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RESUMO

Há pesquisadores que acreditam que o uso das mídias seja essencial para a sociedade midiática, esta que
foi identificada no século XXI. Transformar a prática pedagógica através da utilização de recursos
midiáticos pode ser uma das maneiras de incentivar uma ação criativa do docente. Mas, para que seja
possível esta prática, o professor precisa estar formado, ou seja, é necessário que ele seja dotado de
saberes suficientes para não apenas manusear os recursos e sim trazer uma contextualização com o que é
ensinado. Neste seguimento este artigo vem apresentar o resultado dos estudos das matrizes curriculares
dos cursos de licenciatura da Universidade Federal de Sergipe que propõe a formação de professores para
utilização das mídias. A análise foi realizada através de um comparativo entre as ementas e os objetivos
propostos pelas licenciaturas.

PALAVRAS-CHAVES: Formação docente, desafios da sociedade midiática, prática pedagógica.

RESUMEN

Hay investigadores que creen que el uso de los medios de comunicación es fundamental para la sociedad
de los medios de comunicación, lo que ha sido identificado en el siglo XXI. La transformación de la práctica
docente a través del uso de los recursos de los medios de comunicación puede ser una manera de
fomentar una enseñanza diferenciada y creativa. Pero para ser capaz de practicar esto, el maestro debe
ser formado, es decir, debe estar dotado de conocimientos suficientes para manejar no sólo los recursos,
sino aportar un contexto de lo que se enseña. En este siga este trabajo se presentan los resultados de los
estudios de los cursos curriculares por la Universidad Federal de Sergipe proponiendo la formación de los
profesores en el uso de los medios de comunicación. El análisis se realizó a través de una comparación
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entre los menús y los objetivos propuestos por los grados.

PALABRAS CLAVE: Formación del profesorado, los retos de la sociedad midiatica los, la práctica
pedagógica.

INTRODUÇÃO

O debate sobre a formação de professor no Brasil já ultrapassa décadas. Como explicação deste quadro de
lutas, por melhor formação e profissionalização, é necessário visitar o passado para compreender algumas
lacunas permanentes. Na atualidade, a discussão ganha forças devido a exigência de novos saberes dos
professores

Com o decorrer da história e das modificações sociais, o aperfeiçoamento da formação de professor passou
por novas exigências de formação. Então, passaram a ser exigidos dos professores novos saberes. E, o
conjunto deles eram as bases para a atuação na escola normal, frequentada apenas por brasileiros, com
mais de 18 anos e que tinham bons costumes, ou seja, a elite. Mesmo oferecendo estudos para poucos e
com o trajeto atribulado, a escola foi implantada em outras províncias, dentre elas, Sergipe (1871).
Adotado por anos seguidos, este modelo escolar apresentou dificuldades que nos remete a problemas
latentes na sociedade contemporânea. Segundo Tanuri (2000), o currículo era bastante rudimentar, não
ultrapassando o nível e o conteúdo dos estudos primários, acrescido de embrionária formação pedagógica
dos professores, limitada a uma única disciplina (Pedagogia ou Métodos de Ensino) e de caráter
essencialmente prescritivo.

No mesmo ano de implantação da escola normal, foi publicada a Lei nº 10 de 1835 que decretava a
obrigatoriedade da escola normal na província, para formar pessoas que se dedicassem ao magistério da
instrução primária ou então auxiliar professores que não receberam formação suficiente nas escolas de
ensino mútuo.

Das reformas educacionais que se seguiram na primeira fase do período republicano (1889-1930),
destacam-se aquelas iniciadas pelo ministro Benjamim Constant que deu início aos trabalhos de reforma
do ensino médio e superior, que foram concluídas com o código Epitácio Pessoa, apresentado por Campos
Sales, em 1901, que dentre os objetivos estava posto tratar dos horários escolares, exames, os salários
dos docentes e proporcionar às mulheres a chance de ingressar nos cursos secundários e superiores.

Mesmo com estas reformas, a situação da educação primária continuou exigindo professores preparados
para o ensino. Foi a partir de 1920 que o presidente Washington Luís convidou o professor Sampaio Dória
para elaborar reformas que tratava da formação de professores, efetivadas na Lei nº 1.750 de 8 de
dezembro de 1920. Os profissionais deveriam ter formação nas áreas para cumprir suas funções, sendo
eles concursados ou contratados. Este período histórico de muitas reformas educacionais, denominado
pelo Jorge Nagle (1976) como “otimismo pedagógico”, tinha como visão reconstruir e expandir o sistema
de ensino para os ideais do movimento que inovou a educação, conhecido como Pedagogia Renovada ou
Escola Nova. O grande nome do movimento na América foi o norte-americano, filósofo e pedagogo: John
Dewey (1859-1952), que influenciou a elite brasileira com o movimento da Escola Nova.

Novas reformas foram instituídas no governo provisório de Getúlio Vargas, instaurando em 1930-1934. Em
consequência, ocorreram alterações nos ideais para a educação. As primeiras medidas educacionais de
Vargas foram expostas em decretos:

· Decreto 19.402 - criação do Ministério da Educação e Saúde Pública – MES em 1930;

· Decreto 19.850- cria o Conselho Nacional de Educação em 1931;

· Decreto 19.851- institui o Estatuto das Universidades Brasileiras em 1931;
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· Decreto 19.852, de 11 de abril, dispõe sobre a organização da Universidade do Rio de Janeiro em
1931;

· Decreto 19.890 - dispõe sobre a organização do ensino secundário em 1931.

Houve a reestruturação do ensino superior pelo ministro da educação Francisco Campos, com a elaboração
do Estatuto das Universidades, abrindo largas perspectivas, para a formação de professores secundários e
para a cultura em geral (VALENTE, 2007).

Consta no decreto-lei da Organização da Universidade do Rio de Janeiro um tratamento diferenciado ao
abordar a Faculdade de Educação Ciências e Letras, pois, seu artigo traz como destaque:

1) “ampliar a cultura no domínio das ciências puras; de promover e facilitar a prática de investigações
originais”;

2) “de desenvolver e especializar conhecimentos necessários ao exercício do magistério” (art. 196).

Para atingir um dos destaques, o aluno tinha como escolha duas possibilidades: o eletivo, onde tratava do
interesse de formação cultural do aluno e seriado, e o aluno daria continuidade aos estudos conquistando
diplomas no decorrer dos anos para atuar como professor. No entanto, somente nos meados do século XX,
percebe-se uma preocupação mais específica do estado brasileiro com a formação de professores, quando
o Conselho Federal de Educação aprova o Parecer nº 161 referente à reformulação do curso de Pedagogia.
Ficou decidido que haveria oferta também de formação para a docência de 1ª a 4ª séries do ensino
fundamental; no final dos anos 1980 as instituições privadas é que se adaptaram a este tipo de formação
inicial. Das inovações relatadas no documento constam:

11. Será definida uma carreira nacional do Magistério, abrangendo todos os níveis e que inclua o acesso
com o provimento de cargos por concurso, salário digno e condições satisfatórias de trabalho,
aposentadoria com proventos integrais aos 25 anos de serviço no magistério e direito à sindicalização.

12. As universidades e demais instituições de ensino superior terão funcionamento autônomo e
democrático.

13. As universidades públicas devem ser parte integrante do processo de elaboração da política de cultura,
ciência e tecnologia do país, e agentes primordiais na execução dessa política que será decidida, por sua
vez, no âmbito do Poder Legislativo.

A efetivação das propostas de formação de professores, tanto para instituições formadoras como para os
cursos de formação de professores, ocorreram no ano de 1996 com o decreto da Lei n.9.394/96 intitulada
Leis de Diretrizes e Bases. Mesmo com a apresentação de outras leis de diretrizes e bases no ano de 1961
e 1971, a LDB/96 teve destaque diante da formação de professores.

Os textos encontrados nas leis de 1961 e 1971 se aproximam bastante, pois retratam a formação de
professores de forma enxuta, ou seja, apresentam apenas a formação básica, resumindo o capítulo que
trata da temática. As questões referentes à formação de professores são expostas em incisos curtos.

O texto da LDB/96 é mais completo, apresentando um estímulo ao trabalho cultural, à pesquisa e à
investigação científica. Trouxe uma visão para os problemas nacionais e regionais, principalmente no que
tange à utilização das novas tecnologias na prática pedagógica.

Neste viés, das novas tecnologias na prática pedagógica, tratadas neste artigo como mídias, que foi
realizado este estudo com a intensão de compreender como as licenciaturas trazem esta exigência da
sociedade contemporânea.

Estudo sobre as disciplinas de formação para as mídias
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Antes de iniciar a análise das disciplinas oferecidas pelas Licenciaturas da UFS é importante esclarecer que
em metade dos planos as disciplinas são optativas, ou seja, sua oferta depende da vontade e interesse dos
alunos. Considerando esta condição, identificamos no curso de Geografia a disciplina “Novas tecnologias
para o ensino da Geografia” que nunca foi ofertada, e por isso não consta na coordenação o plano de
curso. Além disso, não fazem parte de nossa análise as disciplinas optativas “Novas tecnologias e o ensino
religioso” da licenciatura Ciências da Religião, e da disciplina obrigatória “Artes Visuais e novas
tecnologias” da licenciatura de Artes Visuais, pois ambos os cursos foram iniciados em 2011 e não
ofereceram ainda esta disciplina, o que ocorrerá somente no sexto período. Desta forma não tem como
analisar os objetivos destas disciplinas.

Em continuação, foram analisados os planos de curso de seis disciplinas, onde foi possível trabalhar as
categorias ementas, objetivos e as bibliografias propostas nestes planos. Para melhor analisar a relação
ementa e objetivos, reunimos estas categorias no quadro n° 01:

Quadro 01. Análise das ementas e objetivos presentes nos planos de curso da UFS.

DISCIPLINAS EMENTAS OBJETIVOS

Novas
tecnologias e o
ensino de dança

A importância da mídia na
Educação. Utilização da
mídia no ensino de Dança.
Introdução à informática.
Internet e ensino de Dança.
Programas educacionais

GERAL- Através da disciplina os alunos
deverão estar aptos a utilizar a mídia no
ensino de dança.

ESPECÌFICOS- conhecer as ferramentas
tecnológicas; integrar ensino e tecnologia.

História e novas
mídias

História Social da mídia;
Filosofia da técnica e a
História; Comunicação e
história; História e Memória;
Memória social e cultural
eletrônica; História e
Historiografia Digital; a
Preservação do passado na Era
Digital; Didática da História
da Internet; História e
Cibercultura.

Não consta

Novas
tecnologias e o
ensino de
matemática

A importância da mídia na
Educação. Utilização da Mídia
no ensino de Matemática.
Introdução à Informática.
Internet e ensino da
matemática. Editor de texto
Latex. Softwares matemáticos.
Programas educacionais.

Ao final do curso, o aluno (futuro docente)
deverá ser capaz de compreender e
trabalhar os conteúdos de matemática do
ensino fundamental e médio usando
ferramentas computacionais bem como
preparar material didático com o Latex.

Compreender o funcionamento básico de
equipamentos eletrônicos;

Conhecer o funcionamento básico do
computador;

Estudar programas de edição de texto,
partituras imagens e áudio;
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Novas
tecnologias e a
educação
musical

A importância da mídia na
Educação. Utilização da
Mídia no ensino fundamental
e médio. Softwares de notação
musical, manipulação sonora e
edição. Produção e utilização
de Softwares no ensino da
música.

Compreender as diferenças entre softwares
livres e proprietários;

Refletir sobre as vantagens do uso de
softwares livres em escolas municipais,
estaduais e federais;

Desenvolver material didático para o ensino
de música a partir de softwares utilizados;

Refletir sobre o uso das diversas
tecnologias disponíveis no mundo
contemporâneo para o ensino de música e
Refletir sobre a necessidade e importância
dos cursos de ensino de música a distância,
levando em consideração problemas
próprios da área de música.

Novas
tecnologias e o
ensino do teatro

A importância da mídia na
Educação. Utilização da
Mídia no ensino fundamental
e Médio. Produção e
utilização de Softwares no
ensino de teatro.

GERAL- Ampliar a reflexão sobre as
novas tecnologias e o teatro com a
exploração de possibilidades de utilização
das TICs no ensino do teatro.

ESPECÍFICOS- Conhecer, experimentar
e elaborar produto relacionado ao ensino
de teatro (blog, biblioteca virtual, banco de
dados etc);

Desenvolver conhecimento técnico e
conteúdos críticos em produtos didáticos
voltados para o teatro.

Educação e
Tecnologias da
Informação e da
Comunicação

Linguagens e processo
pedagógicos de domínio das
TIC’s. Tecnologias e
educação; interfaces, estudos,
pesquisas, experiências.

Estudar, refletir e analisar o movimento
prática-teoria-prática na utilização de
novas e antigas tecnologias educacionais.
Promover discussão a respeito do uso na
educação das tecnologias digitais e da
conexão com outras tecnologias. Abordar
o uso de novas e antigas tecnologias de
forma transdisciplinar e/ou
não-disciplinar no ambiente educativo.
Vivenciar e produzir situações práticas
que propiciem os alunos a refletir
criticamente sobre o uso das tecnologias da
comunicação e informação na educação, de
suas possibilidades e limites.
Compreender as origens da EAD;

Refletir sobre a importância da EAD como
modalidade de ensino;

Refletir sobre as políticas públicas da
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Princípios da
EAD

Fundamentos, conceitos e
históricos no Brasil e no
mundo. Políticas públicas
para EAD. Possibilidades e
limites na prática da EAD.
Avaliação do processo
educativo.

EAD;

Compreender a dinâmica da EAD, no
sentido de garantir a interação necessária
para a construção cooperativa de um
conhecimento contextualizado por parte dos
alunos;

Discutir sobre as possibilidades e limites na
prática da EAD;

Orientar os (as) alunos (as) no
desenvolvimento de estratégias de
avaliação para estudar a distância.

Teorias da
educação e da
comunicação

Teorias da educação e da
comunicação: interfaces
históricas, sociológicos e
culturais. Estudos de
educação e comunicação
numa perspectiva
intercultural.

Analisar as interfaces históricas,
sociológicas e culturais das teorias da
educação e da comunicação e dos
recursos tecnológicos disponíveis.

Fonte: Elaborado pela autora através dos planos de curso das disciplinas da UFS.

Como orientação para esta análise, levantamos a seguinte questão: Quantas disciplinas fazem referência à
importância das mídias na educação Ao estudar as ementas ficou constatado que as disciplinas Novas
tecnologias e o ensino de dança, Novas tecnologias e o ensino de matemática, Novas tecnologias e a
educação musical e Novas tecnologias e o ensino do teatro trazem um texto inicial que referenciam a esta
importância. Observamos que o conceito de mídia está mais presente nas ementas das disciplinas da área
de Ciências Humanas, enquanto na área de Exatas se utiliza o termo TIC. Mesmo considerando que, para
efeito deste estudo entendemos que o conceito de TIC está inserido no conceito de mídias, como as mídias
digitais (computador, telefone celular e vídeos digitais), e as mídias analógicas (Fotografia, impresso, rádio
e TV), o que parece ocorrer é que a separação dos dois está presente na concepção das disciplinas.

Até que ponto a importância relacionada à mídia e TIC’s está em convergência com o aprendizado para
utilizar as linguagens midiáticas na educação ou apenas em convergência às áreas de atuação, ou seja,
vista como uma ferramenta para apenas cumprir com os saberes curriculares e não com os saberes
pedagógicos Segundo Tardif (2011) os saberes curriculares compõem os programas escolares como forma
de conteúdo que devem ser colocados em prática, mas os saberes pedagógicos surgem através das
reflexões da prática educativa que auxiliarão o aluno a uma reflexão teórico- prática, neste caso em que
as mídias estão inseridas.

A ementa da disciplina “Novas tecnologias e o ensino de dança” apresenta a importância da mídia no
ensino, no entanto seu foco principal é a utilização da internet para ensinar a dança através de programas
educacionais, reforçada com uma proposta de introdução à informática. Ao referenciar a ementa aos
objetivos, fica claro neste último item que a mídia para ensino da dança é entendida como uma
ferramenta tecnológica, e não como um recurso pedagógico que auxilie o processo reflexivo através das
linguagens midiáticas. A mídia é reduzida apenas ao conhecimento e uso do software. O mesmo ocorre
com a disciplina “História e novas mídias”.

Na leitura da ementa desta disciplina, apesar do termo mídia ser contemplado, a visão do uso da mídia
para o aprendizado específico da docência, é focado nos saberes curriculares. Não é uma formação onde
os futuros professores aprendem a utilizar as linguagens midiáticas, e sim a compreender as mídias como
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documento histórico ou pelo menos suas possibilidades de registro histórico. Não é um viés educacional
negativo, mas pode ser uma postura que em nenhum momento possibilita a reflexão e o entendimento da
mídia, seus suportes tecnológicos e suas linguagens como um recurso fundamental, e não como uma
ferramenta para a formação docente. A relação com os objetivos foi inviável, porque o plano de curso
cedido pela coordenação do curso de História, só constavam a ementa e as referências bibliografias.

O texto da ementa de matemática, como já foi citado, menciona a importância da mídia, no entanto, seu
contexto deixa claro que a disciplina entende as possibilidades da mídia também como ferramenta, com
uma função específica, ou seja, utilizada apenas como um software específico para auxiliar a
aprendizagem da matemática que, a exemplo do programa específico Latex, não são suficientes para
garantir que o futuro professor obtenha saberes pedagógicos para trabalhar com mídias em geral e suas
linguagens. Pelo contrário, reduzem a utilização destes recursos a um software. Por ser um recurso
técnico, o futuro docente poderá apenas elaborar textos e apresentação de slides com conteúdos
matemáticos fora do comum, já propostos pela educação verticalizada, escritos e editados pelo Latex, mas
não saberá fazer uma leitura crítica da mídia. Os objetivos da disciplina reforçam a ideia acima, pois
tratam a mídia como ferramentas computacionais.

As ementas das disciplinas “Novas tecnologias e a educação musical” e “Novas tecnologias e o ensino do
teatro” já apresentam semelhanças na sua nomenclatura, e por ser uma disciplina do mesmo
departamento de Artes, trazem o mesmo texto. Ele reforça o uso da mídia no ensino fundamental e
médio, produção e utilização de softwares no ensino da música e do teatro. O uso pedagógico não é
colocado em questão e pode ser percebido ao estudar os objetivos da disciplina “Novas tecnologias e a
educação musical”. Esta disciplina também vê a mídia como um suporte tecnológico reduzido ao software
específico, como se fosse a única possibilidade de trabalhar a temática, ou seja, só existe a mídia digital.

O verbo “refletir” está presente nos objetivos desta disciplina, visando pensar sobre as vantagens da mídia
no ensino de música, no entanto, apenas refletir sobre os softwares ou sobre as tecnologias que podem
contribuir para o ensino de música não garante a efetividade no ensino e na formação para a utilização da
mídia na educação. O inverso faz a disciplina “Novas tecnologias e o ensino do teatro”, pois propõe não só
a reflexão sobre o uso da mídia no ensino do teatro, mas define como necessário conhecer, experimentar
e elaborar produto didático, o que pode configurar uma segurança a compreensão da mídia na educação e
a formação de saberes pedagógicos dos futuros professores.

O que acontece com as disciplinas da UFS que tentam preparar o futuro professor para o uso da mídia na
educação, vai de encontro às legislações e normativas propostas para a formação docente no país, a
exemplo do que propõe as diretrizes curriculares do CNE (2006) que exigem no seu artigo nº 2 dos cursos
de licenciaturas, por meio de estudos teóricos e práticos, investigação e reflexão crítica para,

VII - 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 (CNE, 2006, p. 2).

Da maneira como algumas disciplinas da UFS contribuem para a formação de professor referente à
utilização das mídias na educação, como ferramenta computacional e uso de software específico, conforme
propõe as normas, não possibilita que o futuro professor conheça e relacione a linguagem das mídias para
compreender e produzir produtos midiáticos, didáticos que auxiliem à prática pedagógica.

Neste sentido, a única licenciatura da UFS estudada foi a de Pedagogia. Ela traz três disciplinas e em uma
delas apresenta o conceito de linguagem: “Educação e Tecnologias da Informação e da Comunicação”. A
ementa apresenta de forma clara a necessidade de aprender as linguagens e processos pedagógicos para
que seja possível dominar e usar as TIC’s. Para que seja possível este domínio, os objetivos que devem
ser colocados em prática apresentam três verbos essenciais: estudar, refletir e analisar. A partir destas
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ações, em referência às ações teóricas e práticas, a disciplina pretende formar um professor com saberes
pedagógicos, contribuindo para a construção de uma reflexão teórico-prática das mídias na educação.

Nos objetivos desta disciplina foi possível constatar a importância do uso das “novas e antigas
tecnologias”, ou seja, mídias analógicas e digitais, para produzir um estudo “transdisciplinar e/ou
não-disciplinar” como é defendido por Takahashi (2000):

Os cursos de formação de professores como as licenciaturas necessitam de
injeção enérgica, mas muito ponderada, de uso de tecnologias de informação e
comunicação, para contemplar a formação de professores familiarizados com o
uso dessas novas tecnologias (TAKAHASHI, 2000, p. 49).

A disciplina “Princípios da EAD” traz em sua ementa um discurso que nos leva a acreditar numa
compreensão dos fundamentos conceituais da Educação a distância (EAD) e como esta prática pode
auxiliar uma nova interação com os alunos, futuros docentes. No entanto, em nenhum momento foi
apresentado algum recurso de mídia para se trabalhar com EAD, nem mesmo nos objetivos. É proposto
um conhecimento teórico para se estudar a através desta modalidade, mas não propõe trabalhar com os
recursos midiáticos que contribuem para esta modalidade. “Teorias da educação e da comunicação”, esta é
a outra disciplina que compõe a matriz curricular da UFS através da disciplina do curso de Pedagogia. A
ementa da disciplina é objetiva e apresenta de forma sucinta a importância da relação educação e
comunicação numa perspectiva intercultural.

Ao relacionar o que descreve as ementas e objetivos percebe-se a ligação com os recursos tecnológicos.
Mesmo não tendo analisado todas as disciplinas, foi analisado o conteúdo programático da disciplina que
retrata a necessidade de formar professores para utilização das mídias, neste caso descrito no plano como
TIC, “Incorporação e utilização de tecnologias e novas formas comunicacionais nas atividades
curriculares”.

Considerações do estudo

Em culminância com os dados analisados, foi possível concluir que as licenciaturas oferecidas pela
universidade sergipana contribuem de forma questionáveis para a formação de professores que possam
atuar com as mídias na prática pedagógica. A contribuição da UFS tanto no número de disciplinas quanto
em seus programas, é insuficiente para contribuir na construção de alguns saberes pedagógicos exigidos
por uma sociedade ambientada nos processos de comunicação midiáticos.

A UFS, mesmo apresentando disciplinas que se referem às mídias, apenas quatro delas se aproximam do
que propõe as normas para formação de professores, sendo que nenhuma delas são optativas, Educação e
Tecnologias da Informação e da Comunicação, Princípios da EAD, Teorias da Educação e da Comunicação e
Novas tecnologias e o ensino do teatro. Lembrando que esta foi a que apresentou uma preocupação com
os professores atuando na sociedade midiática, sem reduzir esta preocupação a softwares específicos.

Trazer como principal o uso de determinados softwares para a formação de professores, parece ser uma
constante nos programas das disciplinas, e demonstra que as normativas de formação não foram
compreendidas e/ou consideradas. Em síntese, os resultados colhidos e analisados dos planos de curso das
disciplinas responsáveis pela formação de professores para utilização das mídias da UFS, permitiram
concluir que a preocupação com um novo perfil profissional não ocorre de forma coerente com as novas
demandas sociais e com as normatizações. Além disso, entendemos que pelos programas propostos, a
simples oferta de disciplinas não se consubstancia como ações efetivas para formar professores que
consigam compreender as linguagens e técnicas de uso das mídias, e utilizá-las como mediadoras de sua
prática docente.

A condição “optativa” para oferta da disciplina depende da licenciatura. No curso de Pedagogia as
disciplinas apresentadas (Princípios em EAD, Teorias da Educação e da Comunicação, Educação e
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Tecnologias da Informação e da Comunicação) são obrigatórias, mas a disciplina em comum, que também
é ofertada nas outras licenciaturas, Educação e Tecnologias da Informação e da Comunicação,
éapresentada através da modalidade optativa. Desta forma, ao analisar os programas, identificamos que é
a única disciplina em comum que trata de forma efetiva a formação para as mídias é oferecida como
optativa, nas licenciaturas de: História, Letras-português, Letras-Inglês, Letras-Espanhol e Ciências da
Religião.

A realidade que analisamos subsidia nossa percepção de que muito ainda falta fazer para que o professor
esteja preparado para construir uma prática docente que considere os saberes propostos por Tardif
(2002), mais a consciência de seu papel social e político na formação/transformação de novos educadores,
que com sua prática possa contribuir para a formação e transformação do cidadão, seu aluno.
Considera-se, por fim, que negar à sociedade midiática em que estamos situados, é tentar permanecer no
passado, percebe-se que a instituição esta no percurso a caminho do futuro.
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