidade escolar. 

Na proposta piloto foram desenvolvidos cinco (5) módulos obrigatórios que propunham os 

seguintes assuntos: compreensão da Proposta UCA; apropriação dos recursos do laptop; inovação 

pedagógica no uso das tecnologias digitais; atualização do PPP da escola para incluir as tecnologias 

digitais; socialização da proposta UCA da escola. 

A esse conjunto de módulo obrigatórios deveriam ser adicionados módulos 

complementares, de acordo com as necessidades e interesses das escolas. Porém, é importante 

destacarmos que, independente do conjunto de módulos selecionado pelas escolas, no curso 

encontravam-se imbricadas três dimensões: 

• Dimensão Tecnológica: apropriação e domínio dos recursos tecnológicos voltados para 

o uso do sistema Linux e de aplicativos existentes nos laptops educacionais. 

• Dimensão Pedagógica: integração dos laptops nos processos de aprender e ensinar, 

gestão de tempos, espaços e relações entre os protagonistas da escola, do sistema de 

ensino e da comunidade externa.  

• Dimensão Teórica: articulação de teorias educacionais que permitem compreender 

criticamente os usos das tecnologias digitais em diferentes contextos e aprendizagens. 

 

Os módulos previam a vivência de pequenas ações pedagógicas com o uso de tecnologias 

digitais, visando desenvolver nos professores e gestores competências tecnológicas e pedagógicas 

que lhes permitiriam planejar situações de aprendizagem para os alunos. 

Ainda, de acordo com o documento sobre as diretrizes da Formação Brasil, a formação dos 

professores e gestores caracterizava-se, principalmente, por ser: 

“uma proposta de ‘aprender fazendo’ [onde] os professores vivenciariam os 

princípios da educação autônoma, não-hierarquizada, cooperativa e integrada, 

enquanto planejavam, executavam ou discutiam situações de aprendizagem 

que continham o aspecto investigativo. Essas aprendizagens deveriam se 

desenvolver a partir de arquiteturas pedagógicas que integrassem diferentes 

mídias, ferramentas, software e que se processaram em uma nova distribuição 
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de tempo e espaço. Essas diferentes ações pedagógicas se construiriam [...] a 

partir de atividades abertas e desafiadoras que demandariam intensa 

cooperação, reflexão e processos de retomada. ” (BRASIL-SEED/MEC. 

2009, p.5) 

 

Uma vez que um dos pressupostos da formação era, com o uso de tecnologias digitais, criar 

uma cultura de redes cooperativas intra e inter escolas, a formação em rede foi organizada em três 

momentos, onde: gestores e professores participavam das mesmas atividades; dois grupos 

trabalhavam especificamente em temas próprios de seu campo de atuação; e todos voltavam a 

trabalhar em conjunto. 

Cada momento deveria ser trabalhado em 5 módulos, cujos resumos estão explicitados na 

Tabela 17. 

Tabela 17 – UCA: Módulos do Formação Brasil  
 

Objetivos: preparar a equipe de professores e gestores das escolas para o uso pedagógico inovador 
das tecnologias digitais e favorecer a estruturação de redes cooperativas. 
 
Duração: 180h – presenciais (P) e a distância (D). 

Tema Objetivos Prazos 

Projeto UCA Conhecer os princípios, pilares e metas do projeto UCA. 4h P 

Apropriação 
tecnológica 

Explorar o laptop educacional, os softwares disponíveis, o ambiente 
virtual de aprendizagem (AVA) e-Proinfo e os recursos da web 2.0. 
Aprender a usar os recursos do laptop, outras mídias e os recursos da 
web 2.0 a partir da vivência de práticas pedagógicas inovadoras. 
 

24 P    
48h D 

Planejamento 
das ações na 
escola 

Estabelecer parcerias internas e externas. 
Selecionar e planejar diferentes práticas pedagógicas, usando as 
TDIC tanto do laptop quanto do laboratório de informática. 

8h P  
20h D 

Implementaçã
o das ações 

Implementar, na escola, as práticas pedagógicas e de gestão 
planejadas pelos professores e gestores 

48h D      
em 6 a 8 
semanas 

Sistematização 
das ações 

Analisar os resultados das práticas e das ações de reestruturação dos 
tempos e espaços escolares; socializar os resultados com outras 
escolas UCA; elaborar o Projeto UCA para o próximo ano. 
 

28h D 

Fonte: BRASIL-SEED/MEC, 2009 
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Para uma melhor compreensão, igualmente na tabela a seguir (Tabela 18) seguem 

detalhados exemplos de ações que deveriam ser desenvolvidas com os professores: 

Tabela 18 – UCA: Formação Brasil - Desenho da Formação dos Professores 
 

Objetivo: Desenvolver com os professores práticas pedagógicas com o uso inovador das TIC em 
sala de aula, favorecer a estruturação dinâmica de redes sociais entre alunos, professores e 
alunos/professores. 
 
Duração: 40 h (12 h presenciais e 28h a distância) 

Tema Objetivos Produtos Prazos 

Diagnóstico da 
apropriação 
tecnológica 

Explorar os recursos do laptop 
educacional e identificar os níveis de 
apropriação tecnológica dos alunos. 

Formulário online, tabelas e 
gráficos. 

5h 

Prática Usar os recursos do laptop e os 
recursos da web 2.0 para o 
desenvolvimento das práticas 
pedagógicas planejadas; utilizar 
estratégias que provoquem nos 
alunos a necessidade de buscar 
soluções compartilhadas. 

Logs de acesso, interação e 
uso dos laptops; lista de 
discussão; blogs; projetos 
realizados, material publicado 
na rede. 

35h ao 
longo de    
6 a 8 
semanas. 

Acompanha-
mento da 
prática 

Desafiar, orientar e reajustar os 
processos desenvolvidos com e pelos 
alunos, durante as práticas 
pedagógicas; identificar aspectos 
facilitadores e restritores dos 
processos desenvolvidos; analisar e 
socializar os resultados promissores e 
buscar soluções compartilhadas para 
as dificuldades. 

Relatório da escola: registro 
das ações bem sucedidas, 
resultados, aspectos 
facilitadores e restritores do 
trabalho, e soluções 
encontradas. 

Ao longo 
das 35h 
de prática. 

Fonte: BRASIL-SEED/MEC, 2009. 
 

Como resultado dessas ações, era esperado o desenvolvimento das seguintes competências 
nos professores: 

• Executar operações com os recursos do laptop; 
• Integrar o uso do laptop educacional com os recursos do laboratório de informática e outras 

mídias existentes na escola; 
• Resolver os problemas comuns referentes ao uso do laptop; 
• Conhecer o potencial pedagógico dos recursos do laptop, da web e da web 2.0; 
• Utilizar as tecnologias digitais como suporte para a investigação e resolução de problemas 

ou interesses; 
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• Acessar, selecionar, organizar e sistematizar a informação obtida em diferentes tipos de 
linguagens virtuais (imagem, textos, vídeo, fotos, filme...); 

• Participar de e construir redes virtuais de aprendizagem; 
• Produzir hipertextos para diferentes públicos, integrando diferentes mídias; 
• Utilizar as tecnologias digitais para acompanhamento, comunicação e representação do 

conhecimento produzido pelos alunos; 
• Incluir as tecnologias digitais como recursos para seu desenvolvimento pessoal e 

profissional; 
• Compreender as vantagens e as restrições do uso das tecnologias digitais nos processos 

educativos. 

 

Critérios e Indicadores 

O acompanhamento e a análise sistemática das atividades do programa de formação, bem 

como do Projeto UCA como um todo, propiciaram análises e a “avaliação da repercussão do projeto 

na sociedade, nos diferentes espaços da escola e em outros territórios, nas interações entre os alunos 

e destes com os professores e gestores, nos processos de ensino e aprendizagem, identificando as 

possíveis mudanças na atuação de educadores e lideranças (formais e informais) e no modo de 

aprender da sociedade”. (Almeida, 2012, p.1647)  

Os resultados obtidos nessas análises e avaliações estão disponíveis à comunidade 

científica, retratados em produções como teses, dissertações e artigos, e difundidos nacional e 

internacionalmente43. Dentre elas, destacamos duas produções de maior interesse aos objetivos 

desta dissertação por buscarem levantar indicadores e/ou aspectos a serem trabalhados para garantir 

a qualidade na formação dos professores.  

A primeira delas refere-se à experiência do curso de Formação de Multiplicadores em 

Serviço na Secretaria de Educação do Estado de Tocantins (SEDUC), envolvidos na Fase I do 

curso Formação Brasil do Projeto UCA, cujos indicadores identificados “puderam subsidiar o 

desenho e a construção de módulos do curso Formação Brasil do Projeto UCA – Fase II” (Almeida 

e Prado, 2011, p.46), e o artigo que relata a experiência tem o objetivo de “trazer os princípios 

norteadores do uso das tecnologias na educação e a formação de educadores com o intuito de 

subsidiar experiências semelhantes” (idem, p. 35).  

 

43 Pesquisa CNPQ – vide site referente ao projeto e publicações em <www4.pucsp.br/gpcted/?area=publicações> 
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A segunda produção científica, objeto de nosso interesse, é o projeto de pesquisa O 

currículo da escola do século XXI – integração das TIC ao currículo: inovação, conhecimento 

científico e aprendizagem, que foi realizado no período de setembro de 2011 a setembro de 2013 

com o objetivo principal de identificar: “as contribuições e dificuldades das ações de formação e 

das práticas realizadas nas escolas participantes do Projeto UCA, as mudanças no currículo e nas 

práticas educativas, os indícios de inovação educativa evidenciados, bem como desenvolver um 

processo de intervenção contextualizado que possa impulsionar o uso do laptop de modo que traga 

contribuições significativas ao desenvolvimento do currículo” (Almeida, 2013, s/p.)   

 

A pesquisa foi delimitada a sete escolas públicas ligadas ao Projeto UCA – Fase II dos 

estados de São Paulo, Goiás e Tocantins, e se organizou em três etapas - diagnóstico, intervenção 

e análise, que ocorreram integradas. A proposta da pesquisa partiu das evidências identificadas nas 

escolas cuja a formação dos educadores estava sob responsabilidade direta da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) ou nas quais ela era responsável pela formação dos 

formadores das universidades dos estados de Goiás e Tocantins (Universidade Federal de Goiás e 

Universidade Federal de Tocantins), motivo pelo qual os resultados dessa pesquisa são bastante 

oportunos para os estudos objetos desta dissertação.  

 

Os resultados obtidos com a pesquisa, além de estarem disponíveis no respectivo relatório, 

foram igualmente tratados em produções científicas cuja análise final, segundo Almeida (2013) 

indica: “a necessidade de se considerar em outras iniciativas voltadas à integração das TDIC, seja 

qual for o dispositivo tecnológico, a integração entre as dimensões pedagógica, organizacional, da 

gestão, da formação de educadores e das políticas públicas. ” (idem, s/p.) 

A par disso - e constituindo-se, ao nosso ver, os resultados de maior importância -  

igualmente estão disponíveis no relatório da pesquisa os itens denominados como “Impactos da 

pesquisa para o avanço do estado da arte na área de Educação” que identificam “[...] contribuições 

que propiciam avanços na área de conhecimento Educação, em relação ao campo das tecnologias 

na educação” (idem, s/p.).  

A análise de aspectos desses impactos, portanto, pode ser bastante relevante na formulação 

de padrões para a área educacional brasileira, não somente para a formação continuada, mas 

também para a formação inicial de professores.   
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Dessa forma, com base nesses aspectos e nos indicadores referente à formação da Fase I, 

apresentados no artigo de Almeida e Prado (2011), construímos a tabela abaixo considerando a 

relação entre aspectos, ações e impactos.   

Tabela 19 – Projeto UCA: Impactos para padrões de formação 
Aspectos Ações Impactos 

Formação 
contextualizada, 
construcionista e em rede. 

Ressignificada pela presença da 
tecnologia no ato educativo. 

Propicia a criação de ambientes de 
aprendizagens imersivos. 
 
 

Consideração dos 
diversos sujeitos da 
formação. 

Envolvimento de todos os 
sujeitos da vida escolar na 
formação (gestor, professor, 
especialistas, alunos e pais) 
 

Contribui para a qualidade dos estudos 
de caso desenvolvidos, expressando-se 
nas produções científicas. 

Relação entre currículo e 
TIC/TDIC 

Aprofundamento do 
conhecimento sobre a integração 
currículo/TDIC. 

Explicita a concepção de currículo 
subjacente à prática do professor. 
 
(Mostra-se de acordo com o estágio de 
desenvolvimento da apropriação 
tecnológica e pedagógica em que o 
professor se encontra.) 
 

Uso das funcionalidades 
das TDIC pelo professor 
para integrá-las ao 
currículo.  

Aprofundamento do 
conhecimento sobre o processo 
de apropriação tecnológica e 
pedagógica 

Desenvolve a fluência tecnológica do 
professor.  

Planejamento de material 
didático digital. 

Preparação do professor para a 
escolha e a avaliação de material 
didático digital. 

Propicia ao professor atribuir sentido 
ao uso pedagógico das TDIC e superar 
o uso centrado na instrumentalização. 
 

Identificação do potencial 
das Comunidades de 
Prática - COP online 

Participação do professor em 
Comunidades de Prática - COP 
online 

Contribui para a produção de 
conhecimentos sobre a formação 
considerando-se os distintos contextos 
de trabalho e a prática pedagógica. 
 

(Aspecto fundamental quando se trata 
da formação online em larga escala, 
cuja concepção deve superar a 
transmissão de informações e enfatizar 
a colaboração, o compartilhamento de 
práticas, a reflexão, a negociação de 
significados e a construção de 
conhecimentos.)   
 

Consideração das 
características da 
tecnologia   
 

Mobilidade física da tecnologia 
evidenciou a mobilidade 
informacional, da aprendizagem 
e do currículo, propiciando 
mudanças e/ou avanços em 
aspectos relacionados à 
formação. 

Pode contribuir para mudanças em/na: 
reorganização do tempo e do espaço de 
trabalho pedagógico das escolas; 
relações professor-aluno e aluno-
aluno; ecologia da sala de aula e de 
outros espaços da escola e do entorno 
da escola; no vocabulário dos alunos 
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que se apropriaram de palavras da 
cultura digital. 
 

Contribui para avanços nas 
competências de leitura e expressão do 
pensamento com o uso de múltiplas 
linguagens empregadas em distintas 
práticas sociais midiatizadas pelas 
TDIC. 
 

Desenvolvimento da 
formação de forma 
contextualizada 

Consideração dos eixos:  
realidade da escola e presença 
do laptop; prática pedagógica e 
o uso do computador portátil; 
reflexão sobre a prática e o 
compartilhamento de 
experiências, contando com o 
envolvimento dos educadores da 
rede de ensino que atuam fora 
da escola. 
 

Possibilita auto avaliação do professor 
e reflexão sobre sua prática. 

Identificação do papel da 
universidade na formação 
docente. 

Formadores e professores em 
formação participando em 
discussões e reflexões conjuntas.  

Possibilita contribuição da 
universidade nos processos reflexivos 
e no aporte teórico, permitindo 
compreender e reconstruir as práticas. 
 

Apoio pós formação ao 
professor. 

Apoiar o professor para que 
possa desenvolver uma nova 
gestão da prática pedagógica, 
orientar e oferecer referências 
para: novas estratégias didáticas;  
propor o repensar sobre a 
concepção e desenvolvimento 
do currículo com a presença do 
computador na sala de aula. 

Possibilita concepção de currículo 
inovador com o desenvolvimento de 
novas práticas pedagógicas e 
estratégias didáticas suportadas pelas 
TDIC. 

 Fonte: Elaboração própria 

 

Benefícios e lacunas encontrados  

O programa enfatiza aprendizado de novas ações pedagógicas com o apoio das TDIC, 

objetivando mudanças no currículo escolar. Porém, não indica padrões de forma explícita, sendo 

necessário um trabalho de adequação entre padrões e indicadores. 

 

Relação com a formação inicial de professores 

Apesar de estar centrado na formação continuada, faz referências ao papel da Universidade 

na formação dos professores, criando possibilidades de reflexões a serem consideradas na 

articulação de padrões para a formação inicial de professores. 
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4.3. Síntese da análise dos padrões internacionais e nacionais 

De acordo com a análise anteriormente demostrada, várias são as propostas que explicitam 

ou apontam a definição de padrões para o uso da TIC por professores em nível internacional. 

Porém, em nível nacional, tais padrões são inexistentes de forma explícita.  

Considerando os principais aspectos das iniciativas abordados, a análise realizada com base 

no Roteiro 1 permitiu identificarmos quatro pontos nodais referentes à formação inicial e 

continuada dos professores, sendo eles:  

 

I. Perfis da população aos quais as diferentes propostas se destinam 

Podem ser estabelecidos três perfis: População geral e massiva, que busca certificar níveis 

de gestão e de uso das TIC/TDIC pela população para a habilitação laboral; população estudantil, 

aos quais se dirigem iniciativas como o INSA e o ICT-CST; população docente, onde se encontra 

um maior foco na definição de padrões para a formação continuada de professores, tais como 

Enlaces, ISTE e ICT-CST, que estabelece um itinerário onde se inclui a formação inicial dos 

docentes. 
 

II. Tipos de critérios de cada padrão 

Identificamos duas concepções de tipologia do padrões: (I) aquelas onde estão associados 

uma ferramenta ou um aplicativo com um número de indicadores de desempenho (exemplo: Red 

Enlaces); (II) aquelas onde se estabelecem procedimentos ou habilidades cognitivas superiores 

(Coll e Monereo, 2008) reveladas a partir do uso das TIC/TDIC. Aqui se destacam alguns critérios 

do Currículo INSA, o próprio ISTE e, de certa maneira a proposta Red Enlaces do Chile. Já o 

projeto ICT-CST da UNESCO é extremamente complexo por considerar a atuação simultânea de 

várias dimensões que atuam sobre o sistema educacional e que demandam competências 

específicas dos docentes.  
 

III. Relação e articulação de indicadores de caráter tecnológico e pedagógico. 

Nos padrões encontrados na literatura internacional, observamos que existem duas formas 

diferentes de abordagem: pelos padrões centrados nas competências tecnológicas e pelos padrões 

centrados nas competências pedagógicas para a integração das TIC. Nesta última forma, os padrões 
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em TIC/TDIC além de determinarem o nível de gestão das tecnologias, centram-se principalmente 

na perspectiva pedagógica que permitirá a adoção da tecnologia para o ensino e a aprendizagem.  

As propostas desenvolvidas por ISTE e The European Pedagogical ICT Licence são um 

bom exemplo disto porque não definem apenas as competências a serem desenvolvidas, mas 

partem de um modelo pedagógico concreto a ser implementado. Em ambos os casos existe um 

compromisso com o desenvolvimento de padrões que incentivam a inovação e a mudança 

educativa com o foco na aprendizagem dos alunos. 

De maneira semelhante observamos os padrões ou propostas onde subjaz um roteiro 

norteador que integra o caráter pedagógico e o tecnológico, cujo exemplo principal é NETS, mas 

também está presente no currículo INSA, na proposta da Red Enlaces e no ICT-CST da UNESCO, 

e de maneira subjacente, nas relações entre aspectos-ações-impactos visualizadas no Projeto UCA-

Formação Brasil. 

 

 

IV. Sobre os benefícios e lacunas encontradas nas diferentes iniciativas e a sua relação 

com a formação inicial de professores. 

Identificamos que os padrões de todas as iniciativas têm como objetivo melhorar as 

situações de aprendizagem dos alunos, o que é obvio nas propostas de formação continuada mas 

que está subjacente nos critérios e indicadores direcionados à formação inicial de docentes.  

Da mesma maneira, todos as iniciativas igualmente objetivam contribuir para o 

aperfeiçoamento profissional dos professores, porém, por focarem-se mais na formação 

continuada do que na inicial, não demonstrando visualizar um itinerário de continuidade entre as 

diversas fases da formação dos professores.  

Outra questão a considerar é que apenas nas iniciativas The European Pedagogical ICT 

Licence, ISTE e Projeto UCA-Formação Brasil há uma visão integradora dos aspectos 

propriamente tecnológicos com aqueles elementos relacionados à criação e ao desenvolvimento de 

ambientes de aprendizagem que são necessários para uma maior e melhor qualidade da 

aprendizagem. Nos demais há uma desarticulação desses aspectos que demonstra uma visão restrita 

do potencial das TIC na prática pedagógica.  
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Para elucidarmos essa questão, é importante considerarmos a vinculação entre TIC/TDIC e 

o currículo na formação inicial de professores, buscando igualmente promover o uso integrado 

dessas tecnologias nas práticas docentes dos futuros professores, com uma intencionalidade clara 

sobre as contribuições que se espera que este uso traga para a aprendizagem.  

 Nesse sentido, vale a pena resgatarmos as diferentes “dimensões do ato pedagógico”, 

colocadas por Almeida e Silva (2011), que devem estar inter-relacionadas na formação de 

professores que visam a integração das TDIC na prática pedagógica. Estas dimensões são 

definidas pelas autoras como:   

- Dimensão crítica humanizadora do ato pedagógico: representa uma opção 

política ancorada em valores e compromissos éticos que relacionam a teoria 

com a prática, a formação de educadores com o fazer pedagógico e o pensar 

sobre o fazer, o currículo com a experiência e com a emancipação humana. 

O domínio instrumental se desenvolve articulado com a prática pedagógica 

e com as teorias educacionais que permitem refletir criticamente sobre o uso 

das TDIC na educação. 

- Dimensão tecnológica: “corresponde ao domínio das tecnologias e suas 

linguagens de tal modo que o professor explore seus recursos e 

funcionalidades, se familiarize com as possibilidades de interagir por meio 

deles e tenha autonomia para desenvolver atividades pedagógicas que 

incorporem as TDIC.   

- Dimensão pedagógica: refere-se ao acompanhamento do processo de 

aprendizagem do aluno, a busca de compreender sua história e universo de 

conhecimentos, valores, crenças e modo de ser, estar e interagir com o 

mundo mediatizado pelos instrumentos culturais presentes em sua vida. 

- Dimensão didática: refere-se ao conhecimento do professor em sua área 

de atuação e às competências relacionadas aos conhecimentos 

globalizantes, que são mobilizados no ato pedagógico. (p.6).  

 

Considerando esse aporte teórico e os aspectos nodais sobre os padrões analisados da 

literatura nacional e internacional, acreditamos que a formação inicial docente deve abranger 
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aspectos relacionados a seis dimensões de competências (conforme já apresentado no Capitulo 

3 - Procedimentos Metodológicos): Gestão tecnológica; Planejamento de ambientes de 

aprendizagem; Vinculação das TIC/TDIC com o currículo; Avaliação dos recursos relacionado às 

aprendizagens; Aperfeiçoamento profissional; Ética e valores.   

Estas seis dimensões foram igualmente consideradas na construção do Roteiro 2 e seus 

respectivos parâmetros foram utilizados na análise dos cursos de formação inicial de docentes 

dentro da realidade educacional brasileira (Passo/Fase 4 desta dissertação), que será abordada no 

próximo capitulo deste trabalho. 
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CAPÍTULO 5 -  ANÁLISE DOS CURSOS DE LICENCIATURA EM  
PEDAGOGIA DE UNIVERSIDADES PAULISTAS 

 

A análise dos cursos de licenciatura em Pedagogia das Universidades Públicas do Estado 

de São Paulo seguiu os procedimentos abordados no Capítulo 3 - Procedimentos Metodológicos - 

e considerou os critérios apresentados no Roteiro 2 (Tabela 2). 

Da mesma, como aspecto do método, lembramos que o corpus da nossa investigação foi 

indexado como C1; C2; C3 e C4 e que foram analisados os Projetos Políticos Pedagógicos (PPP) 

e os Currículos (ou programas curriculares) dos cursos. 

Para o início da análise, primeiramente consideramos uma leitura preliminar dos 

documentos, revisando os aspectos comuns a todos os PP e Programas curriculares, tais como: 

Informações Gerais (número de horas, pré-requisitos, créditos, etc.); Objetivos; Conteúdos; 

Metodologia; Forma de Avaliação.  

Em seguida, buscamos identificar informações adicionais, tais como:  

• As habilidade e competências sugeridas no PP para o futuro licenciado, principalmente 

com relação às TDIC; 

• O perfil do futuro docente, principalmente envolvendo aspectos relacionados às TDIC; 

• Especificidades na estrutura curricular que possa indicar a integração das TDIC; 

• As disciplinas curriculares que explicitamente envolvam o conhecimento em TDIC; 

• As bibliografias sugeridas sobre o uso pedagógico da TDIC apresentadas nessas 

disciplinas. 

Todas essas informações foram igualmente relacionadas às dimensões elaboradas no 

Roteiro 2 e, dessa forma, para cada um dos cursos de licenciatura em Pedagogia das quatro 

Universidades selecionadas, temos os respectivos quadros de análise apresentados nas Tabelas 20, 

21, 22 e 23, anexadas à este trabalho e cujas análises são apresentadas a seguir: 
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5.1. Análise dos Projetos Políticos Pedagógicos (PPP) e programação curricular de 

cada curso, a partir das Tabelas 20, 21, 22, 23 e 24. 

Como é possível percebemos por meio das Tabelas apresentadas, os PPP analisados 

mostram ciência dos impactos das TDIC na prática pedagógica e justificam a integração das TDIC 

à prática pedagógica de forma consistente e teoricamente embasada, porém não identificam 

explicitamente quais as habilidades e competências em TDIC que o licenciando deverá desenvolver 

ao longo do curso ou o que deve ser esperado do perfil do egresso com relação a isso.  

Um exemplo disto vemos no C2, onde é indicado, como justificativa da organização 

curricular: 

[A] formação do professor busca, cada vez mais, a integração entre 

os conhecimentos didático-pedagógicos e os conhecimentos 

científicos … respeitando não só as mudanças de paradigmas, como 

também o novo contexto socioeconômico e as novas tecnologias que 

exigem do professor um novo fazer pedagógico. (P2) 

 Apenas no C3 existe uma menção explícita sobre a indicação do futuro professor em 

“demonstrar o domínio das TIC adequadas ao desenvolvimento de aprendizagens significativas” 

(C3). Porém, percebemos que esta afirmação demonstra uma concepção instrumental do uso das 

TIC, uma vez que não é possível dizermos que há “TIC adequadas” para o desenvolvimento de 

aprendizagens significativas, mas sim que deve haver um “uso pedagógico das TIC” que garantam 

essas aprendizagens. Além disso, não fica claro “como” é possível se demonstrar tal domínio ou 

quais as competências e habilidades que devem ser desenvolvidas pelo licenciando nesse sentido. 

Por sua vez, o C4 vai além da concepção do uso dessas tecnologias na prática pedagógica, 

sugerindo que as TDIC devem ser um “novo objeto de estudo” do professor em seu dia a dia de 

trabalho, remetendo à uma concepção instrumental das TDIC, como podemos verificar abaixo: 

Utilizar as atuais tecnologias de informação e de comunicação, tanto 

como suporte quanto como objetos de estudo, no seu cotidiano de 

trabalho como professor. Entre outras atividades isso significa 

planejar, desenvolver e/ou adaptar materiais didáticos para a sua 

utilização nesses formatos de comunicação. (P4) 
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 Ainda pelo exposto nos PPP, é importante ressaltar que todos os cursos contam com o apoio 

dos chamados Laboratórios de Informática, onde os docentes das disciplinas podem ministrar suas 

aulas com o apoio das TDIC e os alunos podem fazer uso de computadores conectados à Internet 

e/ou a redes específicas, como pode ser visto no trecho abaixo:  

Exemplos de serviços auxiliares: LABORATÓRIO DE 

INFORMÁTICA (LIFE) - A Faculdade de Educação da USP conta, 

também, com um Laboratório de Informática - LIFE, que contribui, 

orienta e coopera tecnicamente na área de utilização de recursos 

computacionais voltados para o ensino. É responsável também, pela 

Sala de Alunos do Projeto de Apoio Computacional ao Ensino de 

Graduação (Sala Pró-Aluno). O funcionamento dessa sala garante 

sua plena utilização durante toda a semana, com o acesso de alunos 

previamente determinados pelo CCE.  (PPP, C1, p.52) 

 Podemos compreender que esta concepção de aula ministrada em “laboratório de 

informática” já não deve ser considerada face às novas possibilidades de mobilidade que as TDIC 

vêm apresentando na atualidade. É o caso do uso dos notebooks e tablets em sala de aula, tanto por 

alunos quanto por professores (como já abordamos no Capítulo 4 deste estudo), e das conexões 

mais rápidas e eficientes à Internet (banda larga), cujos custos vêm sendo mais acessíveis ao 

contexto educacional brasileiro, ampliam as possibilidades de acesso e interatividade, bem como 

do uso pedagógico dessas tecnologias. 

Com relação à programação curricular dos cursos considerados, vemos que todos eles 

primam pela flexibilização na organização das disciplinas, utilizando percursos formativos (C1) ou 

eixos norteadores (C4), com a disponibilização de expressiva quantidade de disciplinas optativas 

eletivas (C1, C2, C3 e C4), sendo que o C4 apresenta a “incorporação de novas tecnologias de 

ensino” como uma das suas prioridades metodológicas. 

Para o nosso trabalho de análise, a seleção das disciplinas teve como critério a presença ou 

a indicação de conteúdos e/ou metodologias cuja a integração das TDIC esteja contemplada de 

modo explícito.   
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Dos currículos analisados, ressaltamos o fato de que apenas nos C2 e C3 existem disciplinas 

obrigatórias com foco no uso pedagógico das TDIC, sendo que no C2 existem 2 disciplinas 

distribuídas em períodos diferentes (“Educação e Tecnologias” e “Recursos tecnológicos aplicados 

à Educação”), e no C3 apenas uma (Educação e Tecnologias) porém com grande oferta de optativas 

relacionadas ao assunto, cujos créditos são computados na composição total, como pode ser visto 

no recorte do seu PPP: 

Além das disciplinas obrigatórias, o aluno deverá cumprir 12 

créditos entre as disciplinas eletivas oferecidas pela FE, sendo que 

cada uma delas constitui-se em 4 créditos. As disciplinas eletivas 

[com foco na relação TDIC e Educação] são: Aprendizagem e 

Informática na Educação I; Aprendizagem e Informática na 

Educação II (tendo como pré-requisito a I); Educação, Tecnologia e 

Sociedade; Seminários Sobre Educação e TIC; Ensinar, Aprender e 

Avaliar: As TIC nas salas de aula; Aspectos da Comunicação na rede 

Internet.  (PPP- C3)  

Já nos C1 e C4 não constam disciplinas obrigatórias que apresentam conteúdos relativos às 

TDIC, apenas optativas eletivas (C1 - Ensino à distância (EaD) /  C4- Tecnologias, Comunicação 

e Educação), o que nos remete a uma concepção fragmentada que esses currículos demonstram, 

não só com relação ao uso pedagógico das TDIC, mas, principalmente, pela pouca importância 

conferida às necessárias reflexões e discussões sobre a relação entre essas tecnologias e a 

Educação, que devem ser desenvolvidas com e pelos futuros professores no âmbito da formação 

inicial docente.  

Com relação à indicação de padrões TDIC nas disciplinas analisadas, ao retomarmos como 

parâmetros as seis dimensões de análise, elencadas nas tabelas mencionadas, podemos considerar 

que:   

A. Apenas o C4 contempla todas as dimensões, sendo igualmente o único a abordar 

aspectos referentes às dimensões “Vinculação TDIC e Currículo” e “Ética e valores”, 

mostrando-se mais próximo das considerações feitas por nós (Capítulo 2 desta 

dissertação) a respeito da relação entre Educação e TDIC.  
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B. A dimensão “Gestão Tecnológica” parece desfrutar de acentuada preocupação por parte 

de todos os currículos analisados e de apresentar uma concepção mais instrumental do 

que integradora das TDIC na prática pedagógica. Um exemplo pode ser visto na ementa 

da disciplina D2 do currículo C2, onde as TDIC são usadas para o ensino do currículo 

e também como recursos de mediação no ensino.  

 

C. O objetivo da dimensão “Planejamento de ambientes de aprendizagem” é a prática para 

o reconhecimento do potencial das TDIC na criação de ambientes de aprendizagem. Ela 

está contemplada em todas as disciplinas analisadas, demonstrando coerência entre a 

prática pedagógica como articuladora dos saberes e das competências docentes 

explicitada no PPP dos cursos, e o reconhecimento da necessidade de integração das 

TDIC nessa prática. Em suas ementas, as disciplinas solicitam dos licenciandos estudos, 

propostas e projetos que façam uso pedagógico das TDIC, tal como pode ser visto no 

seguinte recorte: 

Elaboração de um pré-projeto que abarque o uso pedagógico 

de interfaces digitais. O pré-projeto deve, preferencialmente, 

partir da materialidade histórica de uma das 370 escolas 

públicas de Guarulhos. (D1- C4) 

 

D. Com relação à dimensão “Avaliação de uso e aprendizagens”, identificamos que, apesar 

das disciplinas demonstrarem uma preocupação em desenvolver no licenciando 

habilidades para que ele possa avaliar técnica e criticamente o impacto das TDIC na 

aprendizagem dos futuros alunos, apenas uma das disciplinas aborda esse tema, porém 

não de forma aprofundada porque está relacionada às especificidades da Educação à 

Distância.        

  

E. Finalmente, é necessário considerarmos que em todos os PPP e currículos a formação 

para a autonomia e a ética é essencial ao professor. Exige-se que esses profissionais 

tenham amplo domínio de instrumentais teóricos e práticos e consciência crítica que 

lhes permitam interferir nas condições da escola, da educação e da sociedade para 

transformá-las. Porém, apesar de afirmadas como diretrizes na formação do futuro 
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professor, elas não ganham espaço para serem discutidas na utilização das TDIC por 

professores e alunos, o que indica pouca percepção do papel desempenhado por essas 

tecnologias como promotora de ressignificações nas práticas sociais e culturais.   

 

Em resumo, a partir da análise exposta até aqui podemos afirmar que os documentos objetos 

deste estudo, evidenciam que:  

I-   Todos os PPP ressaltam a importância da integração das TDIC na prática pedagógica; 

II-  Justificam teórica e consistentemente essa integração; 

III- Não há uma exigência de conhecimentos a priori para o uso das TDIC; 

IV- Prevalece o uso técnico e de ferramentas em detrimento do uso pedagógico e integrado 

ao currículo; 

V-  Privilegiam o uso de “laboratórios de informática” como local para as aulas, não 

criando ambientes de aprendizagem com o apoio das TDIC em sala de aula (apesar de 

solicitar, em alguns casos, atividades que exijam essa criação por parte dos alunos);  

VI-  As disciplinas que tratam especificamente do uso das TDIC, em sua maioria, são 

optativas na organização curricular, inviabilizando a adoção de padrões.  

VII- Não existem padrões de formação TIC/TDIC que possam ser demostrados nas 

disciplinas dos cursos analisados. 

 

Finalmente, podemos afirmar que a proposta de perfil do egresso (ou futuro licenciado) 

aponta para a formação de um profissional que deve desenvolver competências relacionadas ao uso 

pedagógico das TDIC ao longo da sua vida acadêmica; porém, no decorrer da organização 

curricular dos cursos este saber não está contemplado de forma satisfatória e que possa garantir tal 

desenvolvimento.  

Dessa forma, o desenvolvimento de competências no uso pedagógico das TDIC deveria 

ocorrer na formação inicial, porém, ao observarmos o panorama da análise apresentada até aqui, 

percebe-se que isto ocorre de forma bastante tímida e que o professor recém formado será 

confrontado, na prática escolar, com a necessidade de apresentar saberes para os quais não se 

formou, demandando grande quantidade de cursos de formação continuada. 
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Nesse sentido, concordamos com a afirmação de L. Osin (apud Tedesco, 2004) de que [...] 

“os futuros docentes, formados em institutos em que novos métodos [para uso pedagógico das 

TDIC] são não só ensinados, mas fazem parte da prática [...] e estão harmoniosamente integrados 

[a ela], entrarão sem nenhuma dificuldade em escolas em que existam novas tecnologias e servirão 

como catalizadores de transformações naquelas em que ainda não foram incorporadas. ” (p.107). 

Dessa forma, [...] “espera-se que os profissionais que saiam das instituições formadoras de docentes 

contem com as atitudes críticas, habilidades e destrezas necessárias para que lhes seja possível 

valorizar e avaliar a pertinência do uso de tecnologia na sala de aula. ” (Tedesco, 2004, p.107)   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados apresentados nas Fases percorridas ao longo deste trabalho nos possibilitam 

encaminhar as discussões e considerações pertinentes a este capítulo, focando-as em dois aspectos 

principais:  

• Identificar se os resultados encontrados foram capazes de respondem ao problema e aos 

objetivos da pesquisa; 

• Discutir se e em que medida os procedimentos adotados na pesquisa podem ser 

considerados satisfatórios.  

 

Considerando os objetivos da nossa pesquisa, podemos identificar que o primeiro objetivo 

proposto foi contemplado porque o trabalho realizado (descrito no Capítulo 4) permitiu uma 

análise contextualizada das iniciativas e propostas de formação, em âmbito nacionais e 

internacionais, identificando especificidades e similitudes com o propósito de estabelecer 

parâmetros para a análise da formação inicial de professores no contexto educacional brasileiro. 

Pelo levantamento efetuado da literatura, pudemos identificar que a origem dos padrões 

utilizados na área educacional localiza-se na área de Avaliação, sendo muito importante a 

preocupação com a distinção dos conceitos de padrão e padronização.  

A respeito dos tipos de critérios de cada padrão, identificamos pelo levantamento efetuado 

duas concepções: um número de indicadores de desempenho relacionados com o uso de 

ferramenta ou aplicativo; e aquelas onde se estabelecem procedimentos ou habilidades cognitivas 

superiores propiciadas pelo uso das TIC/TDIC.  De maneira semelhante observamos uma 

desarticulação entre os padrões centrados nas competências tecnológicas e os centrados nas 

competências pedagógicas para a integração das TIC.  

Identificamos também, que os padrões de todas as iniciativas têm como objetivos 

melhorar as situações de aprendizagem dos alunos, e também contribuir para o aperfeiçoamento 

profissional dos professores; para tanto devem buscar um itinerário, como continuidade, entre as 

diversas fases da formação dos professores.  
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 Outro aspecto a considerar é que a maioria das iniciativas analisadas (6 do total de 8) não 

apresentam uma integração dos aspectos propriamente tecnológicos das TDIC com o 

desenvolvimento de ambientes de aprendizagem, demonstrando uma visão restrita do potencial 

das TIC na prática pedagógica e da sua integração com o currículo. 

Para elucidarmos esse importante aspecto, identificamos seis dimensões de análise das 

competências em TDIC que podem ser abordadas na formação inicial de professores (Gestão 

tecnológica; Planejamento de ambientes de aprendizagem; Vinculação das TIC/TDIC com o 

currículo; Avaliação dos recursos relacionado às aprendizagens; Aperfeiçoamento profissional; 

Ética e valores) e estas dimensões nos possibilitaram alcançar o segundo objetivo da nossa pesquisa 

- Analisar a programação curricular de curso de licenciatura em Pedagogia de quatro Faculdades 

de Educação nacionais que fazem formação inicial de professores, identificando possíveis padrões. 

Dessa forma, conforme os resultados apresentados na análise realizada no Capítulo 5, 

podemos considerar os seguintes aspectos com relação ao uso que a formação inicial de professores 

vem fazendo das TDIC:  

A. Os cursos de formação inicial de professores são conscientes da importância da 

integração das TDIC na prática pedagógica, justificando teórica e consistentemente essa 

integração. Porém, não há uma exigência de conhecimentos a priori para o uso das 

TDIC, prevalecendo o uso técnico e de ferramentas em detrimento do uso pedagógico 

e integrado ao currículo. 

 

B. Os currículos privilegiam o uso de “laboratórios de informática” como local para as 

aulas, não criando ambientes de aprendizagem com o apoio das TDIC nem 

considerando inovações para o trabalho em sala de aula;  

 

C. As disciplinas que tratam especificamente do uso das TDIC, em sua maioria, são 

optativas na organização curricular, inviabilizando a adoção de padrões.  

 

D. Apesar da impossibilidade de indicarmos padrões de formação TIC/TDIC nas 

disciplinas, a programação curricular desses cursos pode ser analisada a partir das seis 

dimensões de análise de competências por nós identificadas.   
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E. Por meio das dimensões mencionadas, identificamos que a dimensão “Gestão 

Tecnológica” desfruta de preocupação acentuada por parte de todos os currículos 

analisados, focando uma concepção mais instrumental do que integradora das TDIC na 

prática pedagógica.  

 

F. Com relação às dimensões “Planejamento de ambientes de aprendizagem” e “Avaliação 

de uso e aprendizagens”, vemos que, apesar dos currículos demonstrarem uma 

preocupação em desenvolver no licenciando a prática pedagógica como articuladora 

dos saberes e das competências docentes, bem como as habilidades necessárias para 

que ele possa avaliar técnica e criticamente o impacto das TDIC na aprendizagem dos 

futuros alunos, a abordagem desses aspectos nas atividades das disciplinas não é 

aprofundada.   

 

G. Finalmente, com relação à dimensão “Ética e valores”, é necessário considerarmos que 

em todos os currículos analisados afirmam propiciar uma formação para a autonomia e 

a ética dos futuros professor e, em seus discursos exigem que esses profissionais tenham 

amplo domínio de instrumentais teóricos e práticos, e a consciência crítica que lhes 

permitam interferir nas condições da escola, da educação e da sociedade para 

transformá-las. Porém, estas diretrizes não ganham espaço para serem discutidas na 

utilização das TDIC por professores e alunos, indicando pouca percepção do papel 

desempenhado por essas tecnologias na ressignificação das práticas sociais e culturais.   

 

Sintetizando os resultados expostos, igualmente é possível indicá-los como resposta ao 

nosso problema de pesquisa (Quais os fundamentos dos padrões em TDIC propostos em relevantes 

iniciativas de formação registradas na literatura da área, e como tais propostas se refletem nos 

currículos de formação inicial de professores?), afirmando que os impactos e reflexos que os 

padrões - identificados a partir da literatura analisada - demonstram, não são tão significativos 

quanto se deveria esperar para dar conta das demandas da Sociedade do conhecimento dentro das 

necessidades da realidades educacional brasileira, nos mostrando que há uma premência de maiores 
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e mais atualizadas discussões sobre padrões de formação TDIC para os professores que deve 

envolver os órgãos governamentais responsáveis, as Universidades e a comunidade educacional 

como um todo.  

 

Nesse sentido, é necessário pontuarmos que os procedimentos adotados nesta pesquisa 

podem ser considerados satisfatórios para o alcance dos seus objetivos, uma vez que a própria 

trajetória metodológica nos levou a elaborar um instrumental de análise que pode garantir 

resultados satisfatórios como os já apresentados. Mas, é igualmente importante esclarecermos que 

consideramos este trabalho como um trabalho introdutório de investigação que objetiva a 

identificação de padrões em formação TDIC, para o qual é necessário ampliar a análise realizada 

em um nível macro dentro da realidade educacional brasileira no que diz respeito à formação inicial 

de professores.  

Dessa maneira, acreditamos que um desdobramento possível para este tema em trabalhos 

posteriores, seria uma análise dos cursos de licenciatura em Pedagogia de faculdades particulares 

do Estado de São Paulo para se obter parâmetros que pudessem ser relacionados aos resultados 

parciais apresentados neste relatório de pesquisa, que abordou as universidades públicas do Estado. 

E, com base em tais dados, oportunamente poderiam ser analisados os cursos de licenciatura em 

Pedagogia de faculdades públicas e particulares em âmbito nacional.  
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APÊNDICES 
 

APÊNDICE 1 
Análise do Curso de Licenciatura: C1 

 
Index C1  

 

 
A
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e 
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óg

ic
o 

 

Habilidades e 
competências  
 

Domínio da psicologia e da filosofia da educação aliados aos conceitos da 
sociologia, da política e da economia; habilidade para fazer a leitura e a 
análise crítica das realidades do ensino no âmbito dos sistemas escolares; 
compromisso com a busca de alternativas no âmbito das políticas públicas 
para o desenvolvimento de políticas de educação que contemplem uma 
ideia de democratização de ensino capaz de projetar níveis adequados de 
qualidade de ensino.  
 

Perfil esperado Sólida formação teórica e iniciação à prática docente; apto a trabalhar na 
produção e difusão do conhecimento científico-tecnológico do campo 
educacional, em contextos escolares e não-escolares, na promoção da 
aprendizagem de sujeitos em diferentes fases do desenvolvimento humano, 
em diferentes etapas e modalidades da Educação Básica e demais atividades 
do processo educativo. Professor que possa também exercer funções de 
administrador, orientador e supervisor.  
 

Especificidade 
 

Flexibilização na organização curricular; curso é estruturado em três 
percursos formativos (Escolarização e Docência; Política e Gestão; 
Educação e Cultura) que o aluno poderá escolher, segundo seu interesse, 
para direcionar a sua formação e aprofundamento, de acordo com 
disciplinas optativas eletivas pertencentes a cada um dos três percursos.  
 

 
A

ná
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e 
do

 C
ur

rí
cu

lo
 

Disciplina  Nome Ensino à distância (EaD) 
Dados A partir do 3º semestre -  60h/4 créditos   
Modalidade Optativa Eletiva – Percurso Educação e Cultura 

Dimensões de 
análise 

Gestão 
tecnológica 

Analisar projetos e processos de EaD no Brasil, países 
da América Latina e outros continentes, identificando 
as TCI envolvidas.  
 

Planejamento de 
ambientes de 
aprendizagem 

Discutir conceitos e procedimentos em diversas 
concepções e modalidades EaD. 
 

Avaliação de uso 
e aprendizagens 

Elaboração de esboço de proposta de EaD incluindo 
TDIC. 

Vinculação TIC e 
currículo 

 

Aperfeiçoamento 
profissional 

 

Ética e valores  
Fonte: Elaboração própria 
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APÊNDICE 2 
Análise do Curso de Licenciatura: C2 

 
Index C2  
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do
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Habilidades e 
competências  
 

Preparo para a reflexão coletiva e individual sobre a sua ação, superando a 
formação pragmática, em favor da realização das práxis; potencial para 
enfrentamento de situações inusitadas; comprometimento permanente com 
a qualidade social, profissional ético, ciente de sua importância enquanto 
agente transformador da sociedade a partir do lugar que ocupa. 
 

Perfil esperado Aluno deve ter sólida formação filosófica, científica, pedagógica e técnica 
que lhe possibilite a aquisição de conhecimentos necessários para a atuação 
profissional, a produção de conhecimentos e a participação social e efetiva, 
assegurando-lhe o preparo básico em conteúdos de cultura geral e 
específica, articulados com a prática pedagógica. 
 

Especificidade 
 

Curso estruturado e desenvolvido em eixos norteadores, articulados entre si 
e constituídos por temas, disciplinas/atividades, que asseguram visão de 
totalidade do fenômeno educativo: Educação e Desenvolvimento Humano 
(Eixo 1); Educação e Sociedade (Eixo 2), Educação e Comunicação (Eixo 
3); Educação e Saber escolar: conhecimento, conteúdos e métodos (Eixo 4); 
Prática Pedagógica (Eixo articulador de todo o processo de ensino e 
aprendizagem dos futuros professores no curso).   
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Disciplina 1 Nome Educação e Tecnologia  
Dados 1º ano / 2º semestre -  68h/4 créditos   
Modalidade Obrigatória   

Dimensões de 
análise 

Gestão 
tecnológica 

Conhecer processos TIC que auxiliam, como 
meios, o ensino e a  aprendizagem realizando 
mediação entre: real e virtual; ensino e pesquisa; 
presente e futuro.  
 

Planejamento de 
ambientes de 
aprendizagem 

Estudo dos meios eletrônicos no processo de 
interatividade entre o conhecimento elaborado e o 
aluno que aprende. 
 

Avaliação de uso 
e aprendizagens 

As TIC como mediadoras entre o sujeito cognoscível 
e a realidade cognoscível.  
 

Vinculação TIC e 
currículo 

 

Aperfeiçoamento 
profissional 

 

Ética e valores  
Disciplina 2 
 

Nome Recursos tecnológicos aplicados à Educação 
Dados 3º ano / 1º semestre - 68h/4 créditos   
Modalidade Obrigatória – Eixo Educação e Comunicação 

Dimensões de 
análise 

Gestão 
tecnológica 

Analisar criações tecnológicas; pesquisar avanços 
tecnológicos que propiciaram criação das TIC; 
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utilizar o potencial da tecnologia como instrumento 
facilitador do trabalho educativo escolar; analisar 
situações onde a tecnologia contribua para a 
formação de cidadãos críticos e criativos.  
 

Planejamento de 
ambientes de 
aprendizagem 

Elaboração de projetos com o uso das TIC. 

Avaliação de uso 
e aprendizagens 

 

Vinculação TIC e 
currículo 

 

Aperfeiçoamento 
profissional 

Incorporação do hábito do estudo e aprimoramento 
durante toda a sua trajetória profissional. 
 

Ética e valores  
Fonte: Elaboração própria 
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APÊNDICE 3 
 Análise do Curso de Licenciatura: C3 

Index C3  
 

 
A
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e 
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o 

 

Habilidades e 
competências  
 

Capacidade de entender os novos parâmetros da cultura como atividade 
humana, como prática de produção e de criação; compreender o processo 
de trabalho pedagógico que ocorre nas condições da escola, da educação 
formal e não formal e as condições de desenvolvimento da criança de 0 a 
10 anos; equacionar os fundamentos das políticas públicas, em especial no 
campo educacional, e, intervir nas diferentes instâncias, em nível dos 
sistemas municipal, estadual e federal, em condições de propor e alterar 
políticas educacionais, pedagógicas e curriculares que busquem a 
eliminação da discriminação e a seletividade; buscar articuladores que 
garantam a unidade teoria e prática no trabalho pedagógico; buscar 
parâmetros claros que orientem a seleção, organização e sequência dos 
conteúdos curriculares para superar a forma atual de organização da escola 
e do currículo; vivenciar o trabalho coletivo e interdisciplinar na ação 
pedagógica, de forma interrogativa e investigativa.  
 

Perfil 
esperado 

Experiência investigativa e acerca de aspectos políticos e culturais da 
ação educativa. Formação teórica sólida, interdisciplinar e articulada, 
permitindo a compreensão da educação em todas as suas dimensões, 
de modo a responder às exigências da realidade atual em relação à 
educação escolar e não escolar, e também às necessidades e 
problemas sociais e às demandas da escola pública.  
 

Especificidade 
 

Além das disciplinas obrigatórias, o aluno deverá cumprir 12 créditos 
entre as disciplinas eletivas oferecidas pela FE, sendo que cada uma 
delas constitui-se em 4 créditos. As disciplinas eletivas são: 
Aprendizagem e Informática na Educação I; Aprendizagem e 
Informática na Educação II; Educação, Tecnologia e Sociedade; 
Seminários Sobre Educação e Tecnologias de Informação e 
Comunicação; Ensinar, Aprender e Avaliar: As TIC nas salas de aula; 
Aspectos da Comunicação na rede Internet.   
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Disciplina  Nome Educação e Tecnologias  
Dados 7º semestre -  2 créditos   
Modalidade Obrigatória 

Dimensões de 
análise 

Gestão 
tecnológica 

Abordagem interdisciplinar, propondo-se ao 
tratamento das TCI no ambiente educativo.  
 

Planejamento de 
ambientes de 
aprendizagem 

Os alunos vivenciarão situações práticas que os 
levarão a refletir criticamente sobre o uso de 
tecnologias na educação. 
 

Avaliação de 
uso e 
aprendizagens 

Vivenciamento de situações práticas, levando a 
reflexão crítica sobre o uso de tecnologias na 
educação. 
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Vinculação TIC 
e currículo 

 

Aperfeiçoament
o profissional 

 

Ética e valores  
Fonte: Elaboração própria 
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APÊNDICE 4 
Análise do Curso de Licenciatura: C4 

Index C4  
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Habilidades e 
competências  
 

Reconhecer e respeitar as manifestações e necessidades físicas, cognitivas, 
emocionais e afetivas dos educandos nas suas relações individuais e 
coletivas; relacionar as linguagens dos meios de comunicação aplicadas à 
educação nos processos didático-pedagógicos; demonstrar domínio das TIC 
adequadas ao desenvolvimento de aprendizagens significativas; postura 
investigativa, integrativa e propositiva em face de realidades complexas, 
com vistas a contribuir para superação de exclusões sociais; demonstrar 
consciência e respeito à diversidade; desenvolver trabalho em equipe, 
estabelecendo diálogo entre a área educacional e as demais áreas do 
conhecimento; participar da gestão das instituições em que atuem enquanto 
estudantes e profissionais, contribuindo para elaboração, implementação, 
coordenação, acompanhamento e avaliação do projeto pedagógico. 
 

Perfil esperado Sólida formação teórica, inter e transdisciplinar sobre o fenômeno 
educacional e seus fundamentos históricos, políticos e sociais, com 
articulação e domínio dos saberes para compreensão crítica da sociedade 
brasileira e da realidade educacional; apropriação do processo de trabalho 
pedagógico;  interação teoria/prática que resgata a práxis da ação educativa, 
como elemento inerente ao trabalho pedagógico;  visão da pesquisa como 
princípio formativo e epistemológico, eixo da organização e 
desenvolvimento do currículo.  
 

Especificidade 
 

Metodologicamente as prioridades são: a dimensão problematizadora, a 
aprendizagem significativa e a incorporação de novas tecnologias de 
ensino. Flexibilidade curricular e interface com questões de Saúde 
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Disciplina  Nome Tecnologias, Comunicação e Educação 
Dados A partir do 3º semestre -  75h/4 créditos   
Modalidade Optativa Eletiva 

Dimensões de 
análise 

Gestão 
tecnológica 

Analisar potencialidades e limites das TIC no ensino 
e aprendizagem; uso de bibliografia eletrônica, 
recursos hipermidiáticos; vivência de aprendizagem 
em ambientes digitais no LMS Moodle. 
 

Planejamento de 
ambientes de 
aprendizagem 

Elaboração de um pré-projeto que abarque o uso 
pedagógico de interfaces digitais. O pré-projeto deve, 
preferencialmente, partir da materialidade histórica de 
uma das 370 escolas públicas de Guarulhos. 
 

Avaliação de uso 
e aprendizagens 

Uso contextualizado das TIC que respeite as 
especificidades dos diferentes espaços pedagógicos e 
sociais. 
  

Vinculação TIC e 
currículo 

Situar as TIC em uma perspectiva construcionista, 
que viabilize ambientes de aprendizagem por projetos 
e por procedimentos de pesquisa, na problematização 
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de situações e no desenvolvimento de processos 
metacognitivos.   
 

Aperfeiçoamento 
profissional 

Refletir sobre o papel do professor na sociedade do 
conhecimento e sobre os limites e as possibilidades 
que se impõem à formação online de educadores.  
 

Ética e valores Discussão sobre a ética no uso das TIC. 
 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

 

 

 

 

 


