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RESUMO 

O homem vem construindo sua história mediada pelas tecnologias que lhe são 

contemporâneas. O desenvolvimento tecnológico de cada época da civilização 

influenciou, modificou e marcou a cultura e a forma de compreender o tempo e o modo 

de vida de um povo. Atualmente, com transformações tão rápidas e constantes, a 

educação escolar tem que oferecer mais do que meros certificados de assimilação de 

saberes. Não basta treinar pessoas para simplesmente dominar máquinas ou fortalecer 

o consumismo, a educação precisa assumir seu verdadeiro papel de preparar cidadãos 

para esse mundo complexo e desafiador, ao formar pessoas capazes de lidar com as 

inovações e saber analisar criticamente a gama de informações a que têm fácil acesso. 

Essa questão é ainda mais evidente quando tratamos da formação do professor de 

Letras, uma vez que cabe a este profissional o desenvolvimento efetivo da linguagem 

oral e escrita, pois afinal, é por meio do domínio da língua que o educando terá acesso 

ao mundo. Identificadas tais exigências e desafios, analisamos como Portugal, com a 

mesma língua materna do Brasil, tem lidado com o crescente avanço tecnológico, os 

reflexos no seu contexto educacional e, ao mesmo tempo, como se dá a formação 

docente para atuar na sociedade do conhecimento. Na pesquisa de campo nesses 

países – Brasil e Portugal -, analisamos não só as práticas pedagógicas dos 

professores, mediadas pelas tecnologias para o ensino da língua materna, como 

também o espaço físico e os instrumentos que os professores dispõem. Objetivamos 

(re)ver e (re)pensar como o uso das TIC podem contribuir com o trabalho do professor 

em sala de aula, verificar como - e se - o professor de Língua Portuguesa tem sido 

instrumentalizado durante a formação inicial para atuar na Educação Básica e lidar com 

os impactos na Língua, que influenciam diretamente sua disciplina. O estudo permite 

vislumbrar o acontecer no dia a dia escolar e traz apontamentos que venham favorecer 

o trabalho do professor brasileiro inserido em um cenário que está longe de abarcar as 

exigências e necessidades da sociedade atual, tentando perceber a formação e a 

relevância do profissional de Letras no contexto mundial. Por fim, ponderamos sobre 

aspectos da atuação do professor em uma sociedade que anseia por uma formação 

crítica e reflexiva, uma vez que esbanja informação e carece de profundidade, assim 

como propomos que o uso das TIC em sala de aula seja mais um caminho para se 

chegar ao produto que objetivamos. 

 

Palavras-chave: Letras. TIC. Formação docente. Prática pedagógica. Brasil x Portugal. 

 



 
 

ABSTRACT 

Human beings are building their history using their contemporary technologies. The 

technological development in each age of civilization has influenced, modified and 

marked the culture and way of understanding the time and the way People live. Today, 

with the fast and constant transformations, schools have to offer OU educational system 

has to offer more than mere certificates of knowledge assimilation. It is not enough to 

train people to simply dominate machines or strengthen the consumerism, education 

needs to play its true role of preparing citizens for this complex and challenging world by 

exercising people capable of dealing with innovations and being able to critically analyze 

the range of information they can easily access. This issue is even more evident when 

we deal with the formation of Modern Languages teachers, once is under this 

professional responsibility to effectively develop oral and written language skills, which, 

after all, will allow students to access the world. Identifying these demands and 

challenges, we analyze how Portugal, with the same Brazilian mother language, has 

dealt with the growing technological progress, the reflexes in its educational context and, 

at the same time, how teachers are being prepared to act in the knowledge society. 

During the field research in these countries, we analyze not only the teachers’ 

pedagogical practice, mediated by the technologies for teaching the mother language, 

but also the physical space and the instruments that teachers have. We aim to (re) see 

and (re) think how the use of technologies can contribute with teachers work in the 

classroom, verify how - and if - the Language Teachers have been instrumented during 

the under graduation to act in Basic School and to deal with impacts on language, which 

directly influence their discipline. This study allows us to glimpse the school day to day 

and brings notes that support the work of the Brazilian teacher inserted in a scenario that 

is far from encompassing the demands and needs of the current society, trying to 

perceive the formation and the relevance of the professor of Modern Language in the 

world context. Finally, we consider aspects of the teacher's performance in a society that 

longs for a critical and reflective formation, since it lacks information and lacks depth, as 

we propose that the use of technologies in the classroom is another way to reach the 

product we are targeting. 

 

Keywords: Modern Languages. Technologies. Teachers’ formation. Pedagogical 

practice. Brazil x Portugal. 
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INTRODUÇÃO 

 

As inovações que o mundo vivencia nas últimas décadas fazem parte de um 

processo de intensa mudança que leva a alterações nas condições não só das 

técnicas de produção e de comunicação entre os indivíduos, mas nas relações 

sociais e comportamentais do homem dentro e fora do ambiente profissional. Não há 

como negar que a tecnologia mudou a maneira como as pessoas se percebem e 

percebem a realidade a sua volta. E toda essa transformação tem acontecido em um 

ritmo tão vertiginoso, que o que se evidencia é o abismo da desigualdade entre 

aqueles que podem acompanhar tais mudanças e aqueles que se tornam cada vez 

mais excluídos. 

Em um mundo com transformações tão rápidas e constantes, a educação 

escolar tem de oferecer mais do que meros certificados de assimilação de saberes. 

Não basta treinar pessoas para simplesmente dominar máquinas ou fortalecer o 

consumismo, a educação precisa assumir seu verdadeiro papel de preparar 

cidadãos para esse mundo complexo e desafiador. Eis o desafio: formar pessoas 

capazes de lidar com as inovações e saber analisar criticamente a gama de 

informações a que têm fácil acesso. Para Kenski (2012), a escola é a instituição 

social de maior importância na atual proposta de formação do indivíduo, pois os 

consumidores letrados têm de estar sempre inteirados do mundo para saberem usar 

adequadamente a informação.  De acordo com a autora, educar para inovação e 

mudança significa planejar e implantar propostas dinâmicas de aprendizagem, em 

que se possam exercer e desenvolver concepções sócio-históricas da educação em 

toda sua plenitude e, assim, garantir a formação de pessoas para o exercício da 

cidadania e do trabalho com liberdade e criatividade.  

É nesse contexto que o professor assume, mais uma vez, uma posição 

essencial na formação do estudante: a posição de mediador entre o aluno e as 

informações que ele recebe diariamente, a posição de incentivador e facilitador da 

aprendizagem. Embora, muitas vezes, cogite-se a possibilidade de esvaziamento da 

função do educador frente ao excesso e à permissividade das informações, só ele 



 
 

promoverá a verdadeira mediação pedagógica entre os dados que o aluno tem e o 

conhecimento que precisa ser construído. 

Essa questão torna-se ainda mais evidente quando tratamos da formação do 

professor de Letras1, uma vez que cabe a este profissional o desenvolvimento 

efetivo da linguagem oral e escrita, pois, afinal, é por meio do domínio da língua que 

o educando terá acesso ao mundo. Pela Língua Portuguesa, o aluno brasileiro 

expressa e defende seu ponto de vista, partilha e constrói conhecimento e, 

consequentemente, forma-se como cidadão crítico e atuante. Além disso, a língua 

portuguesa também sofre os grandes impactos gerados pela velocidade da 

comunicação na Era tecnológica. 

O professor de Língua Portuguesa precisa dominar técnicas, desenvolver 

competências e habilidades que levem seu aluno a relacionar de forma eficiente a 

sua língua com o seu contexto social. Para isso, o docente precisa ser devidamente 

instrumentalizado, ao longo seu curso de formação inicial, com conhecimentos 

básicos que lhe serão exigidos durante seu exercício docente, para que saiba tanto 

aplicar as estratégias de ensino necessárias para trabalhar leitura, produção textual 

e gramática - por meio de propostas relevantes e contextualizadas, quanto para que 

possa estar inteirado de recursos tecnológicos que podem fazer seu trabalho 

pedagógico mais envolvente e dinâmico. 

Dessa forma, ao se conceber a educação institucionalizada como fator 

importante para a transformação social e diante do rápido avanço digital que temos 

discutido, é imprescindível rever o papel e atuação do professor atual. Dessa forma, 

mostra-se cada vez mais necessário alinhar a formação docente com as mudanças 

sociais e educacionais promovidas pelo desenfreado progresso tecnológico, 

articulando-a com organização pedagógica e curricular da educação básica 

brasileira, e assim, preparar os professores que irão atuar nesse segmento para 

serem agentes ativos perante tais mudanças, sabendo como usá-las a seu favor 

dentro de sua sala de aula. 

                                                           
1
 Tomamos como referência o professor graduado em Letras, pois é ele o responsável, no Brasil, pelo 

ensino da norma culta de nossa língua materna. Ainda que se possa acrescentar que todos os 
professores deveriam assumir tal responsabilidade. 



 
 

Identificadas tais exigências e desafios, buscamos perceber como outro país, 

com a mesma língua materna do Brasil, tem lidado com o crescente avanço 

tecnológico e os impactos dessa nova realidade no seu contexto educacional e, ao 

mesmo tempo, como se dá a formação docente para atuar na sociedade do 

conhecimento.  

Segundo dados do Conselho Nacional de Educação (2014), Portugal destaca-se 

no que se refere às medidas de modernização tecnológica das escolas, 

nomeadamente os progressos alcançados na relação aluno/computador e 

aluno/computador com ligação à internet, por natureza do estabelecimento e nível 

de ensino. Desde 2010, o Programa Educação e Formação, que constitui o quadro 

de referência estratégico para o desenvolvimento das políticas de educação e de 

formação na Europa comunitária, estabelece objetivos claros e ambiciosos no que 

tange o desenvolvimento das competências necessárias para viver e trabalhar na 

chamada sociedade do conhecimento e ao acesso de todos às tecnologias de 

informação e comunicação. 

De acordo com o Conselho Consultivo do Plano Tecnológico, o objetivo de ligar 

100% das escolas públicas portuguesas à internet de banda larga já havia sido 

atingido em 2005/06, sendo a relação aluno por computador de 11/1, quando no 

início da década (2001/02) era ainda em 21/1. E, a partir de 2010, a relação aluno 

computador passou a ser igual ou menor a 2/1.2 
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 Dados de Escolas do Ensino Básico e Secundário Regular do Portugal Continental, região onde se 

aplica parte da pesquisa de campo deste trabalho. 



 
 

Figura 1 - Evolução da relação alunos/computador e relação alunos/computador com ligação à 
internet na escola portuguesa
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O diagnóstico realizado nas escolas portuguesas teve por objetivo identificar 

grandes áreas de intervenção para a modernização tecnológica do ensino, de forma 

a acelerar o processo de informatização do sistema educativo português e a colocar 

Portugal alinhado com os países da União Europeia mais avançados neste domínio. 

Com efeito, e em relação ao número de alunos por computador, nos últimos cinco 

anos observou-se uma melhoria na ordem dos 40%. 

Tendo em vista a grande e rápida implementação tecnológica que ocorreu em 

Portugal nos últimos anos, elegemos tal país como parâmetro para um estudo 

comparativo das metodologias de ensino de Língua Portuguesa empregadas em 

sala de aula em vista das utilizadas no Brasil. Buscamos perceber não só as práticas 

pedagógicas dos professores de Letras, mediadas pelas tecnologias para o ensino 

da língua materna, como também o espaço físico e os instrumentos que os 

professores dispõem em cada um desses países.  

O objetivo geral deste estudo é (re)ver e (re)pensar como o uso da tecnologia 

pode contribuir com o trabalho do professor em sala de aula, tendo por base um país 

europeu falante de semelhante língua materna. Da mesma forma, como objetivos 

secundários, pretende-se, ainda, verificar como - e se - o professor de Letras tem 

recebido o arcabouço teórico-prático necessário durante a formação inicial para 

atuar, na Educação Básica, como mediador do conhecimento por meio da 
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 Fonte: GEPE. Modernização tecnológica do ensino em Portugal: estudo diagnóstico. 2014. 



 
 

tecnologia, assim como, lidar com os impactos sofridos pela Língua que influenciam 

diretamente sua disciplina.  

Portanto, buscamos perceber até que ponto as escolas dispõem de professores 

que ofereçam aos alunos saberes cognitivos, tecnológicos e culturais que lhes 

permitam identificar e posicionar-se frente às transformações da sociedade atual, 

não só pelo domínio dos recursos digitais, mas também pelo domínio e adequação 

de sua língua materna. 

Sendo assim, dos apontamentos elaborados e das reflexões propostas, 

traçamos a principal indagação desta pesquisa:  

 Quais as diferenças e semelhanças entre a formação e atuação docente no 

Brasil e em Portugal quanto ao domínio tecnológico para o ensino de Língua 

Portuguesa? O que temos a ensinar e a aprender com o país que é berço da 

nossa Língua? 

De tal questionamento emergem ainda as seguintes questões norteadoras: 

 Qual a importância de inserir a tecnologia no contexto educacional?  

 O que o professor entende por inserção tecnológica e como faz uso dela? 

 O professor tem recebido a devida formação para fazer da tecnologia uma 

aliada na sala de aula? 

 No caso dos impactos sofridos pela nossa língua, o professor de Língua 

Portuguesa tem sido instrumentalizado para atuar frente a atual realidade? 

 O que está previsto nos documentos legais relativos à educação no Brasil e 

em Portugal quanto ao uso da tecnologia? 

 Que arcabouço teórico-didático os professores têm recebido durante a 

graduação em Letras para atuarem como formadores de cidadãos críticos? 

Sem dúvida a tecnologia nos atingiu de maneira estrondosa e não é possível 

apartar-se dela. Como em outros momentos da história, há uma expectativa de que 

a tecnologia fará com que a educação dê conta de todas as lacunas e deficiências 

da sociedade. Sem dúvida, as tecnologias permitem ampliar todo o trabalho 

metodológico e didático da sala de aula, estabelecendo novas pontes entre o 

professor-aluno e entre o aluno-conhecimento, mas é necessário perceber qual é a 



 
 

verdadeira realidade da escola e do professor para receber mais essa 

responsabilidade social. 

Portanto, discutir o papel da escola frente à tecnologia é juntar a sociedade da 

informação com a sociedade da educação. Isso se dá porque a educação também 

passa a exigir esses conhecimentos já que a tecnologia tem sido mais um elemento 

colocado nas mãos da escola para que esta, por sua competência e capacidade de 

alcance, cumpra o que prevê a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

quanto à inserção digital do aluno e à ampliação do trabalho para o ensino superior. 

O que se quer é letrar digitalmente docentes e discentes e, consequentemente, 

também futuros outros profissionais. 

 Assim, poder estudar sobre a realidade do professor de Letras e como este 

chega ao mercado de trabalho, além de permitir traçar paralelos com outro país que 

já tem propostas vitoriosas no campo da modernização tecnológica do ensino, 

servirá para identificar possíveis problemas no processo de inserção da tecnologia 

no sistema educacional do nosso país e possibilitará apontar caminhos para que 

este seja um processo verdadeiro e gratificante, não apenas mais uma imposição de 

ideias com objetivos inalcançáveis e um transtorno para o cotidiano do professor e 

do aluno. 

 Justifica-se o estudo, portanto, por permitir vislumbrar o acontecer no dia a dia 

da sala de aula e trazer apontamentos que favoreçam o trabalho do professor 

brasileiro inserido em um contexto que, muitas vezes, está longe de abarcar as 

exigências e necessidades da sociedade atual. Revisamos aspectos da formação 

docente, partindo, também, do pressuposto da incumbência que o professor tem de 

ser o primeiro agente capaz de transformar a sociedade, atuando como intelectual 

crítico. Por isso, negar-lhe essa consciência e formação adequada para atuar como 

tal, é negar-lhe, também, a possibilidade de transformação da sociedade, visando à 

melhoria da qualidade de vida de todo cidadão. E, justifica-se o trabalho, ainda, por 

buscar traçar um paralelo com outro país, tentando perceber a formação e a 

relevância do professor de língua materna no contexto mundial, por detectar os 

aspectos comuns e/ou divergentes e as possíveis semelhanças conceituais e 

práticas que possam existir no que diz respeito às políticas educativas e 



 
 

implementações tecnológicas do país proposto como comparativo para se fazer a 

pesquisa. 

 Dessa maneira, além da relevância acadêmica e social, o trabalho possui 

validade política em face à projeção mundial que Portugal tem alcançado nos 

últimos anos na área educacional - é o país europeu com maior rendimento no PISA, 

como discutiremos no terceiro capítulo deste estudo – não só pela expansão de sua 

plataforma tecnológica escolar, mas também, porque, atualmente, o novo secretário-

geral da Organização das Nações Unidas, é o português Antonio Guterres. Portanto, 

muito do modus operandi de Portugal e sua visão de mundo influenciarão diversos 

organismos internacionais e o mundo estará voltado para esse país que, apesar de 

pequeno em termos demográficos e geográficos, tem conseguido visibilidade 

mesmo em meio à crise europeia. 

Sendo este um estudo de cunho exploratório e de natureza qualitativa, para 

desenvolver suas perspectivas, traçamos dois caminhos essenciais que 

caracterizarão nossa pesquisa: levantamento bibliográfico e documental e pesquisa 

de campo. Para embasamento teórico, fizemos a revisão bibliográfica e documental 

com o objetivo de questionar, indagar e investigar as instituições e os personagens 

responsáveis por mediar o conhecimento pelo e para o mundo tecnológico, 

procurando enxergar além do senso comum, não apenas como meros expectadores, 

mas como críticos, mediante a verdadeira realidade das salas de aula brasileiras. 

Desse modo, a pesquisa qualitativa foi utilizada como meio para que possamos 

compreender os anseios e as necessidades do professor de Letras que irá atuar na 

educação básica.  

O grupo de estudo foi formado por graduandos e docentes da área de Letras, 

preferencialmente com até dez anos de egressos do curso de graduação. Foram 

priorizados os profissionais que exercem docência no estado de São Paulo, uma vez 

que essa região constitui a maior e mais diversificada rede educacional do Brasil e, 

pelo seu número e por sua constituição, assim tivemos uma amostra mais 

equiparada com o país selecionado como comparativo. Os mesmos instrumentos 

foram aplicados a professores de língua materna em atuação em três regiões do 

Portugal Continental – norte, centro e sul. 



 
 

Nesta etapa de estudo de campo, do tipo transversal, questionários 

semiestruturados impressos e digitais foram elaborados e aplicados de forma 

presencial ou on-line4. Acreditamos que aplicação on-line facilitou o aumento da 

amostra e também a adesão de participantes. 

Assim, com base nas sondagens nas instituições de ensino básico no Brasil e em 

Portugal e utilizando como referencial teórico autores como Lévy (2004, 2001, 2000), 

Valente (2016, 2011, 2003), Kenski (2012, 2005, 2003), Rojo (2007, 2013) e Freire 

(2005, 2004, 2001), refletimos sobre as diferentes metodologias de ensino adotadas, 

fazendo uso da tecnologia ou não, e como a atuação do professor frente à realidade 

na qual a escola está inserida pode contribuir para a qualidade do ensino de Língua 

Portuguesa na educação básica.  

Visando a uma melhor compreensão do que se pretende evidenciar nesta tese, o 

texto foi dividido da seguinte forma: no primeiro capítulo, explicitamos como o 

desenvolvimento da tecnologia esteve sempre atrelado às necessidades sociais e 

como, nos últimos anos, esse avanços têm afetado o fazer em sala de aula, tanto 

pelo novo perfil do corpo discente quanto pelas nossas exigências ao corpo docente. 

Nesse caminho, mostramos como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, os Parâmetros e Diretrizes e o Relatório de Monitoramento Global da 

Educação atendem a atual realidade educacional. 

No segundo capítulo, evidenciamos como a Língua Portuguesa tem sofrido 

impactos diretos das mudanças ocasionadas pela comunicação rápida e como os 

profissionais de Letras precisam estar instrumentalizados para trabalhar 

adequadamente com a realidade que lhe é apresentada no dia a dia da sala de aula. 

No terceiro capítulo, relatamos como aconteceu o processo de modernização 

tecnológica do sistema educativo português, apresentamos dados quanto ao número 

de alunos por série, discutimos as principais leis e diretrizes desse sistema e 

abordamos como tem sido a formação do professor de Letras nesse país. 

No capítulo seguinte, com base nos pressupostos de análise qualitativa, 

discutimos os dados coletados na pesquisa de campo feita com professores de 
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 No apêndice deste trabalho, encontra-se o modelo de questionário aplicado aos docentes de 

educação básica (secundária) em Portugal e no Brasil de forma presencial ou on-line. 



 
 

Letras da educação básica tanto do Brasil quanto de Portugal, a fim de corroborar, 

ou não, os apontamentos teóricos feitos nesta pesquisa sobre a formação desse 

profissional para o trabalho com as tecnologias de informação e comunicação, assim 

como perceber como é sua atuação para atender à realidade atual. 

Por último, apresentamos as considerações finais deste estudo a partir do que 

observamos nas pesquisas e nas visitas às escolas em ambos os países, trazendo 

reflexões sobre o trabalho com tecnologia no contexto escolar, a fim de contribuir 

para o aperfeiçoamento da atuação docente no contexto da educação básica 

brasileira, visando à formação de indivíduos aptos para exercer sua cidadania e 

instrumentalizados para o futuro mercado de trabalho. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1 TECNOLOGIAS A SERVIÇO DA HUMANIDADE 

 

Não há transição que não implique um ponto 
de partida, um processo e um ponto de 
chegada. Todo o amanhã se cria, num, 
ontem, através de um hoje. De modo que o 
nosso futuro baseia-se, no passado e se 
corporifica no presente.  

PAULO FREIRE 

As tecnologias sempre tiveram um papel importante na organização das 

sociedades, na relação entre o homem e sua cultura e na interação entre os próprios 

homens. O conceito de tecnologias abarca a totalidade do que a engenhosidade do 

cérebro humano conseguiu criar em todas as épocas, de acordo com seu modo de 

uso e suas aplicações. Elas são tão antigas quanto a espécie humana. Na Idade da 

Pedra, os homens conseguiram subsistir pela engenhosidade no uso dos elementos 

que a natureza podia lhes oferecer – água, fogo, madeira, ossos e peles de animais. 

Quem sabia usar esses recursos a seu favor, conseguia sobreviver, matar e 

dominar. 

Na origem da espécie, além do que poderia ser tirado da natureza, o homem 

contava somente com a capacidade natural de seu corpo: pernas, braços, músculos, 

cérebro. Os homens primitivos começaram a dominar técnicas de caça e de criação 

de objetos de pedra, mais tarde, o uso de metais e de cerâmicas diversas. As 

ferramentas eram criadas e utilizadas em grupo. Técnicas de construção, utilização 

e aperfeiçoamento desse material constituíram acervos preciosos na composição da 

cultura de determinados povos e foram transmitidos e aperfeiçoados no decorrer das 

gerações seguintes. (KENSKI, 2012) 

Uma técnica é produzida dentro de uma cultura, e uma sociedade 
encontra-se condicionada por técnicas. Eu digo condicionada, não 
determinada. Essa diferença é fundamental. [...] Dizer que a técnica 
condiciona significa dizer que abre algumas possibilidades, que 
algumas opções culturais ou sociais não poderiam ser pensadas a 
sério sem a sua presença. Mas muitas possibilidades são abertas, e 
nem todas são aproveitadas. (LÉVY, 2000, p. 25) 

Dessa forma, o desenvolvimento tecnológico de cada época da civilização 

influenciou, modificou e marcou a cultura e a forma de compreender a história de um 



 
 

povo. O homem transita e constrói sua história cultural mediado pelas tecnologias 

que lhe são contemporâneas. Elas transformam sua maneira de pensar, sentir, agir 

e de se relacionar.  Todas essas descobertas serviram para o crescimento e 

desenvolvimento do acervo cultural da humanidade. Dominamos a agricultura, 

construímos grandes prédios, pontes e cidades, desenvolvemos formas 

diferenciadas para obtenção de energia – como carvão, vapor, gás, eletricidade – e 

hoje, não podemos imaginar como seria viver sem esses elementos. Desde o início 

dos tempos, a história da humanidade demonstra que o domínio de determinados 

tipos de tecnologias, assim como o domínio de certas informações, distinguem os 

seres humanos, demonstrando que tecnologia é poder. Grupos primitivos que 

conseguiam usar as melhores lanças e setas mostravam sua supremacia na caça e 

na guerra. Canoas e barcos a remo tornaram-se frágeis diante de caravelas e 

caravelas foram subjugados diante de navios a vapor. Da mesma forma, os 

melhores soldados sempre foram os que usavam os armamentos bélicos mais 

avançados. 

Assim, a cada avanço tecnológico, a humanidade amplia o conhecimento e 

busca permanentemente outras tecnologias mais sofisticadas. O problema é que a 

rápida aceleração dos processos inovadores sempre deixou na miséria grupos 

inteiros que não se adequaram à realidade. Como em um processo de seleção 

natural, sobrevivem aqueles que conseguem se adequar, reinventar-se e se adaptar, 

fazendo dessa tecnologia uma aliada em seu fazer diário. 

De acordo com Eco (2003, apud KENSKI, 2005, p. 103): 

Cada inovação, cada passo adiante em direção ao progresso, 
sempre produziu desemprego e essa história começou com os 
tecelões do século XVIII, que quebravam as máquinas de tecer com 
medo de ficar sem trabalho. Imagino que o advento dos táxis tenha 
arruinado os cocheiros. 

 A tecnologia tanto abre portas quanto as fecha. Por um lado, habilita as 

pessoas a realizarem tarefas que de outra forma são impossíveis; por outro, coage 

as pessoas que não se adequam, sentenciando-as ao grupo dos excluídos e 

dominados. Não podemos deixar de ressaltar que os vínculos entre conhecimento, 

poder e tecnologias estão presentes em todas as épocas e em todos os tipos de 

relações sociais. 



 
 

Nas últimas décadas, temos vivido uma revolução no modo como nos 

comunicamos e nos relacionamos com o outro. Novos comportamentos, novas 

formas de vermos o mundo, novas linguagens impactam nossa cultura, nossa forma 

de selecionar e reter informações e, consequentemente, a construção do nosso 

conhecimento. 

Nenhuma outra tecnologia introduziu, em todas as áreas da atividade 

humana, tantas mudanças em tão pouco tempo e com tanta profundidade como as 

tecnologias de informação e comunicação – TIC5 – intensificadas nas últimas 

décadas com o uso do computador e da rede mundial de computadores – a internet. 

Essa ferramenta se propaga pelo globo e faz com que a troca de informações entre 

indivíduos de diferentes culturas ocorra e, incondicionalmente, proporciona uma 

rápida ampliação interpretativa sobre um tema em comum. 

Como relatamos, tradicionalmente, o termo tecnologia revelava-se como 

objetos e recursos modernos que tinham o fim de acrescentar e melhorar o 

tratamento de conhecimentos e habilidades através de seu uso e aplicação.  

Peixoto, Brandão e Santos (2007, p. 10) afirmam que:  

A etimologia da palavra tecnologia é grega: téchne significa arte, 
destreza; e logos quer dizer palavra, fala. Adicionando o termo logos 
a téchne, percebemos que essa é a palavra (logos) que vem conferir 
significado ao fazer, à técnica. Então, tecnologia é um fazer com 
significado, um fazer pensado que tem uma intencionalidade.  

Para esses autores, o termo tecnologia revela uma concepção de produção 

de saber centrada não somente no domínio da técnica, mas em um uso intencional e 

consciente, capaz de produzir (re)significação e que se manifesta com um saber que 

quer responder a questões coletivas para proporcionar mais entendimento ou mais 

intervenção.  

Em uma perspectiva atual, a tecnologia tem se revelado de maneira crescente 

dentro de um contexto social no qual os governos, as organizações e os indivíduos 

são integrados a fim de elevar ao máximo a eficácia de sua utilização (ROSA, 2009). 

As tecnologias presentes no cotidiano dos indivíduos da sociedade contemporânea 
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 No arcabouço teórico pesquisado, usa-se indistintamente a sigla TIC ou TICs, isto é, no singular ou 

no plural. Nesta pesquisa, optamos por usar o termo TIC, no singular, uma vez que a sigla já se 
refere à expressão Tecnologias da Informação e da Comunicação. 



 
 

modificam a perspectiva de seus interesses, o caráter dos símbolos verbais e não-

verbais e, por que não dizer, a configuração da sociedade.  

Em pleno século XXI, as TIC destacam-se em meio às conquistas e 

mudanças tecnológicas, pois, a cada dia geram, tecnicamente, novas teorias, 

programas e sistemas, e socialmente, novos processos interativos e afetivos por 

meio de múltiplos códigos sociais. É perceptível que essas inovações no campo da 

tecnologia de comunicação são, atualmente, as de maior impacto sobre a forma de 

as sociedades se organizarem e estabelecerem os parâmetros para as relações 

humanas. A mudança constante exige um processo de adaptação que abrange a 

todos. No dizer de Kenski (2005, p. 93), “estamos vivendo um novo momento 

tecnológico, em que a ampliação das possibilidades de comunicação e informação 

altera nossa forma de viver e aprender na atualidade”. 

Visto isso, entender as características da sociedade globalizada na qual 

vivemos é fundamental. É necessário ter a visão de que o mundo hoje é diferente 

daquele que se adequava confortavelmente ao modelo da modernidade há algumas 

décadas. As TIC ampliam o conceito de conexão social de natureza eletrônica, 

capaz de promover novas formas de conhecimento e de preparação da consciência 

social, produzindo modelos distintos de relação entre os indivíduos, pela mediação 

informativa. Além disso, estamos cientes de estarmos imersos em um território 

virtualizado que se faz possível a partir da presença das TIC, quando estas 

propiciam o aumento do ritmo de circulação de informações, promovendo a ligação 

entre diferentes espaços de modo sincrônico e fazendo do tempo, antes 

fragmentado e isolado em cada local, um tempo simultâneo, totalizado, articulado e 

compartilhado entre diferentes locais.  

A revolução tecnológica concentrada nas Tecnologias da Informação 
e da Comunicação (TICs), que possibilita a conexão mundial via rede 
de computadores, promove alterações significativas na base material 
da sociedade, ao estabelecer uma interdependência global entre os 
países e modificar as relações Estado-Nação e sociedade. O uso 
crescente de redes como a Internet resultou na criação de uma 
organização social, a sociedade em rede, que permite a formação de 
comunidades virtuais, grupos constituídos pela identificação de 
interesses comuns. (CORRÊA, 2004, p.1). 

No cenário atual, o elemento comum aos diversos aspectos de funcionamento 

das sociedades é o tecnológico. Um “tecnológico” muito diferente do que víamos na 



 
 

história da humanidade, baseado, agora, numa nova cultura, a digital. A ciência, 

hoje, na forma de tecnologias, altera o cotidiano das pessoas e coloca-se em todos 

os espaços, mudando a sua forma de aprender e perceber o mundo. Dessa 

maneira, transforma o ritmo da produção histórica e da existência humana. No 

momento em que o ser humano se apropria da ‘técnica”, ela já foi substituída por 

outra, mais avançada, e assim sucessivamente. Logo, 

qualquer pessoa habituada a refletir em termos das ciências sociais 
contemporâneas compreende que as transformações revolucionárias 
da ciência e da técnica, com as consequentes modificações na 
produção e nos serviços, devem necessariamente produzir 
mudanças também nas relações sociais. (SCHAFF, 2001, p. 21) 

As TIC evoluem com muita rapidez. A todo instante surgem novos processos 

e produtos diferenciados e sofisticados: telefones celulares, softwares, vídeos, 

computadores multimídia, internet, televisão interativa, videogames etc. Esses 

produtos, no entanto, não são acessíveis a todas as pessoas, seja pelos altos 

preços ou pela necessidade de conhecimentos específicos para sua utilização. A 

velocidade das alterações no espaço informacional exige atualização e contato 

permanente. Para que todos possam ter informações que lhes garantam a utilização 

confortável das atuais tecnologias, é preciso um grande esforço educacional geral. 

Uma vez que sofremos constantes mudanças, a aprendizagem por toda vida torna-

se uma necessidade natural do momento social e tecnológico em que vivemos, visto 

que, ao indivíduo, é exigida uma série de competências para que este possa gerir as 

informações a que tem acesso a todo tempo. Porém, o que se verifica é o rápido 

avanço tecnológico sem a correspondente inserção do homem nesse novo contexto. 

Muitos vivem um processo de exclusão que se agrava a cada dia, com a crescente 

sofisticação dos meios digitais. Lévy (2000, p. 229) ressalta que  

a cibercultura é propagada por um movimento social muito amplo 
que anuncia e acarreta uma evolução profunda da civilização. O 
papel do pensamento crítico é o de intervir em sua orientação e suas 
modalidades de desenvolvimento. [...] No entanto, muitos discursos 
que se apresentam como críticos são apenas cegos e 
conservadores. [...] A ausência de visão de futuro, o abandono das 
funções de imaginação e de antecipação do pensamento têm como 
efeito desencorajar os cidadãos a intervir. 

Conforme dados de uma pesquisa realizada pelo Centro de Políticas Sociais 

(CPS) juntamente com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), que mapeou as diversas 

formas de acesso à tecnologia digital no Brasil a partir de microdados do censo 



 
 

brasileiro realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e de 

mais de 150 países, ainda há uma grande amplitude de excluídos digitais no Brasil, 

acentuada pela alta desigualdade da renda per capita brasileira. De acordo com a 

pesquisa, em 2012, apenas 21,79% da população brasileira tinha acesso a 

computadores e 14,74% disponham de acesso a internet em suas casas. 

 
Tabela 1 – Top 10 no ranking de probabilidades controladas de  

acesso ao computador e ao computador com internet em casa (%)
6
 

 

 

Boa parte da pesquisa discute como o analfabetismo digital, por afetar a 

capacidade de aprendizado, a conectividade e a disseminação de informações, gera 

consequências psicológicas e financeiras em todos os campos da vida do indivíduo. 

O estudo aponta, ainda, que, das pessoas que não utilizaram um computador nos 

últimos três meses anteriores a entrevistas, 31,45% não o fizeram por não saberem 

como utilizar os recursos oferecidos pela máquina. Da mesma forma, é possível 

perceber que quanto menos anos de educação escolar o indivíduo apresenta, maior 

a falta de habilidade e de interesse pelos recursos digitais. 

Nesse mesmo sentido, o Relatório de Monitoramento Global da Educação 

2016 também destaca a alfabetização digital como uma das metas para melhorar as 

habilidades do futuro profissional. Porém, até o momento, o monitoramento da 

alfabetização digital é limitado a países mais ricos. Para se monitorar globalmente, é 

preciso lidar com mudanças tecnológicas rápidas ao longo do tempo e considerar 

                                                           
6
 Fonte: CPS/FGV a partir dos microdados do suplemento PNAD/IBGE. 



 
 

diversos contextos, ou ainda correr o risco de se medir um conceito culturalmente 

muito tendencioso. 

Resultados semelhantes foram obtidos pelo Centro Regional de Estudos para 

o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br)7.  De acordo com a nova 

edição da pesquisa TIC Domicílios 2015, a proporção de domicílios com acesso ao 

computador (50%) e a de domicílios com acesso à Internet (51%) permaneceram 

estáveis em relação a 2014. Nos domicílios da classe A, o acesso à Internet 

encontra-se praticamente universalizado. 

Os padrões de desigualdade socioeconômica e regional destacados pela 

série histórica da TIC Domicílios continuam visíveis na última edição da pesquisa: na 

classe D e E apenas 16% dos domicílios estão conectados à Internet, e na área rural 

esta proporção é de 22%, permanecendo muito abaixo dos 56% dos domicílios de 

áreas urbanas. Aproximadamente 30 milhões de domicílios das classes C e D/E 

estão desconectados, o que representa quase a metade do total de domicílios 

brasileiros. “A Região Sudeste tem tanto a maior proporção de domicílios 

conectados quanto a maior quantidade em números absolutos de domicílios 

desconectados, o que corrobora que, mesmo nos grandes centros urbanos, 

questões de infraestrutura e socioeconômicas influenciam fortemente a possibilidade 

de acesso. A pesquisa também aponta a presença do tablet como computador 

exclusivo nos domicílios de baixa renda, sugerindo que este dispositivo seria a 

alternativa mais barata”, destaca Alexandre Barbosa (2016)8 

 

 

 

 

                                                           
7
 O Cetic.br é um departamento do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (Nic.br), que 

implementa as decisões e projetos do Comitê Gestor da Internet do Brasil (Cgi.br). 
8
 Disponível em: http://cetic.br/noticia/celular-torna-se-o-principal-dispositivo-de-acesso-a-internet-

aponta-cetic-br/ Acesso em janeiro de 2017. 

http://cetic.br/noticia/celular-torna-se-o-principal-dispositivo-de-acesso-a-internet-aponta-cetic-br/
http://cetic.br/noticia/celular-torna-se-o-principal-dispositivo-de-acesso-a-internet-aponta-cetic-br/


 
 

Tabela 2 - Proporção de usuários de internet, por atividades realizadas na internet - Educação e Trabalho - 

Percentual sobre o total de usuários da Internet
9 

Percentual % 

Realizou 
atividades ou 

pesquisas 
escolares 

Fez 
cursos à 
distância 

Estudou na 
Internet por 

conta 
própria 

Usou serviço de 
armazenamento na 
Internet, como por 
exemplo Dropbox, 

Google Drive, 
Onedrive 

Realizou 
atividades de 

trabalho 

TOTAL 43 9 37 22 35 

Área 

Urbana 43 9 37 22 36 

Rural 43 9 32 13 23 

Grau de 
instrução 

Analfabeto / 
Educação infantil 

24 2 10 8 6 

Fundamental 35 2 23 9 12 

Médio 40 8 34 20 34 

Superior 59 21 63 44 72 

Classe 
social 
2015 

Classe A 53 17 57 36 63 

Classe B 48 13 45 30 50 

Classe C 40 6 32 18 28 

Classe D/ E 37 5 28 8 15 

       
 

A forma de utilização de alguma inovação, seja ela um tipo novo de processo, 

produto, serviço ou comportamento, precisa ser informada e aprendida. Podemos 

perceber que a relação entre educação e tecnologias está cada vez mais estreita. A 

educação serve para preparar para a vida social, a atividade produtiva e o 

desenvolvimento técnico-científico. Dessa forma, mais uma vez, a escola é uma 

instituição social que tem importância fundamental em todos os momentos de 

mudanças na sociedade. 

Neste sentido, podemos afirmar que a interação entre escola e TIC mostra-se 

fundamental, pois, com a inserção destas, a sociedade admite a possibilidade de se 

aprender dentro e fora das salas de aula, em um processo de troca no qual a escola 

abre as portas para o novo e, ao mesmo tempo, ensina a usá-lo para aprimoramento 

de habilidades e uma próspera inserção social do indivíduo. Para isso, novos 

                                                           
9
 Disponível em: http://www.cetic.br/tics/usuarios/2015/total-brasil/C8/ Acesso em janeiro de 2017. 

http://www.cetic.br/tics/usuarios/2015/total-brasil/C8/


 
 

ambientes de aprendizagem surgem, apresentando fortes impactos nos processos 

educacionais até então estabelecidos, criando possibilidades de surgimento de 

outras modalidades de ensino, articulando o tempo com um espaço virtual - um 

espaço não mais geográfico apenas - propiciando novas e inúmeras formas de 

mediação que trabalharão em parceria com a figura do professor. Ressaltamos, 

porém, que o sucesso da interação entre educação e TIC se processa apenas 

quando os profissionais de educação percebem a importância de utilizar os 

potenciais educativos que a tecnologia disponibiliza. 

 

1.1 A EDUCAÇÃO A SERVIÇO DAS MUDANÇAS SOCIAIS 

 A escola representa, na sociedade moderna, o espaço de formação não 

apenas das gerações jovens, mas de todas as pessoas. Em um momento 

caracterizado por transformações velozes, as pessoas procuram na educação a 

garantia de formação que lhes possibilite o domínio de conhecimento e melhor 

qualidade de vida. Kenski (2012) destaca que em um mundo em constante 

mudança, a educação escolar tem de ser mais do que mera assimilação certificada 

de saberes, muito mais do que apenas preparar futuros consumidores ou treinar 

pessoas para a utilização mecânica das tecnologias de informação e comunicação. 

A escola não irá desaparecer, pelo contrário, continuará como um ambiente 

privilegiado de aprendizagem. “Como aprender é função de toda vida, é preciso 

encontrar a maneira de todos poderem, a vida toda, estudar. Entretanto, o grande 

desafio está em garantir autêntica aprendizagem, fugindo do instrucionismo." 

(DEMO, 2001, p. 31) 

Mudam-se os paradigmas de ensinar e aprender. Cabe mais uma tarefa à 

escola, formar cidadãos protagonistas de sua história, independentes cognitiva e 

tecnologicamente. Como destaca Kenski (2012, p.64), 

A escola precisa assumir o papel de formar cidadãos para a 
complexidade do mundo e dos desafios que ele propõe. Preparar 
cidadãos conscientes, para analisar criticamente o excesso de 
informações e a mudança, a fim de lidar com as inovações e as 
transformações sucessivas dos conhecimentos em todas as áreas. 



 
 

 Este é o recente desafio para a educação: adaptar-se aos avanços 

tecnológicos e orientar o caminho de todos para o domínio e a apropriação crítica 

desses meios. Cabe à instituição escolar formar pessoas flexíveis, adaptáveis e 

criativas o suficiente para estarem preparadas para encarar novos e diferenciados 

perfis sociais e profissionais. Pessoas que tenham agilidade suficiente para adaptar-

se às constantes mudanças e às exigências do mercado. “A escola precisa, enfim, 

garantir aos alunos-cidadãos a formação e a aquisição de novas habilidades, 

atitudes e valores, para que possam viver e conviver em uma sociedade em 

permanente processo de transformação.” (KENSKI, 2012, p.64) 

Santo (2013) ainda ratifica essas colocações quando afirma que há muitas 

maneiras de inovar o ensino, mas, provavelmente, a mais estimulante e adequada 

para o momento atual pode ser considerada aquela que faça uso das tecnologias. 

Para atender a essas exigências, a escola com seus gestores e professores 

encontra-se diante de mais um grande enfrentamento, oferecer aos alunos uma 

educação dentro dos novos modelos exigidos pelas reformas provocadas pela 

revolução tecnológica. Uma educação que estimule e provoque o aluno a vencer 

desafios, que seja capaz de identificar enunciados mais complexos, interpretar 

textos mais longos, expressar-se corretamente, saber trabalhar em diferentes 

contextos com diferentes pessoas, saber ler o mundo e ser capaz de se destacar em 

um mercado de trabalho cada vez mais competitivo. 

Para atender a tais exigências, conferências como Global MIL Week têm 

fomentado debates que promovam acesso igualitário de todos os indivíduos à 

tecnologia. O propósito do Global MIL (Alfabetização de Mídias e Informação), que 

teve início em Fez, Marrocos, em 2011, é oferecer conexões entre instituições 

educacionais, organizações particulares e públicas para MIL. (WILSON, 2013) 

Promovido pela Unesco, o programa percebe que  

Indivíduos, comunidades e sociedades estão conectadas hoje por 
meio de redes que são tanto físicas quanto digitais. Contudo, em 
todo o mundo, a participação nesses "ecossistemas de 
comunicação" é limitada e desigual, pois nem todos são capazes de 
participar de forma que promovam o diálogo intercultural, a inclusão 



 
 

e o desenvolvimento social, nem de reforçar os processos 
democráticos e pacíficos. (UNESCO, p. 1, 2016b, tradução nossa10) 

Para tanto, o objetivo é sensibilizar a população para a importância dos 

métodos de Alfabetização por meio das TIC a nível global, promovendo a 

cooperação, a mobilidade e a parceria.  
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 “Individuals, communities, and societies are connected today through networks that are both 
physical and digital. However, across the globe, participation in these “ecosystems of communication” 
is limited and unequal: not everyone is able to participate in ways that promote intercultural dialogue, 
inclusion, and social development, nor in ways that enhance democratic processes and peace.” 
 



 
 

2 NOVAS PERSPECTIVAS PARA O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Como ser professor desse novo homem? 
Como auxiliar na sua formação sem 
comprometê-la? Somente conseguiremos 
cumprir essa tarefa, se tivermos professores 
com preocupações formativas, além de 
informativas; preocupações voltadas para a 
pertinência de sua atuação e com a visão 
ampla e abrangente do processo educacional. 

MARIA LUCIA VASCONCELOS 

 Como já discutimos no início deste trabalho, estar em contato com o mundo 

virtual é hoje, para muitos, mais que um desejo ou uma forma de distração, tornou-

se uma real necessidade. A comunicação virtual11 oferta inúmeras vantagens ao seu 

usuário dentre elas podemos destacar a instantaneidade comunicativa, o rápido 

compartilhamento de informações, a facilidade de interação com públicos diversos 

em diferentes lugares, a autoria de pessoas anônimas. Esse novo modo de 

intercâmbio permite, cada vez mais, que tenhamos também inovações no modo de 

usar a modalidade escrita de nossa língua. Assim, um universo de novas palavras 

ou de novas formas de grafias tem ganhado destaque na Língua Portuguesa do 

Brasil, os neologismos, principalmente os neologismos gráficos.  

 Em outras palavras, a situação de escrita a que nos vemos virtualmente 

inseridos, leva-nos à situação de produção de hipertextos, na qual há uma mistura 

de vozes e de modos de leitura, pois se possibilita a concomitância de leituras 

verbais, imagéticas e sonoras ao mesmo tempo e em qualquer ponto do texto. 

(SANTOS, 2012) 

 

                                                           
11 Para fins de esclarecimento, tomamos neste trabalho a definição de Lévy (2000, p. 42), em que 

virtual designa aquilo que de fato existe, mas não tem um ponto geográfico fixo, é algo sem território: 
A palavra "virtual" pode ser entendida em ao menos três sentidos: o primeiro, técnico, ligado à 
informática, um segundo corrente e um terceiro filosófico. [...]. Na acepção filosófica, é virtual aquilo 
que existe apenas em potência e não em ato [...] Mas no uso corrente, a palavra virtual é muitas 
vezes empregada para significar a irrealidade — enquanto a "realidade" pressupõe uma efetivação 
material, uma presença tangível. [...] É virtual toda entidade "desterritorializada", capaz de gerar 
diversas manifestações concretas em diferentes momentos e locais determinados, sem, contudo, 
estar ela mesma presa a um lugar ou tempo em particular. Repetindo, ainda que não possamos fixá-
lo em nenhuma coordenada espaço-temporal, o virtual é real. Uma palavra existe de fato. O virtual 
existe. (LÉVY, 2000, p. 42)   
 



 
 

3 MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA DO ENSINO EM PORTUGAL 

 

Em finais da década de 1970 e início da década de 1980 do século XX, 

iniciaram-se em Portugal diversas ações governamentais com o objetivo de inserir 

as TIC na educação, como estratégia para o desenvolvimento informático do país, 

bem como para preparar profissionais com competência científico-tecnológica para 

atuar nos diversos setores produtivos.  

A partir desse período, a educação foi apontada como prioridade, assim como 

a integração das TIC nas escolas, mais precisamente nos processos de ensino e de 

aprendizagem, por professores e alunos, como meios e ferramentas de acesso ao 

conhecimento e como recurso nos processos pedagógicos.  

A proposta inicial de Portugal para o uso do computador na educação, 

decorreu de recomendações do “Relatório Carmona” (1985)12, que direcionou a 

implementação do Projeto MINERVA (Meios Informáticos Na Educação: 

Racionalizar, Valorizar, Atualizar) e orientou a introdução da disciplina Tecnologia 

Educativa no currículo da formação inicial e em serviço de professores13. O Projeto 

MINERVA teve como objetivo introduzir “de forma racionalizada, os meios 

informáticos no ensino não superior, num esforço que permita valorizar activamente 

o sistema educativo em todas as suas componentes e que suporte uma dinâmica 

permanente de avaliação e actualização de soluções” (BLANCO & SILVA, 1993, p. 

44). 

No pensamento de Viseu (2007, p.38),  
                                                           
12 Desde meados dos anos 80, assistiu-se ao desenvolvimento e divulgação dos microcomputadores, 
novos serviços de telecomunicações, entre outros avanços digitais. Estes fatores revolucionaram o 
mundo, o que levou à exigência de mudanças na escola e na sociedade. Nesta época, em toda a 
Europa, surge a introdução de computadores nas escolas. Portugal não foge à regra, através do 
despacho 68/SEAM/84, estabelece a criação de um grupo de trabalho para elaborar um documento 
designado ―Projecto para a Introdução das Novas Tecnologias no Sistema Educativo. O documento 
ficou conhecido como Relatório Carmona. O relatório não pretendia criar um projecto para a 
introdução dos computadores/informática nas escolas, mas iniciar um processo para proceder à 
alfabetização tecnológica da sociedade através do sistema escolar. (GOMES, 2010, p. 13) 
 
13

 Um estudo realizado por Pais e Silva, em 2003, aponta que, em um total de 95 cursos analisados, 
foram contabilizadas 73 disciplinas que se apresentam sob designações muito diferenciadas, “Novas 
tecnologias de informação e comunicação”, “Tecnologia educativa”, “Computadores em educação”, 
“Comunicação multimédia”, “Meios e materiais de ensino”, “Informática”, etc., formando um corpo de 
matérias representativo da formação em Tecnologia Educativa recebido pelos professores e 
educadores durante sua formação inicial. 



 
 

Desde então, as escolas foram apontadas como uma área prioritária, 

tendo sido proposto um conjunto de medidas, entre as quais se 

destacam aquelas que estão na origem do desenvolvimento de dois 

dos maiores projectos de âmbito nacional após o Projecto Minerva na 

área das TIC: o Programa Nónio Século XXI-Tecnologias da 

Informação e Comunicação na Educação, com o objectivo na área da 

produção, divulgação, utilização e formação no âmbito das TIC, e o 

Programa Internet na Escola, com o objectivo principal de apetrechar 

os estabelecimentos de ensino com equipamentos informáticos e 

ligações à Internet. 

Esse projeto, que esteve em prática de 1985 até 1994, pretendeu atingir 

várias áreas e envolveu vários personagens educacionais e instituições. O projeto 

conheceu três períodos distintos, definidos por Ponte (1994), no seu relatório Projeto 

MINERVA de 1994: a fase-piloto, de 1985 a 1988, com o surgimento e 

desenvolvimento de equipes de trabalho, infraestruturas e várias iniciativas; o 

período operacional do projeto, de 1988 a 1992, com o maior número de escolas 

envolvidas e o aumento de financiamento para o projeto; e o período de 

encerramento, de 1992 a 1994 numa fase de contenção orçamental e com a 

concorrência motivada pelo desenvolvimento de outras iniciativas.  

3.1 A CAPACITAÇÃO DAS ESCOLAS COM MATERIAL TECNOLÓGICO 

Com base na premissa de que, se todas as crianças tivessem acesso às 

tecnologias, estas poderiam estar em igualdade de oportunidade para desenvolver 

seu potencial, uma das primeiras medidas do projeto foi equipar a escola e seus 

atores com o kit tecnológico.  

As metas para até 2010 eram dois alunos por computador; um vídeo-projetor 

por sala de aula; um quadro interativo multimídia (QIM)14 por cada três salas de aula. 

Com essas medidas, mesmo as escolas públicas de lugares mais afastados 

dos grandes centros urbanos de Portugal puderam ser equipadas com inúmeros 

aparelhos eletrônicos, tanto nas salas de aula quanto nos espaços de serviços, 

como bibliotecas, secretaria, portaria, refeitórios etc. A realidade dessa implantação 

                                                           
14

 O quadro interativo multimídia é um sistema tecnológico integrado por um computador ligado à 
internet e um vídeo-projetor que apresenta sobre a tela ou a parede o que mostra no monitor do 
computador. Quando este equipamento se complementa com ecrã(tela) tátil permite controlar o 
computador, utilizando uma ponteira especial, como um lápis ou mouse. No Brasil, é comumente 
chamado de lousa eletrônica ou lousa digital. 



 
 

pôde ser confirmada durante nossas visitas às escolas em diferentes regiões de 

Portugal. 

Figura 3 - Sala de aula da Escola Pública Secundária Jaime Cortesão – Portugal
15

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Sala de aula da Escola Pública Secundária Jaime Cortesão – Portugal 
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 Figuras 3 a 10 - Fonte: Liliane Delorenzi – acervo do autor – 2016. 
 



 
 

 

Figura 5 - Sala de aula da Escola Pública Secundária José Falcão – Portugal 

 

 



 
 

Figura 6 - Sala de aula da Escola Pública Secundária José Falcão – Portugal 

 

Figura 7 - Laboratório de informática da Escola Pública Secundária Avelar Brotero – Portugal

 

Figura 8 - Biblioteca da Escola Pública Secundária Avelar Brotero – Portugal 



 
 

 

Figura 9 - Sala de aula da Escola Pública Secundária Avelar Brotero – Portugal

 

Figura 10 - Salas de aula da Escola Pública Secundária Avelar Brotero – Portugal 



 
 

  

Outra tentativa de instrumentalizar os discentes com aparatos tecnológicos foi 

o portátil Magalhães. O portátil Magalhães é um computador de baixo custo, 

montado em Portugal, baseado na segunda versão do portátil Classmate 

PC da Intel. 

Figura 11 - Computador portátil - Notebook 16 
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 Disponível em: www.sapo.pt. Acesso em junho de 2016. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Classmate_PC
https://pt.wikipedia.org/wiki/Classmate_PC
https://pt.wikipedia.org/wiki/Intel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Laptop
https://pt.wikipedia.org/wiki/Netbook
http://www.sapo.pt/


 
 

O nome provém do navegador português Fernão de Magalhães.  A montagem 

desse computador em Portugal, sob o âmbito do Programa e-escolinha, uma das 

frentes do PTE, resultou de um protocolo entre o Governo da República 

Portuguesa e a Intel. O portátil teve como público-alvo crianças com idades 

compreendidas entre os seis e os dez anos. O Magalhães foi montado com um 

custo de produção de 180 euros e começou a ser produzido em janeiro de 2008 e, 

em setembro, foram distribuídos os primeiros portáteis às crianças do ensino 

básico em Portugal, sendo gratuito para aqueles que estivessem abrangidos pelo 

primeiro escalão da ação social escolar. Para os do segundo escalão o custo era de 

20 euros e, para aqueles que não estivessem abrangidos pela ação social, o custo 

era de 50 euros.   

O portátil causou uma série de polêmicas, entre elas, acusações de fraude e 

sonegação de impostos da produtora do material. Além disso, o estudo realizado por 

João Paulo da Silva Miguel (2014), da Universidade Portucalense, que analisou 682 

agentes educativos – 400 alunos, 181 encarregados de educação e 101 professores 

– do 1º ciclo do ensino básico do concelho de Matosinhos, concluiu que não houve 

um retorno imediato por parte das instituições escolares e que estas apenas 

utilizavam o Magalhães de forma esporádica dentro do contexto de sala de aula. O 

resultado deste estudo permitiu verificar que 89,1% dos professores, 84,5% dos 

encarregados de educação e 86% dos alunos consideravam que nunca ou 

raramente o computador foi utilizado no âmbito escolar. 

O estudo mostra que  

[...] existe uma dificuldade, por um lado, por parte dos alunos, em 
preservar os portáteis Magalhães em termos funcionais, e, por 
outro, por parte dos professores, pela falta de coordenação do 
procjeto, uma vez que se sentiram sozinhos e sobrecarregados 
com a burocracia e as avarias dos computadores. (MIGUEL, 2014, 
p.102) 

O autor também ressalta que 

[...] falta de liderança, envolvimento e incentivo por parte dos 
directores dos agrupamentos, falta de salas apetrechadas com 
tomadas e com ligação à internet, falta de assistência técnica aos 
portáteis, que avariam com frequência e facilidade, e falta de 
modelos/tipos de planificação que integrem o Magalhães nas 
actividades lectivas e nos currículos dirigidos aos alunos do 1º ciclo 
do ensino básico. (MIGUEL, 2014, p.110) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fern%C3%A3o_de_Magalh%C3%A3es
https://pt.wikipedia.org/wiki/E-escolinha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Governo_da_Rep%C3%BAblica_Portuguesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Governo_da_Rep%C3%BAblica_Portuguesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Intel
https://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%BAblico-alvo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o_b%C3%A1sica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o_b%C3%A1sica


 
 

3.2 CAPACITAÇÃO TECNOLÓGICA DOS DOCENTES 

 

Surge, assim, a Escola Virtual, um projeto de educação on-line, de 

responsabilidade da Porto Editora, cujo objetivo é disponibilizar a toda a comunidade 

educativa métodos de estudo e acompanhamento mais atrativos e eficazes, 

orientados para o sucesso escolar dos alunos. O recurso permite simplificar o 

processo de ensino, ao colocar a matéria em suportes e formatos mais estimulantes 

e adequados aos interesses dos alunos. A Escola Virtual tem como público-alvo toda 

a comunidade escolar e vários agrupamentos de escolas tiveram acesso a licenças 

para uso dos professores como uma forma de apresentar conteúdos programáticos 

em recursos multimídia, facilitando a aprendizagem dos alunos e permitindo ter 

sempre a matéria estruturada de forma convidativa e funcional. Os conteúdos e 

funcionalidades da plataforma foram pensados, principalmente, para a utilização nos 

computadores da sala de aula e nos quadros interativos. 

 

Figuras 12 – Trechos de aulas interativas de ciências, história e geografia  
disponibilizadas na Escola Virtual.17
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 Disponível em http://www.escolavirtual.pt/Professores-Page/professorespage.html. Acesso em 
junho 2016. 

http://www.escolavirtual.pt/Professores-Page/professorespage.html


 
 

 

O serviço está disponível para usuários a título particular; alunos que 

necessitam de conteúdos para autoaprendizagem; encarregados de educação que 

procuram conteúdos que complementem a aprendizagem dos seus educandos; 

professores que procuram materiais e ferramentas para melhorar o ensino durante 

suas aulas e utilizadores institucionais que desejem beneficiar de uma plataforma de 

e-learning colaborativa, tais como: escolas públicas, colégios, câmaras municipais, 

centros de explicação, escolas profissionais, etc.  

 

 

 

Figura 13 – Tela inicial em que a Escola Virtual explica seu objetivo.
18
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 Fonte: Escola Virtual (on-line). Acesso em junho de 2016. 
 



 
 

 

Outro recurso disponibilizado pela mesma Editora é o BRIP - Banco de 

Recursos Interativos para Professores – que compila mais de 20.000 recursos 

educativos digitais, dos quais se destacam: animações, vídeos, sequências de 

aprendizagem, exercícios interativos e todos os livros didáticos do Grupo Porto 

Editora em formato digital. 

Os recursos são pesquisáveis e encontram-se agrupados por ciclo de ensino 

e área disciplinar, permitindo também carregar conteúdos criados pelo professor, 

para projetar em sala de aula ou atribuir como tarefa aos alunos. 

Tipologia de recursos disponível no BRIP: 

- Animações: conteúdos curriculares explicados através de elementos gráficos e 

acompanhados de locuções. 

- Desenvolvimento de conteúdos: recurso constituído por elementos distintos que 

se complementam entre si para explicar um conceito. 

- Exercícios Interativos: exercícios que testam conhecimentos adquiridos. 

- Imagem ou esquema: recursos icônicos que complementam a explicação dos 

conteúdos. 

- Informação adicional: conteúdo textual complementar. 



 
 

- Manuais Digitais: versão digital de manual (livro didático). 

- Pronúncia: atividades que permitem testar a oralidade, tais como diálogos, frases 

ou palavras soltas. 

- Sequências de aprendizagem: conjunto de recursos de exploração orientada, 

com ordenação específica, concebidos para atividades de autoaprendizagem. 

- Simulações: atividades que permitem a interação e intervenção por parte do 

utilizador (jogos, simulação de uma experiência laboratorial). 

 

Figura 14 – Tela do site da plataforma Escola Virtual que orienta os professores  
a como usarem a ferramenta. 

 

Além disso, todas as escolas de Portugal tinham à disposição plataformas de 

comunicação e de informação, como o moodle (Modular Object-Oriented Dynamic 

Learning Environment) e gmail. 

 Juntamente com esses recursos, as escolas receberam apoio de agências 

educativas do Ministério da Educação. A área de recursos e tecnologias educativas 

é da responsabilidade da Equipe de Recursos e Tecnologias Educativas (ERTE), 

parte do projeto do PTE, que tem como principais objetivos propor modos e 

modalidades de integração das TIC em todos os níveis de educação e de ensino, 

bem como definir orientações para uma utilização pedagógica e didática racional, 

http://www.erte.dge.mec.pt/


 
 

eficaz e eficiente das infraestruturas, equipamentos e recursos educativos à 

disposição dos estabelecimentos de ensino e de educação. 

Neste contexto, são, atualmente, desenvolvidos vários projetos e iniciativas. 

Destacamos a seguir o Portal das Escolas, que oferta uma série de recursos 

educativos para auxiliar o professor em suas aulas. 

Figura 15 – Tela inicial do site da plataforma Portal das Escolas. 

 

A última proposta lançada pelo Ministério da Educação foi o Programa 

Educação 2015 que começou a ser implementado no ano letivo 2010/2011 que “ […] 

pretende aprofundar o envolvimento das escolas e das comunidades educativas na 

concretização dos compromissos nacionais e internacionais em matéria de política 

educativa” (Programa Educação 2015, 2010, p. 2). Através desse programa, 

Portugal assumiu o compromisso de melhorar as competências básicas nas provas 

de literacia19, matemática e ciências do PISA (Programa Internacional de Avaliação 

de Alunos), a diminuição do abandono escolar e a redução de alunos que evadem 

do sistema de ensino antes de o frequentarem durante 12 anos. Mas, até 2015, 

novas metas foram traçadas, continuando a apostar na melhoria das competências 

dos portugueses, nos investimentos tecnológicos e na permanência dos alunos na 

escola pelo menos até os 18 anos de idade.  
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 O mesmo que o termo letramento, no Brasil. 



 
 

4 ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS E OBJETIVOS DA INVESTIGAÇÃO: 

ENCONTRO DE VOZES, TROCA DE SABERES 

 

Não é no silêncio que os homens se 
fazem, mas na palavra, no trabalho,  

na ação-reflexão. 
 

PAULO FREIRE 

 

Como apresentamos na introdução desta pesquisa, ela é composta por dois 

principais caminhos metodológicos, o primeiro é a revisão bibliográfica e 

documental, abrangendo o conceito, o espaço e os agentes responsáveis por mediar 

o conhecimento pelo e para o mundo tecnológico, momento que serviu para o 

embasamento teórico necessário ao desenvolvimento dos capítulos iniciais, assim 

como alimentou e fundamentou a análise e a interpretação dos dados obtidos por 

meio dos discursos recolhidos. No segundo, que se inicia aqui, buscamos a 

vinculação dos conceitos levantados anteriormente ao real contexto educacional 

retratado por professores de Língua Portuguesa, tanto no Brasil quanto em Portugal, 

que, em plena Era da Informatização estão enfrentando os desafios e a anseios de 

uma nova geração de alunos. 

Para alcançar os objetivos traçados, adotamos como forma de trabalho a 

pesquisa-ação, uma vez que nesse procedimento o pesquisador se integra de tal 

forma à comunidade estudada que estabelece com esse grupo estreita associação 

com o oferecimento de uma ação ou com a reflexão de um problema coletivo. (GIL, 

2002, p. 62 apud ALEXANDRE e MATIAS, 2008, p. 23) 

O conceito de pesquisa-ação, na vertente educativa, desenvolveu-se na 

década de 1970 como uma estratégia metodológica, uma investigação temática com 

enfoque sociopolítico na pesquisa educativa. Tomando como exemplo o conceito de 

educação libertadora de Paulo Freire (2005) e suas atividades educativas com os 

camponeses, idealizando a primeira pesquisa e coordenando-a em sua primeira 

fase, é atribuída a ele a criação de um estilo alternativo de pesquisa-ação educativa. 

Inspirados na experiência inicial de Paulo Freire, outros pesquisadores sustentaram 

metodologias para essa forma de pensar sobre o trabalho docente, colocando no 



 
 

centro do processo educativo o homem (docente e/ou discente), que 

tradicionalmente é concebido como objeto da educação. (TAVARES, 2008) 

Podemos compreender que a pesquisa-ação proposta por Freire está 

baseada na participação de cada agente envolvido no processo de ensino, tendo 

como ponto de partida o entendimento de que os problemas educacionais devem 

ser estudados, avaliados, refletidos dentro do contexto em que eles de fato ocorrem 

em suas complexidades e transformações. 

Nesta pesquisa, optamos por recorrer aos pressupostos qualitativos da 

pesquisa-ação, pelo desejo de observar, no espaço escolar e pedagógico, os 

problemas e necessidades reais que poderiam ser identificados quanto ao uso das 

TIC. Chizzotti (2001, apud TAVARES, 2008, p. 114) acrescenta que: 

A pesquisa-ação se propõe a uma ação deliberada visando mudança 
no mundo real, compreendida com um campo restrito, englobando 
em um projeto mais geral e submetendo-se a uma disciplina para 
alcançar os efeitos do conhecimento. 

 

É relevante destacar que as características qualitativas e dialógicas da 

pesquisa-ação não fogem ao espírito científico. Ela permite, no entanto, maior 

flexibilidade na concepção e aplicação dos instrumentos de investigação de uma 

situação concreta. 

 

Se por muito tempo o papel da ciência foi descrever, explicar e 
prever os fenômenos, impondo ao pesquisador ser um observador 
neutro e objetivo, a pesquisa-ação adota um encaminhamento 
oposto pela sua flexibilidade: servir de instrumento de mudança 
social. Ela está mais interessada no conhecimento prático do que no 
conhecimento teórico. (BARBIER, 2002, p. 3220) 

 

Alexandre e Matias (2008, p. 19) afirmam que “os métodos e técnicas 

constituem as etapas das quais a ação de investigar cientificamente não pode 

prescindir”, entretanto, muito além de teorias e métodos apenas, procuramos a 

verdadeira realidade do trabalho com tecnologia em sala de aula. Portanto, para que 

um recorte real fosse possível, buscamos uma pesquisa que trouxesse discussões 

do verdadeiro contexto escolar e da rotina de professores, alunos e escola. Para 
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 Grifo nosso 



 
 

tanto, objetivamos não apenas a compilação de textos teóricos sobre o assunto, mas 

também desejamos visitar, viver, sentir o contexto e recolher depoimentos de alguns 

agentes envolvidos diretamente no processo. 

Pimenta (2005) assegura que a importância da pesquisa no processo de 

formação docente acontece no movimento que compreende os docentes como 

sujeitos que podem construir conhecimento sobre o ensinar por meio da reflexão 

crítica acerca da sua atividade, na dimensão coletiva e contextualizada institucional 

e historicamente. A pesquisa-ação, dessa forma, parece responder a uma 

inquietação natural dos docentes em enriquecer seus conhecimentos para enfrentar 

a complexidade dos problemas encontrados no contexto educacional. Dessa forma, 

esta pesquisa é, sobretudo, uma contribuição e uma possível estratégia para o 

crescimento e desenvolvimento de professores e pesquisadores, de modo que eles 

possam utilizar a presente para aperfeiçoar ainda mais o seu ensino e, em 

decorrência, a aprendizagem de seus alunos. 

Uma abordagem qualitativa em um estudo do tipo pesquisa-ação pode 

assumir um caráter aberto e flexível pela possibilidade de mudança no campo 

educacional, com novas proposições de ação, bem como pela riqueza de elementos 

descritivos mais pertinentes do que aqueles que, muitas vezes, são possibilitados 

quando a área se restringe à pesquisa quantitativa. 

Portanto, na abordagem qualitativa, a interação contínua entre sujeitos, as 

suas experiências e o objeto a ser investigado oferecem às categorias de 

compreensão e interpretação um rico movimento para o pesquisador captar a 

diversidade inerente ao mundo real. Vasconcelos (2004, p. 112) afirma que,  

 

Em educação, a pesquisa qualitativa [...] configura-se como um 
caminho metodológico bastante adequado, uma vez que a tarefa 
docente somente consegue se manter atualizada, produtiva e 
efetivamente educativa, se alimentada pela pesquisa científica que, 
ao intrigar o professor, envolve-o, transformando o seu discurso ao 
emprestar-lhe vida e originalidade, frutos de sua própria reflexão. 

 

A pesquisadora segue reiterando que tal pesquisa não requer o levantamento 

de hipóteses, entretanto, “ao pesquisador, sempre se apresentam alternativas de 



 
 

trabalho, que posteriormente se configuram como adequadas, ou não, à 

compreensão do objeto estudado.” (VASCONCELOS, 2004, p. 112) 

A partir dessa epistemologia na perspectiva qualitativa, partimos do 

fundamento de que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, 

havendo então um vínculo muito grande entre o mundo objetivo e a subjetividade 

desses sujeitos. Dentro dessa abordagem, traçamos o perfil de formação dos 

docentes, assim como seus parâmetros dentro do campo de atuação. Da mesma 

forma, foram acolhidos, interpretados e discutidos os posicionamentos e as 

dificuldades que os docentes vivem no cotidiano de suas aulas ao trabalhar com a 

tecnologia, com a intenção de auxiliá-los apontando possíveis focos de resistência 

dos professores, ou mesmo dos alunos, partindo de estratégias balizadas pela 

reflexão teórico-conceitual sobre o assunto. Uma vez que, como se refere Paulo 

Freire (2005, p.75) 

 
Assumir o seu tempo e se assumir, entendendo a história como 
possibilidade, exige de quem o faz integrar-se e inserir-se no seu 
tempo, como tarefa histórica. Exige o engajamento em mudanças no 
presente, enfrentando os obstáculos, construindo as superações no 
campo dos possíveis. 
 

A forma dialética de compreensão do cenário educacional de possibilidades e 

necessidades dos sujeitos envolvidos no contexto leitor, norteia a possibilidade de 

“ser mais”21, de pensar e agir à frente. Demo (2002) entende que, na postura 

dialética, as coisas mudam não porque somente se integram, se acomodam, mas 

porque incomodam, friccionam. As relações educacionais não são assim 

reprodutivas, passivas, mas produtivas, históricas, e mutáveis. Com tal concepção 

não se separa a teoria (conhecimento) da experiência (ação), assim o conhecimento 

parte do trabalho de docentes e discentes com a tecnologia, confrontando suas 

dificuldades e necessidades, para dialeticamente construir novos conceitos e 

práticas a partir de conflitos e divergências coletivas. 

Essa escolha se dá, pois as pesquisas crítico-dialéticas são de interesse 

transformador das situações ou fenômenos estudados, resgatando sua dimensão 

                                                           
21 A capacidade de “ser mais” foi defendida por Freire como direito de todos os homens e esta 
possibilita o exercício de sua cidadania consciente e transformadora da realidade individual e coletiva. 
Dirige-se assim, à humanização dos homens. (FREIRE, 2005) 



 
 

histórica e desvendando possibilidades de mudança. As propostas contidas nessa 

linha de pensamento caracterizam-se por destacar o dinamismo da práxis 

transformadora dos homens como agentes históricos com ação política, afirma 

Gamboa (1995) 

Alexandre e Matias (2008) consideram que o caminho metodológico a ser 

seguido depende, em especial, do problema elaborado, das hipóteses construídas 

com base na prática do pesquisador, de sua experiência de vida e profissional e, em 

especial, das leituras realizadas com proveito a respeito do tema escolhido. 

Dessa forma, retomamos a principal indagação desta pesquisa: quais as 

diferenças e semelhanças entre a formação e atuação docente no Brasil e em 

Portugal quanto ao domínio tecnológico para o ensino de Língua Portuguesa? O que 

temos a ensinar e a aprender com o país que é berço da nossa Língua? 

E ainda algumas outras questões que são norteadoras desta pesquisa: 

* Qual a importância de inserir a tecnologia no contexto educacional? 

* O que o professor entende por inserção tecnológica e como faz uso dela? 

* O professor tem recebido a devida formação para fazer da tecnologia uma 

aliada na sala de aula? 

* No caso dos impactos sofridos pela nossa língua, o professor de Língua 

Portuguesa tem sido instrumentalizado para atuar frente a atual realidade? 

* Que arcabouço teórico-didático os professores têm recebido durante a 

graduação em Letras para atuarem como formadores de cidadãos críticos? 

 

4.1 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS: O QUESTIONÁRIO 

 

Nesta pesquisa, optamos pelo questionário como instrumento de coleta de 

dados, posto que o questionário possibilita obter informações de um grande número 

de pessoas, mesmo que estejam dispersas numa área geográfica extensa, 

implicando um menor gasto de tempo e uma abrangência de dados 



 
 

significativamente maior. Além disso, atualmente, é possível disponibilizar o material 

não só impresso, mas também no formato on-line, enviado ao público pesquisado 

por meio de link22·. O fato de possibilitar um leque tão vasto de aplicação, nos mais 

diferenciados campos do conhecimento humano, é que imprime ao questionário uso 

mais frequente enquanto instrumento de coleta de dados no campo da investigação 

científica.  

O questionário foi elaborado com questões fechadas – respostas limitadas aos 

itens preestabelecidos – e abertas – diante de um esquema de pergunta, o 

entrevistado pode formular, com liberdade, sua reposta. Como orienta Alexandre e 

Matias (2008), a unidade do questionário foi pensada de forma a garantir qualidade 

e adequabilidade enquanto instrumento de coleta de dados. Dessa forma, partimos 

de questionamentos mais simples (dados pessoais e profissionais) para o mais 

complexos, objetos de análise deste trabalho.  

Ainda antes de iniciar as questões que forneceriam dados para este trabalho, 

nos questionários on-line, aplicados, muitas vezes, sem a presença da 

pesquisadora, buscamos atestar o consentimento do entrevistado em participar do 

estudo e garantir a proteção legal e ética de todos os envolvidos no processo, posto 

que é a manifestação clara de sua concordância. 

Embora garanta o anonimato dos pesquisados, fazendo com que as pessoas se 

sintam mais à vontade para expressar suas opiniões, sabemos que o questionário 

também não dá certeza de que todas as informações correspondem à realidade, por 

esse motivo procuramos deixar evidente que o anonimato do professor, da 

instituição e das informações fornecidas estariam garantidas. Entendemos que o fato 

do professor entrevistado não ter contato direto com o pesquisador, mesmo nas 

aplicações pessoais, uma vez que o material foi aplicado para grupos de docentes, 

traria ainda mais liberdade de expressão e veracidade para as repostas obtidas. 

Autores como Alexandre e Matias (2008) associam diretamente a estrutura do 

questionário à busca de dados capazes de apontar solução para o problema 
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 Link do questionário utilizado nesta pesquisa com professores de Letras portugueses e brasileiros:  
https://docs.google.com/forms/d/1h1YtNRVp0zL8TX61r7EWX85zmQQCjcPAhhNtNOSJq_w/viewform
?c=0&w=1 
 

https://docs.google.com/forms/d/1h1YtNRVp0zL8TX61r7EWX85zmQQCjcPAhhNtNOSJq_w/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1h1YtNRVp0zL8TX61r7EWX85zmQQCjcPAhhNtNOSJq_w/viewform?c=0&w=1


 
 

levantado, para as questões de estudo. Assim, antes de discutirem-se tópicos como 

tipo de questão a ser usada, extensão do instrumento, tempo para aplicação, é 

importante que seja considerada a relação de cada etapa do problema levantado 

com as partes (ou campo) do instrumento elaborado. (GIL, 2009) 

Um procedimento que pode auxiliar o pesquisador na montagem do questionário 

é valer-se dos objetivos específicos que construiu na fase de planejamento da 

investigação científica (projeto de pesquisa) e, a partir de cada um deles, construir 

questões elaboradas e indagar se aquele determinado objetivo específico foi ou não 

alcançado. 

Dessa forma, apresentamos, a seguir, as questões propostas com os 

respectivos objetivos idealizados no planejamento da investigação de campo. 

Ratificamos que as mesmas perguntas foram elaboradas considerando dois grupos 

distintos de professores: os que atuam na educação básica de escolas em todas as 

regiões de Portugal e aqueles que atuam em diferentes regiões da cidade de São 

Paulo. 

 

Figura 19 - Questões propostas aos professores de língua portuguesa e seus respectivos objetivos. 

APRESENTAÇÃO 

QUESTÕES OBJETIVOS 

Escola/Colégio onde atua? 

Grau/Segmento com o qual trabalha? 

Localização da escola? 

Traçar o perfil do docente entrevistado para 

que pudesse diferenciá-lo quanto ao tipo de 

escola na qual trabalha e em qual país, 

assim como quanto ao segmento no qual 

atua e à localização da escola dentro da 

comunidade na qual está inserida. 

Tempo de formação (Licenciatura)? 

Nível de escolarização? 

 

Perceber se o tempo de formação e/ou nível 

de escolaridade do entrevistado tem relação 

direta ou não com o uso da tecnologia em 

suas aulas. 

FORMAÇÃO 

Durante a sua Licenciatura, teve alguma 

disciplina específica que lhe ensinasse 

como trabalhar com recursos tecnológicos 

em sala de aula (montagem de slides, jogos, 

Verificar se, na opinião do professor, ele 

recebeu, durante o curso de graduação, o 

devido preparo pedagógico para aplicar a 

tecnologia de diferentes maneiras na sala de 



 
 

edição de filmes e músicas,...)? aula. 

Se SIM, o que foi trabalhado durante a 

disciplina e como o professor desenvolveu 

tal habilidade? 

Perceber como e qual preparo o professor 

recebeu durante seu curso de formação. 

Se NÃO, alguma outra disciplina (como 

metodologia, didática, estágio,...) abordou o 

tema? Qual disciplina e o que foi trabalhado? 

Observar se, mesmo não tendo disciplinas 

específicas para o estímulo e preparo do 

futuro do docente quanto ao uso das TIC, 

outras ementas curriculares têm abarcado 

esse trabalho durante o desenvolvimento 

das aulas.  

ATUAÇÃO 

Usa algum tipo de recurso tecnológico em 

suas aulas?  

Verificar se o professor percebe a 

necessidade do uso da tecnologia no dia a 

dia de sua profissão. 

Como aprendeu a usar tais recursos? 

 

Perceber, mais uma vez, se as metodologias 

de ensino que o docente aplica em sala de 

aula tiveram alguma relação com propostas 

ou habilidades estimuladas desde sua 

graduação. Se não, como o profissional tem 

feito para sanar essa lacuna. 

Qual recurso costuma utilizar? Analisar se o professor entende o uso da 

tecnologia não apenas como ferramentas de 

transmissão de conteúdos, mas como forma 

de criação, estímulo e construção do 

conhecimento. 

Em qual situação? Observar em quais situações o professor 

entende que é necessário o uso da 

tecnologia, apenas para exposição de 

conteúdos ou também em outros momentos 

da aprendizagem. 

Seus alunos interagem ou produzem algum 

material por meio digital, como 

elaboração/edição de vídeos, músicas e/ou 

jogos, debates em chats,... 

Ratificar a análise do entendimento do 

professor sobre o uso, a importância e a 

aplicação da tecnologia. Nesse momento, 

como mais uma ferramenta de 

aprendizagem manipulada também pelo 

aluno. 

Em sua opinião, o uso da Tecnologia da 

Informação e da Comunicação facilita o 

interesse dos alunos pelo conteúdo? Por 

quê? 

Perceber se o professor realmente entende 

o uso das tecnologias como um facilitador 

e/ou um diferenciador do processo de 

ensino-aprendizagem.  



 
 

Sua escola estimula o uso de recursos 

tecnológicos? Como ela faz isso? 

Verificar se, nesse processo de ensinar por 

meio das TIC, a escola tem sido parceira do 

professor, não só oferecendo estímulo, mas 

também suporte físico para o seu trabalho.  

Percebe, na escrita de seus alunos, 

dificuldades oriundas do contato frequente 

com as mídias sociais? 

Observar se, como professores de língua 

materna, os entrevistados acreditam que o 

uso cada vez mais frequente da linguagem 

escrita nas mídias sociais podem trazer 

prejuízos para o ensino e uso da língua 

padrão em sala de aula. 

 

 

4.2 ACESSO AO AMBIENTE ESCOLAR: PORTAS ABERTAS (OU NÃO) PARA 

DISCUSSÃO? 

 

Nossa amostra é composta por professores da rede pública de educação que 

atuam no ensino da língua materna em Portugal e no Brasil, mais especificamente 

na cidade de São Paulo. A fase inicial desta pesquisa pretendia explorar o contexto 

das instituições públicas e particulares nas escolas de Portugal e de São Paulo, no 

entanto, o espaço das escolas públicas portuguesas mostrou-se muito mais próximo 

da realidade brasileira. Dessa forma, delimitamos nosso estudo apenas ao ensino 

público brasileiro e português, uma vez que, no Brasil, essa é a instituição garantida 

a todo cidadão.  

Cabe ressaltar que, além dos questionários enviados pela internet para 

professores que atendessem ao perfil do entrevistado em nossa pesquisa, várias 

das escolas onde os questionários foram distribuídos também receberam a visita da 

pesquisadora, momento em que observamos os aspectos físicos das salas de aula e 

dos laboratórios de informática e pudemos, em alguns momentos, entrevistar 

também coordenadores e diretores que se disponibilizaram a contribuir com a 

pesquisa. Perfazendo, então, um total de seis escolas visitadas na cidade de São 

Paulo e dez visitadas em diferentes regiões de Portugal. 

É impossível não destacar nesta pesquisa a receptividade das instituições e 

professores portugueses, seja nas inúmeras escolas coimbrenses, seja nas escolas 

e na Universidade do Porto, onde fomos recebidos pelas professoras Isabel 

Margarida Duarte e Sónia Rodrigues e, da mesma forma, na Universidade de 

Coimbra, onde fomos recebidos pela professora Cristina Mello. Todos os dados, 



 
 

explicações e permissões para que o interior das instituições fosse visitado 

mostraram o respeito pela pesquisa, o comprometimento com a educação e a 

vontade de não só mostrar o que o país tem a ensinar, mas acima de tudo o que 

também podem aprender. A contribuição de todos esses agentes envolvidos foi de 

primorosa valia para a realização dos trabalhos e deveras importante para 

alcançarmos resultados plausíveis.  

Infelizmente, na realidade brasileira, o processo de investigação se deu de 

maneira bem diferente. Muitas escolas públicas da cidade de São Paulo mostraram 

a falta de comprometimento com o fazer pedagógico e falta de interesse dos 

dirigentes e professores pela melhoria de um sistema que está cada vez mais 

abandonado e clamando por pessoas que vejam a educação com profissionalismo 

e, acima de tudo como uma prática de transformação e libertação. Parafraseamos 

Freire (2004) quando ressalta que devemos ser professores a favor da boniteza de 

nossa prática, beleza que não existe se não cuidamos do saber que devemos 

ensinar, se não brigamos por uma boa formação e se não lutamos pelas condições 

materiais necessárias para nossa atuação.  

Discutimos com alguns coordenadores das escolas visitadas que muitos 

profissionais da educação vivem do prazer de reclamar a falência do ensino, 

principalmente o público, mas não mostram interesse quando são solicitados a 

denunciar as dificuldades do seu dia a dia ou ainda usar diferentes metodologias 

para fazer de sua aula um momento mais agradável e produtivo. 

Podemos narrar algumas dezenas de eventos que impediram que os dados 

desta pesquisa fossem mais amplos e até mais positivos, no entanto ressaltamos 

duas situações que se repetiram com frequência. Muitos diretores e coordenadores 

de escolas localizadas na região central de São Paulo não permitiram o acesso da 

pesquisadora ao corpo docente e nem mesmo aceitaram ficar com os questionários, 

alegando que os professores não tinham interesse em responder a esse tipo de 

pesquisa. Outro caso comum, foi o que aconteceu em duas escolas estaduais, onde 

até fomos recebidos pelos coordenadores que se dispuseram a ficar com os 

questionários, mas mesmo após dois ou três retornos da pesquisadora, não tivemos 

a devolução do material entregue. Cabe aqui dizer que em uma escola da região 

norte da cidade, a entrada da pesquisadora não foi permitida nem mesmo para 



 
 

expor a proposta de investigação. Todas as vezes, a conversa entre a pesquisadora 

e a coordenadora se deu pelas grades de entrada da escola. 

Observando atentamente as fotos, é possível constatar uma triste realidade: 

discutimos o uso das TIC como facilitadoras e motivadoras da aprendizagem nas 

aulas de língua portuguesa, no entanto, é inegável que as escolas públicas 

brasileiras ainda convivem com o abandono e o descaso em diversos aspectos.  

 

Figura 20 – Escola visitada 1 -  grades pelas quais a pesquisadora foi recebida
23
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 Figuras 20 a 25 - Fonte: Liliane Delorenzi – acervo do autor – 2016. 



 
 

Figura 21 – Escola visitada 2 -  corredores internos 

 

 

 

Figura 22 – Escola visitada 2 -  corredores internos 

 

 

 

 

 



 
 

Figura 23 – Escola visitada 3 – salas de aula  

 

Figura 24 – Escola visitada 3 – salas de aula 

 

 

 



 
 

Figura 25 – Escola visitada 3 – pátio externo 

 

 

Na escola, tudo deve estar na mais perfeita ordem para que o aluno se sinta 

valorizado e encontre no ambiente escolar a esperança de uma vida melhor, desde 

quem recebe o aluno no portão, até as instalações da sala de aula e outras 

dependências da instituição devem contribuir para que o aluno tenha prazer em 

passar horas de seu dia naquele espaço e, consequentemente, que tenha prazer em 

aprender. Muitas escolas visitadas pela pesquisadora na cidade de São Paulo 

encontravam-se destruídas e/ou mal cuidadas. O aluno que não partilha de um 

espaço acolhedor e agradável não sente prazer e atração por estar ali. A aparência 

física da escola é importante para o aluno, pois esses cuidados demonstram que a 

direção da escola, ou seja, o gestor escolar preocupa-se em manter um clima de 

respeito para com os alunos. Nesse espaço, o aluno aprende a valorizar o espaço 

público e cuidador do que é de todos. Isso também é aprender a ser cidadão. Alguns 

coordenadores reclamaram da falta de cuidado dos alunos com os materiais 

tecnológicos e que, por consequência, muitos laboratórios de informática 

encontravam-se depredados e desfalcados. Será que cuidar dos espaços físicos da 

escola como um todo não seria uma forma de ensinar que o material precisa ser 

cuidado assim como a estrutura física da escola está sendo? 



 
 

Felizmente, apesar do infortúnio de muitas visitas, o questionário on-line 

conseguiu atingir um grupo relevante de docentes da rede pública e particular da 

cidade de São Paulo, até de algumas das escolas em que a pesquisadora foi 

impedida de entrar. 

Cabe dizer que, embora as perguntas do questionário fossem praticamente 

idênticas para que a pesquisa mantivesse a veracidade das informações em ambos 

os países e para que os dados fossem equiparados nas duas localidades 

pesquisadas, os docentes de Portugal encontraram dificuldades para responder a 

algumas questões que para eles pareciam muito óbvias ou causavam ambiguidade 

se respondidas literalmente.  

 

4.3 CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS E DO CONTEXTO 

 

  

Mais uma vez, ressaltamos os motivos que nos levaram a escolher as duas 

localidades, a cidade de São Paulo e Portugal, como objetos desta pesquisa. 

Seguem alguns dados que mostram a proximidade, em termos numéricos, entre as 

duas regiões. 

 

Tabela 6 – Número de estudantes da rede pública – Ano de 2015 

Índice de Desenvolvimento Humano24 – Ano de 2015 

Portugal25 Cidade de São Paulo 

0,830 0,805 

 

Portugal continua no grupo dos países com desenvolvimento humano muito 

alto, mas atrás da maior parte dos países europeus. Atualmente, ocupa a posição 43 

no Índice de Desenvolvimento Humano, num total de 187 países, que consta do 

Relatório do Desenvolvimento Humano da Organização das Nações Unidas (ONU). 
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 O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é uma medida comparativa de riqueza, alfabetização, 
educação, esperança de vida, natalidade e outros fatores, como o Produto Interno Bruto (PIB) per 
capita. 
25

 Fonte: http://www.dn.pt/dinheiro/interior/portugal - Acesso em fevereiro de 2017. 

http://www.dn.pt/dinheiro/interior/portugal


 
 

Da mesma forma, a maior metrópole da América do Sul, encontra-se na mesma 

faixa de desenvolvimento do país europeu. 

Destacamos, também, os dados da rede pública das duas localidades. 

 

Tabela 7 – Número de estudantes da rede pública – Ano de 2015 

Número de estudantes da rede pública – Ano de 2015 

Portugal Cidade de São Paulo 

3º ciclo (7º ao 9º ano) 911.563 Ensino Fundamental 1.011.937 

2º segmento (Ensino Médio) 312.497 Ensino Médio 413.302 

 

Tabela 8 – Número de escolas da rede pública – Ano de 2015 

Número de escolas da rede pública – Ano de 201526 

Portugal Cidade de São Paulo 

3º ciclo (7º ao 9º ano) 2.083 Ensino Fundamental 1.628 

2º segmento (Ensino Médio) 584 Ensino Médio 694 

 

Tabela 9 – Número de professores da rede pública - 2015 

Número de professores da rede pública - 2015 

Portugal27 Cidade de São Paulo28 

73.353 69.464 

 

Pela proximidade dos dados pesquisados, ratificamos a relevância de 

desenvolvermos o presente trabalho em duas localidades que, mesmo distantes 
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 Fonte: 
http://www.dgeec.mec.pt/np4/96/%7B$clientServletPath%7D/?newsId=145&fileName=EducacaoEmN
umeros2012.pdf e 
http://www.pordata.pt/Portugal/Alunos+matriculados+no+ensino+p%C3%BAblico+total+e+por+n%C3
%ADvel+de+ensino-1003 – Acesso em fevereiro de 2017.  
27

 Fonte: 
http://www.pordata.pt/Portugal/Docentes+em+exerc%C3%ADcio+nos+ensinos+pr%C3%A9+escolar+
+b%C3%A1sico+e+secund%C3%A1rio+total+e+por+n%C3%ADvel+de+ensino-240. Acesso em abril 
de 2015. 
28

Fonte: 
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=355030&idtema=156&search=sao-
paulo|sao-paulo|ensino-matriculas-docentes-e-rede-escolar-2015  - Acesso em fevereiro de 2015. 

http://www.dgeec.mec.pt/np4/96/%7B$clientServletPath%7D/?newsId=145&fileName=EducacaoEmNumeros2012.pdf
http://www.dgeec.mec.pt/np4/96/%7B$clientServletPath%7D/?newsId=145&fileName=EducacaoEmNumeros2012.pdf
http://www.pordata.pt/Portugal/Alunos+matriculados+no+ensino+p%C3%BAblico+total+e+por+n%C3%ADvel+de+ensino-1003
http://www.pordata.pt/Portugal/Alunos+matriculados+no+ensino+p%C3%BAblico+total+e+por+n%C3%ADvel+de+ensino-1003
http://www.pordata.pt/Portugal/Docentes+em+exerc%C3%ADcio+nos+ensinos+pr%C3%A9+escolar++b%C3%A1sico+e+secund%C3%A1rio+total+e+por+n%C3%ADvel+de+ensino-240
http://www.pordata.pt/Portugal/Docentes+em+exerc%C3%ADcio+nos+ensinos+pr%C3%A9+escolar++b%C3%A1sico+e+secund%C3%A1rio+total+e+por+n%C3%ADvel+de+ensino-240
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=355030&idtema=156&search=sao-paulo|sao-paulo|ensino-matriculas-docentes-e-rede-escolar-2015
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=355030&idtema=156&search=sao-paulo|sao-paulo|ensino-matriculas-docentes-e-rede-escolar-2015


 
 

geograficamente, são semelhantes, não só na língua materna, mas em termos de 

perfil populacional e de dados quantitativos educacionais. 

Sendo assim, nosso corpus de análise é composto por 23 professores que 

atuam na rede pública estadual na cidade de São Paulo e 20 professores que atuam 

na rede pública de Portugal. Ressaltamos que o material colhido entre os docentes 

representava um corpus mais amplo do que o apresentado aqui, mas para que 

nossos grupos de amostra não ficassem numericamente desproporcionais e para 

que atendessem a outras especificidades da pesquisa, a participação de 14 

professores da rede particular de ensino da cidade de São Paulo foi invalidada. 

Entendemos que tais professores trabalham com uma realidade escolar, muitas 

vezes, acima da maioria dos brasileiros em termos de recurso e de formação 

docente, assim como em um espaço escolar superior ao que é ofertado 

gratuitamente para todo brasileiro. Além disso, priorizamos os docentes com até 

cinco anos de formação, uma vez que o foco deste estudo é a aplicação ou não dos 

recursos tecnológicos em sala de aula, assim como a formação voltada para o uso 

desses durante a graduação, posto que essa necessidade tornou-se mais evidente 

na última década, portanto os professores com mais 15 anos de formação, em sua 

maioria, provavelmente, não tiveram disciplinas voltadas para o uso das TIC em seu 

dia a dia. 

 

4.4 ANÁLISE DO CONTEÚDO - TRABALHANDO COM FATOS 

 

A análise de conteúdo é considerada uma técnica para o tratamento de dados 

que visa identificar o que está sendo dito a respeito de determinado tema. Bardin 

(2003, p. 42) conceitua a análise de conteúdo como um conjunto de técnicas de 

análise das comunicações, visando obter, por procedimentos sistemáticos e 

objetivos de descrição do conteúdo das mensagens (quantitativos ou não) que 

permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens. A finalidade da análise 

de conteúdo é produzir inferência, trabalhando com vestígios e índices postos em 

evidência por procedimentos mais ou menos complexos. 



 
 

Partimos, então, de dimensões de análise que nos auxiliarão no entendimento 

do material coletado e nos fornecerão indicativos sobre as questões a serem 

elucidadas. Essas dimensões seguem os princípios de categorização, “uma 

operação de classificação de elementos constitutivos de um conjunto, por 

diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento segundo o gênero (analogia), 

com os critérios previamente definidos" (BARDIN, 2003, p.117). No estudo das falas 

dos docentes que atenderam aos critérios pré-estabelecidos, consideramos as 

seguintes categorias: 

 Formação sólida para o trabalho com as TIC voltada para a criação docente e 

discente 

 Percepções sobre a importância de inserir as TIC como mais uma ferramenta 

didática 

 Relação e inserção das TIC em seu fazer pedagógico 

 Possíveis interferências que o uso das TIC no dia a dia do aluno pode trazer para 

a escrita 

 

 Formação sólida para o trabalho com as TIC voltada para a criação docente 

e discente 

Muito já discutimos nesta pesquisa sobre a importância que tem a formação 

docente na atuação do professor em sala de aula. Sabemos que este é, sem dúvida, 

peça importante no processo de preparo e de conscientização do aluno e, sem sua 

presença ativa, sem seu trabalho competente, a escola dificilmente formará o 

cidadão crítico, capaz de posicionar-se na sociedade. Sem essa competência, não 

se leva o aluno ao exercício de sua cidadania. Vasconcelos (2016, p. 27) ressalta 

que  

[...] o conceito de qualidade, quando aplicado à educação formal, 
envolve o ato de proporcionar aos educandos situações didáticas 
que os levem, pelo caminho do conhecimento a ser adquirido, ao 
engajamento social, por meio de uma cidadania plena e responsável. 



 
 

Por tudo isso, decidimos que deveria ser também investigado como o 

professor percebe sua formação tecnológica, voltada para o trabalho de criação do 

aluno em sala de aula e para o aperfeiçoamento de sua metodologia de ensino.   

Vejamos os dados: 

Perguntas da pesquisadora sobre o tema:  

2. Durante a sua Licenciatura, teve alguma disciplina específica que lhe ensinasse como 

trabalhar com recursos tecnológicos em sala de aula (montagem de slides, jogos, edição 

de filmes e músicas,...)?  

a) Se SIM, o que foi trabalhado durante a disciplina e como o professor desenvolveu tal 

habilidade? 

b) Se NÃO, alguma outra disciplina (como metodologia, didática, estágio,...) abordou o 

tema? Qual disciplina e o que foi trabalhado? 

3. Como aprendeu sobre o uso dos recursos que utiliza em sala de aula? 

Resultado geral para pergunta 2 (brasileiros e portugueses): 

 

Figura 26 – Porcentagem das respostas à pergunta 2. 

 

Dos professores portugueses que participaram da pesquisa, apenas um 

afirmou ter tido, durante a graduação, uma disciplina em que pudesse trabalhar com 

recursos tecnológicos. Quando perguntado em qual momento tal fato ocorreu, ele 

ressalta ter aprendido durante as aulas de Metodologia do Ensino. 



 
 

No Brasil, a pesquisa TIC Educação29 referente ao ano de 2015, publicada em 

2016, indica que 39% dos 1631 professores entrevistados cursaram uma disciplina 

específica durante a graduação sobre como usar computador e internet em 

atividades com alunos. Os resultados da pesquisa constatam que a formação dos 

professores ocorre de maneira mais informal do que formal. De acordo com Cabero 

(2016), a integração da tecnologia com a educação faz-se cada vez mais 

necessária, porém, só ocorrerá desde que a formação de professores se desenvolva 

a partir de uma nova concepção docente e seu novo perfil social, introduzindo a 

reflexão sobre problemas que estão além da alfabetização midiática e que 

demandam a integração da tecnologia no contexto educacional.  

Assim também analisa Citelli ( 2014, p. 17): 

Os motivos são de várias ordens, bastando apontar aqueles afeitos à 
formação inicial dos professores. Os programas de licenciatura 
dispensam atenção muito limitada ao trabalho envolvendo os 
processos de comunicação na escola, de sorte que os docentes, ao 
concluírem os cursos e iniciarem carreira no magistério, carregam 
consigo inseguranças para ativar propostas de atividades que 
incluam suportes e dispositivos não referidos, tradicionalmente, ao 
universo da escola: lousa, giz, livro didático etc. E quando 
equipamentos como televisão, rádio, computadores e, mais 
recentemente, a internet, são disponibilizados, tendem a ser 
subaproveitados, pela falta de expertise para explorar as 
possibilidades que tais dispositivos e suas linguagens oferecem ao 
processo de ensino-aprendizagem. No miolo destes desencontros 
estão os conhecidos fatores de desestímulo ao trabalho docente, 
manifestados nos baixos salários, condições materiais insuficientes 
para o bom desempenho profissional, desprestígio social, além de 
limitada oferta de cursos voltados à formação continuada e que, no 
limite, poderiam funcionar como instâncias compensatórias das 
fragilidades existentes em muitas licenciaturas. 

 

Tanto em Portugal quanto no Brasil, muito ainda precisa ser feito em matéria 

de formação dos professores para incorporação das TIC na prática pedagógica. No 
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 Desde 2010, a pesquisa TIC Educação busca avaliar a infraestrutura das TIC em escolas públicas 

e privadas de áreas urbanas, a apropriação dessas nos processos educacionais. O levantamento é 
feito junto a alunos, professores de português e matemática do Ensino Fundamental e Médio, 
coordenadores pedagógicos e diretores. A pesquisa tem abrangência nacional e considera as escolas 
públicas (municipais e estaduais) e privadas (a partir de 2011) das áreas urbanas do Brasil. São 
selecionadas escolas com turmas regulares do 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e do 2º ano do 
Ensino Médio cadastradas no Censo Escolar conduzido pelo Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). (Fonte: http://cetic.br/pesquisa/educacao/ - Acessado 
em fevereiro de 2017). Dessa forma, usaremos também os dados obtidos pela pesquisa como 
parâmetro de comparação. 

http://cetic.br/pesquisa/educacao/


 
 

Brasil, talvez, este seja um dos maiores desafios para transformar a realidade das 

salas de aula e melhorar o prazer do aluno pelo ensino. Sobre essa proposição, 

Kenski (2003) ressalta que os programas aligeirados de preparação docente para o 

uso das TIC são falhos, instruem sobre o uso das máquinas sem outro tipo de apoio 

para criar novas possibilidades pedagógicas, o que gera insatisfação tanto para 

professores como para alunos. Na opinião da autora, não é suficiente os professores 

terem o conhecimento instrucional de como operar novos equipamentos para 

utilizarem esse meio como auxiliar para transformar a escola. Dada a complexidade 

do meio tecnológico, as atividades de aproximação entre docentes e tecnologia 

devem ocorrer, de preferência, nos cursos de licenciatura. 

Destacamos também que, no detalhamento da pergunta, a intenção da 

pesquisadora era que os docentes percebessem que o trabalho com tecnologia ao 

qual nos referimos, não era apenas o uso de ferramentas do Office para exposição 

de conteúdos, mas para criação e interação professor - aluno, como afirmamos 

anteriormente. Ainda assim, alguns professores brasileiros fizeram os seguintes 

destaques: 

“Trabalhamos com recursos disponíveis no Pacote Office (power point, por 

exemplo) para preparação das aulas.” (Professor 23 - Brasil) 

“Foi trabalhado músicas relacionadas tanto com temas atuais para formar 

opinião crítica como análise de aspectos linguísticos: vocabulário, interpretação, 

tradução, etc.” (Professor 33 - Brasil) 

 Em uma pesquisa realizada por Marques, Mattos e Taille (1986, p. 43), no 

início da década de 80, era possível observar que muitos professores que aderiram 

ao uso dos computadores, recém-inseridos nas escolas, continuaram a ministrar o 

mesmo tipo de aula, mudando apenas o recurso (computador no lugar de giz e 

lousa). O mesmo ainda pode ser observado no discurso de muitos professores 

quando questionados quanto ao uso da tecnologia em suas aulas. Passar o texto da 

lousa ou do retroprojetor para o Power Point ou para o Word, ou ainda usar música 

para ensinar gramática e tradução ao invés de textos clássicos da literatura, não é 

fazer da tecnologia uma forma de ressignificação do espaço de aprendizagem. É 

apenas trocar um recurso por outro e manter a mesma metodologia que, por fim, 

não fará com que o aluno construa seu próprio conhecimento e conquiste sua 

independência. Se o ensino clássico sempre foi questionado quando se usam 



 
 

instrumentos tradicionais de ensino, muito mais questionável é tentar colocar os 

mesmos esquemas tradicionais num instrumento que oferece ao aluno uma gama 

de oportunidades e não é usado adequadamente – como o computador. 

(MARQUES, MATTOS E TAILLE, 1986, p. 43) 

Masetto (2015, p. 133) problematiza o uso da tecnologia como mediação 

pedagógica no processo de aprendizagem, começando pelo fato de que, por muito 

tempo, acreditou-se que educar significava transmissão de conhecimento 

organizado e sistematizado de diversas áreas e exigência de memorização e 

reprodução de informações (nas provas). Decorrente dessa visão, o autor aponta o 

fato de que, nos cursos de formação de professores, "[...] percebe-se por parte dos 

alunos a valorização do domínio de conteúdo nas áreas específicas em detrimento 

das disciplinas pedagógicas." (op. cit., p. 134) Vale acrescentar que esse 

desprestígio às disciplinas pedagógicas é reforçado – quando não incitado – por 

muitos professores nos cursos de licenciatura. De acordo com Masetto (op. cit., p. 

135), 

Nos próprios cursos de ensino superior, o uso de tecnologia 
adequada ao processo de aprendizagem e variada para motivar o 
aluno não é tão comum, o que faz com que os novos professores do 
ensino fundamental e médio, ao ministrarem suas aulas, 
praticamente copiem o modo de fazê-lo e o próprio comportamento 
de alguns de seus professores de faculdade, dando aula expositiva 
e, às vezes, sugerindo algum trabalho em grupo com pouca ou 
nenhuma orientação. 

Não obstante esses problemas com a tecnologia, Masetto (2015) menciona 

fatos que realimentam a discussão sobre a mediação pedagógica e o uso da 

tecnologia, começando pelo surgimento da informática e da telemática que 

proporcionaram inúmeras possibilidades de acesso e construção ao/do 

conhecimento, utilizando uma enorme diversidade de recursos multimídia e as novas 

formas de interação a distância via internet. 

Quando questionamos se alguma outra disciplina (como metodologia, 

didática, estágio,...) ofereceu preparo pedagógico para a futura atuação do 

professor, tendo as TIC incorporadas às aulas e como esse trabalhado foi realizado, 

a grande maioria declarou que nenhuma disciplina abordou o assunto. Das 

respostas, podemos destacar: 



 
 

“Durante o ano de estágio, tive de construir material didático que implicou 

aprendizagem autodidata, orientada pela professora orientadora de estágio, para 

uso de retroprojetor, máquina de escrever, computador, gravação áudio e vídeo 

no telemóvel, jogos de vários tipos, quadro e giz, cartolinas e outros materiais.” 

(Professor 2 - Portugal) 

“Tive uma disciplina chamada Informática aplicada à educação que ensinou 

apenas a utilizar o Word.” (Professor 23 - Brasil) 

“Não aprendi nada sobre isso. Nem na licenciatura, nem na pós-graduação. 

Tudo que uso aprendi no dia a dia da sala de aula.” (Professor 43 - Brasil) 

“Apenas no curso que fiz de "Educação Continuada e Avanços" tive essa 

abordagem. A prática de sala de aula e meu interesse determinaram o uso 

frequente dos recursos tecnológicos na apresentação dos conteúdos e projetos 

desenvolvidos.” (Professor 41- Brasil) 

 

É interessante perceber que os professores portugueses ainda são orientados 

em sua formação sobre recursos que já julgamos obsoletos em nossa prática 

docente, como máquina de escrever e retroprojetor, por outro lado, o uso do celular 

como uma ferramenta possível de ser trabalhada também é abordado. Um recurso 

que é, muitas vezes, desprezado pelo professor brasileiro. 

Em 2015, as pesquisas realizadas sobre o uso das TIC nas escolas brasileiras 

mostrou que 39% dos professores cursaram uma disciplina específica na graduação 

sobre o uso das TIC em atividades pedagógicas, sendo que, entre os entrevistados 

com idade inferior a 30 anos, esse número foi de 54%. Para além dos programas 

institucionais, 91% dos professores disseram aprender sozinhos a utilizar o 

computador e a internet ou a se atualizarem sobre eles. A pesquisa mostra, no 

entanto, a importante parceira que há, muitas vezes, entre os docentes: nos dados 

coletados de todo o Brasil, 70% dos professores afirmam que aprenderam a utilizar o 

computador e a internet por meio de contatos informais com colegas de profissão e 

44%, com algum grupo da mesma escola. (BARBOSA, 2016, p. 31) 

Tais dados são corroborados por esta pesquisa realizada com professores de 

escolas paulistanas e portuguesas, ou seja, a maioria dos entrevistados só aprende 

a usar os novos recursos tecnológicos com os outros docentes ou sozinhos. 

 



 
 

Figura 27 – Porcentagem das respostas à pergunta 3. 

 

É interessante notar que a mesma proporção de professores que aprendeu 

sobre o uso das TIC em disciplinas específicas, também aprendeu na troca com os 

alunos em sala de aula. Aqui, não podemos deixar de ressaltar as palavras de 

Vasconcelos (2016, p. 87) quando chama a atenção para a importância do 

pensamento freireano no desenvolvimento da autonomia e da criticidade do 

educando. Afirma a educadora: “Freire preconiza o diálogo como único caminho 

possível para a educação formal. Docentes e discentes, em diálogo, problematizam 

o mundo e o próprio conhecimento ali posto em debate”. Professores e alunos 

podem e precisam aprender juntos, principalmente quando tratamos da tecnologia 

da comunicação. O professor não pode negar que seu aluno tem um conhecimento, 

muitas vezes, tão ou mais amplo que ele quando se trata de domínio de ferramentas 

digitais. Quando o professor abre espaço para troca, além de estreitar as relações 

sócioafetivas, ambos constroem novos conhecimentos que facilitam sua 

aprendizagem (discentes) e seu fazer pedagógico (docentes). 

Ratificamos, então, as palavras de Paulo Freire (2001b, p. 52) quando afirma 

que “o que se pretende com o diálogo [...] é a problematização do próprio 

conhecimento em sua indiscutível relação com a realidade concreta na qual se gera 

e sobre a qual incide, para melhor compreendê-la, explicá-la, transformá-la.” O 

gráfico gerado pela pesquisa TIC Educação 2015 confirma as informações e 

discussões apresentadas: 

 



 
 

Figura 28 – Proporção de professores, por forma de aprendizado e atualização no uso do 
computador - 2015
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Melhorar as habilidades e competências técnicas dos professores no uso das 

tecnologias e desenvolver novas práticas de ensino que envolvam o uso de 

computadores e da internet devem estar entre as ações prioritárias para a integração 

das TIC em práticas pedagógicas. Mas, segundo dados gerados pela pesquisa 
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nacional, apenas 43% dos coordenadores pedagógicos afirmaram que os 

professores da escola receberam capacitação para trabalhar com computador e 

internet em sala de aula. Tais dados também foram constatados em entrevistas 

realizadas por esta pesquisadora com coordenadores de escolas públicas 

paulistanas, há mais oferta e oportunidades de atualização e aprimoramento 

docente do que professores com interesse ou disponibilidade para receber 

capacitação. 

Retomamos que o fato de que uma adequada formação básica inicial é 

necessária aos professores para dar partida, testar e gerar uma aprendizagem sobre 

a informática aplicada à educação. Terá, obviamente, de ser acompanhada de uma 

formação continuada que propiciará mecanismos complementares, além de 

atualização constante. A maioria dos professores está à margem dessa inovação na 

prática pedagógica, desconhecendo as potencialidades das TIC como aliadas do 

processo educativo. Por não ter uma formação que vislumbre as possibilidades de 

trabalho para pesquisa, para criação, para aprendizagem e mesmo como simples 

facilitadora do dia a dia da sala de aula, muitos professores acabam permanecendo 

reticentes ao seu uso. Como destaca Martins (2016, p. 143), 

Em relação ao ambiente de formação docente, verifica-se que são 
inúmeros os cursos de licenciatura em Letras, por exemplo, que 
ainda transformam o futuro professor em um profissional que se 
aprofunda em determinado assunto, mas que, frequentemente, fica 
aliado do mundo à sua volta, esquecendo que as transformações que 
ocorrem fora dos muros da escola também afetam as salas de aula e 
poderiam, se fosse o caso, ser discutidas dentro dela. 

Falta-lhes, na maioria das vezes, o conhecimento das potencialidades da 

utilização dessas ferramentas na educação e a compreensão de como podem ser 

inter-relacionados os fundamentos tecnológicos aos pedagógicos em uma prática 

educativa inovadora. Andrade (2003) afirma que “há motivos, sim, para [os 

professores] desconfiarem ou relutarem em torná-la [a tecnologia] aliada de sua 

atividade docente enquanto não estiverem convencidos de que pode auxiliar na sua 

prática e de que tem algo a ganhar.” Martins (2014, p. 97) completa com uma 

importante ressalva: “Docentes malformados, pouco informados, sem entusiasmo e 

sem comprometimento usam ferramentas tecnológicas sem nenhum propósito 

evidente.” 



 
 

Além disso, Prado e Valente (2003, p. 22) ainda destacam que 

A formação do profissional prático não pode apenas enfatizar o 
aprendizado operacional das ferramentas computacionais, tampouco 
o aprendizado sobre o que postula uma determinada teoria 
educacional. Este profissional precisa construir novos 
conhecimentos; relacionar; relativizar e integrar diferentes conteúdos; 
(re)significar aquilo que ele sabe fazer com vistas a (re)construir um 
referencial pedagógico na e para uma nova prática. Portanto, nesta 
perspectiva, o processo de formação deve levar em consideração os 
aspectos que emergem e se desenvolve no cotidiano do professor. 

Percebemos que a problemática da formação docente é complexa e está 

muito aquém de ser resolvida. Todos nós estamos procurando soluções e isto não é 

diferente no Brasil e em Portugal. Mais uma vez, a questão não é só por falta de 

técnica ou de recursos, mas pedagógica, e nenhum país tem a fórmula mágica de 

como implantar a informática na educação de forma homogênea e agradável para 

docentes e discentes. Nesse ponto, estamos todos no mesmo barco!  

Além da complexidade da formação adequada, a questão que envolve o 

preparo do professor para o uso das TICs ainda é muito recente, portanto, ainda 

temos um grande número de professores em sala de aula que não vislumbravam a 

possibilidade de ter o computador como ferramenta ensino e ainda são muito 

resistentes ao seu uso. 

 

 Percepções sobre a importância de inserir as TIC como mais uma 

ferramenta didática 

O primeiro passo para que o ensino de qualquer área do conhecimento seja 

bem sucedido é que o professor entenda seu papel de facilitador aberto ao diálogo e 

detentor de diversos recursos que podem fazer o momento da aprendizagem ser 

mais prazeroso. 

Como afirma Guimarães (2016, p. 45), em meio à segunda metade do século 

XXI, a escola não pode estar estática aos avanços e necessidades sociais, é preciso 

que haja um professor aberto ao diálogo e ao aprendizado, que diferencie 

autoridade de autoritarismo e que aceite e busque o contato com o seu tempo, com 



 
 

as linguagens que fazem parte de seu tempo e que influenciem o pensar e o fazer 

cidadão. 

Assim, buscamos verificar durante esta pesquisa se o professor percebe a 

necessidade do uso da tecnologia como uma possibilidade de melhorar a dinâmica 

de suas aulas, não só modificando o material que é usado para apresentar suas 

aulas, mas principalmente, como uma forma de estimular a criação e a 

aprendizagem do aluno. Além disso, mesmo tendo vontade ou até habilidade para 

trabalhar com as TIC, o professor não irá conseguir desenvolver seu trabalho se a 

escola não oferecer apoio pedagógico e físico para realização dessas atividades. 

Dessa forma, arguimos os professores também quanto ao apoio recebido dentro da 

instituição na qual atua. 

Perguntas da pesquisadora sobre o tema:  

1. Usa algum tipo de recurso tecnológico em suas aulas? 

2. Em sua opinião, o uso da Tecnologia da Informação e da Comunicação facilita o 

interesse dos alunos pelo conteúdo? Por quê? 

3. Sua escola estimula o uso de recursos tecnológicos? Como ela faz isso? 

Resultado geral para pergunta 3.a (brasileiros e portugueses): 

Figura 29 – Porcentagem das respostas à pergunta 3.a 

 

De acordo com uma pesquisa realizada pelo Ibope em parceria com a Escola 

do Futuro, da USP, no ano de 2014, na opinião de 47  dos jovens brasileiros, um 

bom professor é aquele que sabe utilizar a internet e os recursos tecnológicos para 



 
 

ajudar no aprendizado dos alunos. Talvez, por isso, muitos professores afirmam que, 

de alguma maneira, utilizam recursos tecnológicos em suas aulas. No entanto, 

quando questionados sobre sua opinião quanto à tecnologia enquanto real 

facilitadora da aprendizagem, algumas respostas mostram uma visão não muito 

positiva sobre o recurso. 

“Sim. É mais apelativo.” (Professor 3 – Portugal) 

“Sim, porque é mais atual e apelativo.” (Professor 5 – Portugal) 

“Facilita a apresentação dos conteúdos e a avaliação, mas nem todos os alunos 

se envolvem e não acredito que deva ser o único meio.”                           

(Professor 6 – Portugal) 

“Sim, pois clarifica e torna mais apelativa a lecionação.” (Professor 16 – 

Portugal) 

“Sim! Pois o conteúdo é apresentado de forma diferenciada e menos monótona.” 

(Professor 28 – Brasil) 

Muitos professores portugueses destacam a tecnologia como uma forma de 

apelo à atenção do aluno. É preciso ter cautela quanto aos objetivos para os quais a 

tecnologia é utilizada em sala de aula. Como já abordamos em capítulos anteriores, 

a tecnologia precisa ser uma ferramenta que tenha um papel, não só apelativo, mas 

que seja realmente um constructo de saberes que levarão o aluno a sedimentar 

conhecimento e produzir elementos em que se aplique os conceitos teóricos que 

foram apresentados. Se simplesmente trocarmos o quadro e giz pela lousa digital, 

manteremos uma proposta pedagógica que, por fim, também será enfadonha. 

Concordamos com a metáfora construída por Setzer (2005, p. 113) quando diz que: 

Os professores encaram o computador como ferramenta que 
finalmente pode levar os alunos a estudar. Nesses casos, o 
computador é visto como um adoçante artificial, transformando aquilo 
que é hoje o remédio amargo da aprendizagem escolar em algo 
palatável para as crianças que cresceram nas calorias vazias da TV. 
[...] Usar o computador como adoçante educacional é uma 
desonestidade pedagógica, introduzindo um aditivo prejudicial na 
dieta educacional, que muitas vezes se acaba tornando vicioso. 
(SETZER, 2005, p. 113 apud MARTINS, 2014, p. 97) 

O que se defende na mudança de postura do professor é a reflexão de que o 

equilíbrio de abordagens didáticas deve ser considerado e, dessa forma, a inserção 



 
 

das tecnologias digitais nesse processo deve ser avaliada e usada de acordo com 

os objetivos de ensino que se pretende atingir. 

Atualmente, estudos divulgados pela TIC Educação 2014 revelam que os 

professores têm tirado proveito das tecnologias digitais e sentido mais confiança 

nessa utilização, mas ainda têm utilizado esses recursos para preparação de aulas, 

e apenas poucos deles fazem uso para trabalhar com estudantes durante as aulas 

ou como meios de comunicação com os familiares, ou ainda, para estabelecer 

relação entre o estudo realizado em casa e aquele feito na escola. 

Em uma pesquisa realizada por Pires (2014), com 114 estudantes de escolas 

públicas, sobre o uso da ferramenta Power Point por seus professores durante as 

aulas, foi possível constatar que ainda há muita controvérsia sobre o uso da 

tecnologia no contexto da educação. Uma delas é a utilização desse instrumento 

como “pano de fundo” na prática docente, consistindo na mera informatização dos 

métodos tradicionais de ensino. Desta forma, o professor insere no computador uma 

série de informações, na forma de tutorial, não contribuindo para a construção do 

conhecimento, pois a informação não é processada, mas simplesmente memorizada 

(VALENTE, 1998), o que não deixa de se configurar como uma aula meramente 

expositiva.  

Cabe ressaltar aqui que de maneira nenhuma desmerecemos o ensino 

expositivo, como afirma Libâneo (1994), “[…] não devemos deixar de lado o método 

expositivo, mas devemos considerá-lo no conjunto das formas didáticas de 

condução da aula e como uma etapa no processo de estimulação e direção da 

atividade independente dos alunos”. No entanto, não podemos fazer de todas as 

nossas aulas mais do mesmo. Sabemos que nem todos os alunos aprendem da 

mesma forma, e o que queremos é oportunizar diferentes formas de aprendizagem 

para que todos, independente de suas habilidades (GARDNER, 1980), possam 

construir o conhecimento de maneira prazerosa e crítica. Preocupam-nos afirmações 

como a dos professores 6 e 28, quando a inserção da tecnologia é vista somente 

como forma de apresentação de conteúdos, ou seja, simplesmente a troca da lousa 

pelo Power Point. 



 
 

Outros professores foram enfáticos ao dizer que a tecnologia não desperta o 

interesse dos alunos e até mesmo em assumir que não fazem uso dela em suas 

aulas. Além disso, alguns professores destacaram a dificuldade de usar os recursos 

digitais em escolas desprovidas de ferramentas adequadas. 

“Não. Por vezes aumenta a distração do que é importante, pois o aluno prende-
se ao acessório, a pormenores.” (Professor 13 – Portugal) 

“Nem sempre. Às vezes é difícil pra eles associarem a tecnologia com a escola.” 
(Professor 26 – Brasil) 

“Não posso opinar, pois não uso.” (Professor 38 – Brasil) 

“Acredito que os meus alunos da escola pública ficam deficientes em relação aos 
alunos da escola particular, pois, hoje em dia, a tecnologia é um meio de 

comunicação e informação e eles não têm acesso a isso. Eles mal têm acesso 
ao computador, alguns não sabem manipular o teclado. A tecnologia nunca vai 

substituir o professor, mas facilita muito a aprendizagem. Na escola particular, eu 
peço para meus alunos usarem o celular em sala de aula. Já a escola pública 

não incentiva o uso da tecnologia.” (Professor 43 – Brasil) 

As escolas precisam ser parceiras quando se trata de inserção das TIC no 

contexto de ensino-aprendizagem. Dessa forma, não se pode discutir uso da 

tecnologia sem questionar de modo mais profundo o que é hoje a escola e o modelo 

de educação que lhe está subjacente, e que ainda resulta da sociedade industrial 

(Ponte, 2000). Segundo Prado (2005), “não podemos deixar de apontar que existe 

também, muito premente, a necessidade de repensar a estrutura do sistema de 

ensino”. As práticas pedagógicas inovadoras acontecem quando as instituições se 

propõem a repensar e a transformar a sua estrutura cristalizada em uma estrutura 

flexível, dinâmica e articulada (VALENTE, 1998). Assim, pensar em mudanças 

substanciais na educação sem (re)pensar em uma reestruturação do sistema atual 

de ensino brasileiro como um todo, parece inviável e ilusório. 

Na abertura do livro de pesquisa TIC Educação 2015, Barbosa (2016, p. 29) 

ressalta que a escola também se encontra inserida no contexto social.  

A cultura digital, que afeta a vida dos alunos de todas as regiões do 
país e de todas as classes sociais, é transportada por eles para o 
ambiente escolar, transformando a maneira como interagem com os 
professores e como participam das atividades pedagógicas. 

 Tal fato coloca em questão não só as relações sociais dentro e fora da escola, mas 

também os processos de ensino-aprendizagem, em outras palavras, é preciso 



 
 

debater se as práticas pedagógicas estão preparadas para incorporar a tecnologia e 

como a escola pode fomentar o desenvolvimento da cultura digital dentro de seus 

muros. (BARBOSA, 2016) 

Rever a estrutura escolar para se adequar a essa nova realidade implica que 

as escolas que nós conhecemos hoje devem ser transformadas. Essa transformação 

é muito mais profunda do que simplesmente instalar o computador como um novo 

recurso educacional (VALENTE, 1998). Instituir mudanças na escola, adequando-a 

às exigências da sociedade do conhecimento, constitui hoje um dos maiores 

desafios educacionais.  

De acordo com Freire e Prado (1998), se quisermos que as TIC ultrapassem os 

limites do modismo, é preciso investir na transformação da escola para que ela 

possa abraçar novas iniciativas, contribuindo, assim, para que tais propostas 

atinjam, de forma significativa, a ponta do processo educativo: os alunos. A 

tecnologia precisa ser trazida para dentro da escola e compreendida por toda a 

comunidade escolar.  

Para José Armando Valente (1998), obviamente, não podemos colocar a 

responsabilidade da implantação das tecnologias, na escola, somente nas costas do 

professor. A implantação destas, segundo uma abordagem inovadora de 

aprendizagem, baseada na construção de conhecimento e não na memorização da 

informação, implica mudanças na escola que só poderão ser realizadas se houver o 

envolvimento de toda a comunidade escolar — alunos, professores, coordenadores, 

diretores e pais. Segundo dados da pesquisa TIC Educação 2015 (2016, p. 49 e 50), 

67% das escolas públicas brasileiras possuem conexão com a internet sem fio, mas 

de acordo com as respostas de 81% dos diretores, a baixa velocidade da conexão é 

fator restritivo para seu uso. Além disso, 50% dos professores informaram levar o 

computador portátil pessoal para uso na aula. Esses resultados indicam dois 

aspectos importantes: que o poder público encontra-se paralisado no que se refere 

ao fomento ao acesso às TIC na escola e na sala de aula e que o professor está 

trazendo para dentro da escola o instrumento da cultura que faz parte de seu 

cotidiano para auxiliar no trabalho pedagógico. 



 
 

A escola, tal como a conhecemos hoje, terá inevitavelmente que mudar e será, 

com grande probabilidade, irreconhecível dentro de algumas décadas (PONTE, 

2000). Essa mudança acaba repercutindo em alterações na escola como um todo: 

na sua organização, na sala de aula, no papel do professor e dos alunos e na 

relação com o conhecimento. Embora tudo indique que a escola deverá sofrer 

muitos ajustes para se adequar aos novos tempos, o quanto ela deverá mudar é 

polêmico (VALENTE, 1998b). Em relação à estrutura física escolar, Moran (2005) 

afirma que a sala de aula pode ser o espaço de múltiplas formas de aprender. 

Espaço para informar, pesquisar e divulgar atividades de aprendizagem. Para isso, 

além do quadro e pincel, precisa ser confortável, com boa acústica e tecnologias, 

das simples até as sofisticadas. Uma sala de aula hoje precisa ter acesso fácil ao 

vídeo, DVD, projetor multimídia e, no mínimo, um ponto de Internet, para acesso a 

sites em tempo real pelo professor ou pelos alunos, quando necessário. Como 

mostramos nas fotos anteriores, essa é uma realidade que está muito distante das 

escolas públicas brasileiras. 

 Sobre a fala dos professores quanto ao incentivo das escolas, verificamos 

que mais de 80% dos entrevistados disseram receber incentivo de suas instituições 

para fazer uso da tecnologia. Entre as ações de incentivo, obtivemos as seguintes 

porcentagens: 

 

 Quando analisamos isoladamente esses dados referentes a cada país, vemos 

que apenas um professor português diz não receber nenhum incentivo da escola, 

enquanto, no Brasil, sete professores alegam não receber incentivo algum de suas 

instituições de ensino. 

A Instituição escola é responsável por atender os pressupostos 
requeridos pela sociedade que a ela outorga a função de educar por 
meio dos processos de escolarização. Para tanto, da mesma forma 
que os diferentes setores da sociedade se adaptam às inovações em 
curso, a escola, como parte corresponsável nos processos de 



 
 

inovação e mudança, deve estar adaptada e preparada para 
desempenhar seu papel. (PENÃ e ALLEGRETTI, 2012, p. 99) 

 

As imagens das escolas públicas brasileiras visitadas que apresentamos no início 

deste capítulo, ratificam também a fala de Almeida (2008) quanto à realidade da 

escola pública brasileira, a qual sofre enormes prejuízos por não acompanhar 

diretamente os avanços tecnológicos, por descaso das autoridades públicas. A 

autora afirma que não se pode pensar que a vinculação e a origem dos 

computadores tenha algo a ver com a necessidade das camadas mais pobres da 

sociedade, mas sim pensar que estamos em meio há um embate tecnológico de 

dominação e apropriação do conhecimento, pois traz cada vez mais diferenciação 

social e exclama cada vez mais o desenvolvimento confuso da sociedade brasileira. 

 

 

 Relação e inserção das TIC em seu fazer pedagógico 

 

 Retomando a discussão da principal finalidade das TIC em sala de aula e das 

maneiras adequadas de utilizá-la como instrumento de ensino, perguntamos aos 

professores entrevistados sobre os recursos e as finalidades dos mesmos durante o 

processo de ensino-aprendizagem. Para isso, fizemos as seguintes perguntas: 

 

Perguntas da pesquisadora sobre o tema:  

1. Qual recurso costuma utilizar? 

2. Em qual situação? 

3. Seus alunos interagem ou produzem algum material por meio digital, como 

elaboração/edição de vídeos, músicas e/ou jogos, debates em chats,...? 

  

Quanto aos recursos apontados pelos professores, destacamos a seguinte 

tabela: 

 



 
 

Tabela 10 – Recursos utilizados pelos professores em sua prática 

 

Recursos 

apontados 

Professores 

portugueses 

Professores 

brasileiros 

Computador 7 4 

Datashow 16 9 

Power Point 5 7 

Prezi 4 2 

Internet 4 2 

Vídeo 1 7 

Música 1 1 

Outros 7 4 

 

É interessante notar que mais de 80% dos professores afirmaram que seus 

alunos interagem ou produzem algum material por meio digital, como 

elaboração/edição de vídeos, músicas e/ou jogos, debates em chats,... 

 

Figura 30 – Porcentagem das respostas à pergunta 3.e 

 

 

No entanto, quando questionados sobre as situações em que buscavam 

utilizar as TIC em seu fazer pedagógicos, constatamos: 

 

 

 

 

 



 
 

Figura 31 – Porcentagem das respostas à pergunta 3.d 

 

 Esse dado reflete a relação complexa do professor perante as TIC, pois, 

apesar de majoritariamente acreditarem que o uso destas é importante e, como 

vimos na tabela 10, apontarem diferentes recursos que envolvem o seu dia a dia 

profissional, muitos alegam que só fazem esse uso em momentos pontuais.  

É preciso lembrar que as condições de trabalho refletem diretamente na 

qualidade de ensino ofertado. Devido aos baixos salários, os professores sentem a 

necessidade de acumular funções, jornadas de trabalho ou mais de um emprego, 

fato que segue na contramão da busca de melhorar a qualidade da educação. Cabe 

aqui repetirmos, portanto, a necessidade de melhoria dos salários dos professores, 

condições de trabalho e valorização social da função docente. 

Mesmo quando o professor afirma fazer uso da tecnologia sempre que 

apresenta novos conteúdos, como evidenciado na resposta de 21 entrevistados, 

também retoma a ideia de que há um aumento sim das atividades pedagógicas que 

os professores realizam com seus alunos utilizando computadores e internet, no 

entanto, “continua um alto percentual de professores que ensinam sobre como usar 

o computador e a internet, indicando uma visão de currículo em que imperam as 

aulas instrucionais e o currículo segue o roteiro preconizado” (ALMEIDA, 2016, p. 

50) 

Sempre será necessário um professor para dar conhecimento científico aos 

alunos, propiciar aos alunos a mediação do conhecimento. Propiciar, significa aqui, 

a possibilidade freireana da autonomia do aluno. (FREIRE, 2004) Essa autonomia 

passa pelo questionamento, pesquisa, registro, organização, autoria e coautoria, que 

são também propiciados por sistemas eletrônico-digitais com acesso à internet: a 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pedagogia_da_Autonomia


 
 

web com todo o potencial. Ao docente cabe o papel de auxiliar os alunos a adquirir a 

capacidade plena de desenvolvimento para as necessidades do mundo digital. A 

união das possibilidades com o uso da web 2.0 — escrita, leitura, partilha, imagem e 

som em uma única página navegável, colaboração — pode ser feita por todos que 

tenham acesso à rede de computadores. Entretanto, acesso não significa uso, e 

leitura de páginas da web ou assistir a aulas meramente expositivas. Como ressalta 

Vasconcelos (2016, p. 87): 

O aluno vive num mundo onde a comunicação – entre as pessoas 
e/ou instituições – está favorecida pelo uso altamente disseminado (e 
muitas vezes indiscriminado) não apenas de computadores, mas dos 
chamados smartphones: as pessoas se informam, opinam, criticam 
os mais variados temas e assuntos, desde o público ao privado, do 
relevante ao insignificante. E, apesar disso, insiste a escola em 
manter-se presa a metodologias tradicionais, que se apoiam em 
aulas expositivas (ainda que dialogadas) e, quando muito, o uso do 
datashow. 

A pesquisa realizada pela TIC Educação 2015 (2016, p. 30) ratifica em nível 

nacional esses dados quando mostra que, em relação ao uso do computador e da 

internet para as ações pedagógicas, as práticas mais citadas foram: pedir aos 

alunos a realização de trabalhos sobre temas específicos (59%), solicitar trabalhos 

em grupo (54%), dar aulas expositivas (52%) e solicitar a realização de exercícios 

(50%).  

Obviamente, a sucessão de gestores nas escolas públicas, a falta, 

generalizada, de projetos e programas integradores e facilitadores, dificulta o 

fortalecimento da prática pedagógica associada às TIC. Esse fato desestimula os 

professores e incentiva a mesmice do lápis, papel, caneta e saliva. Mesmo assim, 

ainda encontramos situações escolares em que professores e gestores se agarram 

às oportunidades e comprometem-se com as mudanças inerentes a esse processo. 

 

 Possíveis interferências que o uso das TIC no dia a dia do aluno pode trazer 

para a escrita 

 

 Por fim, como os nossos olhos estão voltados para o ensino de nossa língua 

materna e os benefícios e/ou malefícios advindos da crescente integração dos 



 
 

alunos com a tecnologia, buscamos perceber por meio dos relatos dos professores, 

como e se o uso cada vez mais frequente da linguagem escrita nas mídias sociais 

podem trazer prejuízos para a linguagem culta usada em sala de aula. Para atingir 

esse objetivo, incluímos a seguinte pergunta: 

Percebe, na escrita de seus alunos, dificuldades oriundas do contato frequente com as 

mídias sociais? 

 

Para tal questionamento, observamos: 

Figura 32 – Porcentagem das respostas à pergunta 3.h 

 

É interessante notar que, apesar de, em nosso dia a dia, frequentemente, 

ouvirmos muitos professores reclamarem da falta de adequação dos alunos e os 

inúmeros erros ortográficos ou gramaticais cometidos pela reprodução da 

comunicação nas mídias sociais, esse fato não é retratado aqui. Mais de 70% dos 

professores afirmam que seus alunos cometem alguns erros, mas sabem adequar a 

escrita aos diferentes contextos e quase 20% apontam que seus alunos não 

cometem erros e estão totalmente cientes que sua redação deve ser apropriada a 

cada situação.  

Segundo Beaudouin (2002, apud ROJO, 2007), nas últimas décadas, o texto 

eletrônico tem alterado as relações entre leitura e escrita; autor e leitor, e 

consequentemente; os protocolos de leitura e as exigências da escrita. Uma de suas 

particularidades é a de que leitura e escrita se elaboram ao mesmo tempo, numa 

mesma situação e num mesmo suporte, o que é nitidamente diverso da separação 



 
 

existente entre a produção do livro e seu consumo pelo leitor nas Era do impresso 

ou do manuscrito. Isso porque, a internet, por sua estrutura hipertextual, articula 

espaços de informação a ferramentas de comunicação propondo um conjunto de 

dispositivos interativos que dão lugar a novos escritos e, consequentemente, a 

novas formas de linguagem verbal escrita. 

Há alguns anos, as escolas eram espaços para socializar as crianças rumo a 

uma “identidade nacional”, por meio da alfabetização e do ensino da escrita (práticas 

de letramento escolar) na língua padrão, na língua oficial; por meio do ensino da 

história das origens nacionais e da geografia das fronteiras. (KALANTIZS & COPE, 

2006) Segundo Rojo (2013), na abordagem da leitura e da produção de textos 

escritos eram prioridades o trabalho temático e estrutural ou formal, ficando as 

abordagens discursivas ou a réplica ativa em segundo plano. A preferência pela 

norma e pela forma também eram vistas nos trabalhos sobre a língua, pautados na 

gramática normativa e baseados na forma culta da língua padrão, nunca explorando 

diferentes variedades sociais e geográficas da língua efetivamente em uso. 

Kalantizs & Cope (2006, p. 134 e 135) nos lembram de que, nesse sistema, 

se o aluno tem de se confrontar com essas práticas arraigadas e sedimentadas, se  

a história não faz sentido para ele ou se a língua não desliza facilmente de sua boca 

ou caneta, ele falhou e “[...] está então perversamente incluído no padrão de 

homogeneidade nacional, por meio de um exílio cultural interno, uma forma de 

inclusão definida pela exclusão e marginalização”. 

Conforme relata Marcuschi (2005), a internet vem propiciando uma revolução 

social de grande porte e de consequências jamais vistas. O avanço nas interações 

dos sistemas eletrônicos em todas as atividades humanas vem ampliando a oferta 

de oportunidades. A internet abrange de maneira particular os usos da linguagem. 

Observamos como são disponibilizados os blogs, chats e e-mails. Dessa análise, 

resulta a indagação de pais e professores preocupados com as novidades 

linguísticas na escrita da geração “internetiana”.  

Conforme estudos de Barros (2016), muito se fala e censura sobre as formas 

de escrita adotadas pelos jovens nas vias de comunicação do meio virtual. Alguns 

profissionais criticam duramente as abreviações, enfatizando que as mesmas 



 
 

prejudicam as formas cultas da língua, além de caracterizar os adeptos da 

linguagem como “vândalos gramaticais”. No entanto, neste momento, não adianta 

lutar contra a comunicação da internet, mas repensar que essa prática também 

apresenta seu lado positivo. 

Barros (2016) ressalta que não há motivos para preocupação, desde que a 

escola norteie o aluno em relação aos usos adequados das diferentes linguagens e 

que a sociedade aceite que o computador faz parte da vida dos jovens. Certamente, 

o uso dessa linguagem, com excessiva desobediência às regras cultas, não é 

próprio apenas dos brasileiros. Todas as línguas que precisam da agilidade da 

comunicação virtual adequam seu vocabulário e suas regras gramaticais para 

atender a tais exigências, inclusive os portugueses, objetos também deste estudo. 

Estudos de Valente (1997) sobre o aprendizado da língua ratificam que os 

alunos possuem grandes dificuldades de leitura e escrita, deixando preocupados os 

profissionais da área. Muito se tem discutido com a intenção de reverter tal quadro, 

mas os resultados ainda não satisfazem os pesquisadores nem a sociedade. Assim, 

o computador pode ser uma das formas de incentivar o aluno a desenvolver e 

praticar de um modo diferente e interativo as novas formas de leitura e escrita, ou 

seja utilizando essa ferramenta o aluno terá acesso aos mais diversos tipos de texto, 

assim como escrever mensagens, pesquisar e produzir trabalhos solicitados pelos 

professores, divulgar opiniões nas redes sociais, enfim, desenvolver as habilidades 

de leitura, compreensão e escrita desde outras perspectivas. 

Os alunos já são alfabetizados ao mesmo tempo em que aprendem a se 

comunicar pela internet. A necessidade de interagir utilizando o teclado do 

computador fez com que, rapidamente, o "internetês" se difundisse àqueles que têm 

acesso à internet. Obviamente, o grande problema que existe é o uso dessa 

linguagem em locais onde ela não é apropriada, como é o caso da escola. Em 

português, ou em qualquer outra língua do mundo, a internet já começa a modificar 

os habituais meios de comunicação considerados como politicamente corretos. Isto 

posto, as escolas precisam ensinar aos alunos novas formas de competências de 

leitura e de escrita nesses tempos. A contemporaneidade e, sobretudo, os 

textos/enunciados contemporâneos colocam novos desafios aos letramentos e às 



 
 

teorias, no campo específico dos multiletramentos (ROJO, 2013), isso implica 

negociar uma crescente variedade de linguagens e discursos. 

Em certos artefatos digitais, observamos um uso bem desenvolvido de 

algumas habilidades que a escola deveria, hoje, tomar por função desenvolver. Rojo 

(2013, p. 8) destaca alguns como: “letramentos da cultura participativa/colaborativa, 

letramentos críticos, letramentos múltiplos e multiculturais ou multiletramento”. Se os 

textos da contemporaneidade mudaram, as competências/capacidades de leitura e 

produção de textos exigidas para participar de práticas de letramento atuais não 

podem ser as mesmas. Hoje, é preciso tratar da hipertextualidade e das relações 

entre diversas linguagens que compõem um texto, o que salienta a relevância do 

papel das instituições escolares na compreensão dos textos da hipermídia e na 

transposição da produção escrita para os seus diferentes contextos. 

Vários estudiosos da Língua têm mostrado a importância de se desenvolver 

trabalhos com a Língua Portuguesa que estejam realmente pautados nas 

necessidades e nos usos que o aluno faz em seu dia a dia. O professor deve ensinar 

os aspectos gramaticais da Língua, mas sempre em contextos que sejam aplicáveis 

e úteis para os alunos. Só assim o estudante perceberá a relevância de saber 

adequar sua linguagem a cada contexto de uso. No entanto, Martins (2016, p. 148) 

destaca que 

Lamentavelmente, ainda impera a prática de memorização de regras 
e de cobrança de nomenclaturas, enquanto a utilização funcional de 
questões gramaticais fica distante do fazer pedagógico do professor 
de Língua Portuguesa. O aluno precisa concretizar sua comunicação 
com ideias que tenham conteúdo verdadeiro e linguagem adequada 
à situação, e não basta somente decorar regras e saber infinitas 
nomenclaturas de itens gramaticais. 

Bagno (2002) ensina que não podemos forçar os alunos a aceitar a norma-

padrão da escrita ou da fala simplesmente por acharmos que ela é a melhor para o 

sucesso deles na sociedade. Por outro lado, no entanto, temos a obrigação de 

demonstrar-lhes as vantagens e desvantagens de se utilizar umas e não outras 

regras gramaticais e, assim como usamos trajes adequados para cada situação, 

nossa língua também deve estar “trajada” de maneira adequada para cada ambiente 

de uso. 



 
 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O professor que não conhece, e reconhece, o 
mundo do aluno, pode até ser chamado de 

professor, mas, jamais de educador. 

ALEXANDRE HUADY T. GUIMARÃES 

 

 Começamos estas últimas considerações sobre o uso da tecnologia em sala 

de aula com a assertiva de uma professora coimbrense, quando indagada sobre o 

uso das TIC em sua disciplina: “O uso da tecnologia em minhas aulas não é algo 

preponderante, pois meu foco está no que quero que meu aluno aprenda, e não na 

forma como ele irá chegar a esse aprendizado”. Essa proposição levou-nos a alguns 

questionamentos que também se tornaram preocupações durante esta pesquisa: 

Temos planejado nossas aulas focados em onde queremos chegar com o ensino de 

cada conteúdo? Buscamos apenas dar aulas maravilhosas com efeitos e luzes sem 

nos preocuparmos se aquela forma de aprendizagem realmente atingiu a todos 

como gostaríamos? Em nossas aulas, quem procuramos agradar: nossos alunos, 

que precisam de uma aprendizagem significativa, ou os pais desses alunos e os 

gestores da nossa escola? Solicitar um texto digitado, justificado e com uma boa 

fonte tem mais valor que um texto escrito em um papel almaço? 

Recobramos as palavras de Moran (2000, p. 22) quando diz que 

há uma expectativa de que as novas tecnologias nos trarão soluções 
rápidas para o ensino. Sem dúvida as tecnologias nos permitem 
ampliar o conceito de aula, de espaço e tempo, de comunicação 
audiovisual, e estabelecer pontes novas entre o presencial e o virtual, 
entre o estar juntos e o estarmos conectados a distância. Mas se 
ensinar dependesse só de tecnologias já teríamos achado as 
melhores soluções há muito tempo. 

 Certamente, a internet, a World Wide Web e a telefonia móvel facilitam o 

nosso dia a dia com ações que jamais se imaginaria ser possível. Como mostramos 

no início desta pesquisa, elas estão transformando o mundo, aproximando as 

pessoas e modificando seus modos de pensar e compreender, não só a realidade a 

sua volta, como também sua própria identidade. Juntamente a tudo isso, nossos 

alunos estão imersos em uma multiplicidade de textos e linguagens que demanda 

deles construções de significados de diferentes formas e exigem um esforço cada 



 
 

vez maior para separar a fragmentação textual do dia a dia, do aprofundamento dos 

textos didáticos e literários. Como destaca Gere, 

O digital não se refere apenas aos efeitos e possibilidades de uma 
determinada tecnologia. Ele define e abrange as formas de pensar e 
de fazer que são incorporadas dentro dessa tecnologia, e que tornam 
possível o seu desenvolvimento.” (GERE, 2008, p. 17 apud 
IANNONE, ALMEIDA e VALENTE, 2016, p. 57) 

 Nessa ampliação da concepção de leitura, a escola precisa sim oferecer um 

letramento além do texto verbal e impresso unicamente, uma vez que “com a 

convergência das mídias, é importante o aluno utilizar outros recursos midiáticos 

para representar e expressar seu conhecimento.” (IANNONE, ALMEIDA e 

VALENTE, 2016, p. 63) Sem dúvida, as tecnologias nos permitem ampliar o conceito 

de aula, de espaço e de tempo, estabelecendo novas pontes entre o estar junto 

física e virtualmente. Lévy (2000) também ressalta que as tecnologias digitais 

proporcionam acesso rápido a uma grande quantidade de informações, modificando 

as formas de pensar e de construir conhecimentos, e que, por isso, seu papel deve 

ser pensado em relação às alterações comportamentais de quem as utiliza ou está 

cercado delas. 

 Por tudo isso, não podemos fechar nossos olhos para alguns pontos 

fundamentais que envolvem o processo de ensino-aprendizagem o qual resulta na 

construção de um aprendizado significativo e na formação cidadã de cada indivíduo, 

elementos sem os quais todo aparato tecnológico transforma-se em uma “panaceia 

modernosa” sem significado e sem resultado. O primeiro ponto é banir a ideia de 

que, com laboratórios instalados na escola, teremos automaticamente resolvidos 

todos os nossos centenários problemas educacionais. São, como acabamos 

constatando em escolas brasileiras e também em muitas localidades de Portugal: os 

grandes projetos de informatização dos sistemas escolares simplesmente por meio 

da colocação de computadores em algumas salas de aula ou em sala específica. É 

o conceito transmitido pela mídia propagandista de algumas instituições escolares 

de que, com o uso dos computadores, o ensino terá mais qualidade e trará mais 

aprovações nos futuros processos seletivos nos quais o alunos irão se candidatar. 

Puro elemento de marketing! 



 
 

Segundo a justificativa do Conselho Nacional de Educação31 se de um lado “é 

importante a escola valer-se dos recursos midiáticos é, igualmente, fundamental 

submetê-los aos seus propósitos educativos” (CNE/CEB nº. 11/2010, 2010). Em 

relação ao universo da comunicação, a Resolução CNE/CEB nº. 7, de 14/12/2010, 

que estabelece metas a serem cumpridas, prevê a necessidade, por exemplo, de 

que a escola contribua para transformar os alunos em consumidores críticos dos 

produtos midiáticos (meta número 1), ao mesmo tempo em que passem a usar os 

recursos tecnológicos como instrumentos relevantes no processo de aprendizagem 

(meta número 2).  

Neste ponto, pudemos notar que muitos professores, frente ao apelo de que 

suas aulas sejam permeadas de aparatos digitais, usam a tecnologia simplesmente 

como um repetidor de modelos do que antes era feito em aulas expositivas e no 

quadro negro: cópias, repetições, memorizações, leituras sem propósitos etc. O 

instrumento muda, mas o conceito de ensino continua o mesmo. 

De acordo com Bacich, Neto & Trevisani (2016, p. 47), o uso das TIC no 

contexto escolar propicia diferentes possibilidades para trabalhos educacionais mais 

significativos para os seus participantes, como exemplificamos nesta pesquisa, 

projetos que tornem o aluno um pesquisador autônomo, um construtor de seu 

próprio conhecimento e um autor de seus próprios projetos. Dessa forma, não 

devemos nos esquecer de um planejamento de projetos didáticos que busquem o 

“aprender a aprender”, o “aprender a fazer”, o “aprender a ser” e o “aprender a 

conviver”, pilares da proposta feita por Delors (1996) há mais de duas décadas, mas 

que ainda precisamos revisitar e aplicar em nosso dia a dia do contexto escolar. 

Nesse mesmo caminho, Iannone, Almeida e Valente recomendam: 

A autoria do professor e do aluno pode ser realizada por meio de 
diferentes software, interfaces e tecnologias midiáticas para a 
produção de material como fonte de desenvolvimento de 
conhecimento, ao invés de a escola permanecer como mera 
repassadora de material pronto [...]. O aluno pode ser autor, criando 
histórias em narrativas digitais ou mesmo um livro virtual sobre um 
tema específico, enquanto o professor seleciona e trabalha conceitos 
que façam sentido para o grupo e para as situações de contexto. 
(IANNONE, ALMEIDA e VALENTE, 2016, p. 63) 

                                                           
31

 Parecer CNE/CEB nº. 11/2010, aprovado em 7 de julho de 2010, de autoria do Conselheiro Cesar 
Callegari, acessível a partir do portal do MEC/CNE. 



 
 

Infelizmente, quando observamos a estrutura e organização da escola atual, 

vimos que esta não difere daquela do início do século XX. Todavia, os estudantes de 

hoje não aprendem da mesma maneira que os de décadas anteriores, dessa forma, 

a integração das tecnologias digitais na educação precisa ser feita de modo criativo 

e crítico, buscando desenvolver a autonomia e a reflexão dos educandos, sendo 

mais um caminho para se chegar a um fim.   

Na integração de elementos que devem atuar em conjunto para alcançar o 

sucesso do processo de ensino-aprendizagem nas escolas brasileiras dos dias de 

hoje, Bacich, Neto & Trevisani (2016) propõem a seguinte engrenagem: 

 

Figura 33 – Ensino Híbrido 

 

Nessa articulação de fatores, unem-se o papel do professor, a valorização e a 

construção da sabedoria do aluno, a organização do espaço escolar para facilitar 

ações de personalização e para o uso integrado das tecnologias digitais. É o que 

ressaltam Iannone, Almeida e Valente (2016) quando dizem que 

Investigar a escola na cultura digital significa considerá-la como 
unidade fundamental de ação e formação do professor e do 
estudante, de pais e responsáveis, da comunidade escolar como um 
todo. O projeto pedagógico escolar e as correspondentes práticas 
curriculares devem considerar o elo entre a escola e a vida familiar 
do estudante. (IANNONE, ALMEIDA e VALENTE, 2016, p. 64) 

A inclusão da tecnologia nas escolas brasileiras, como elemento catalisador 

de mudanças, auxilia o educador a compreender a educação como um processo de 



 
 

construção de conhecimento pelo aluno, como produto de seu próprio engajamento 

intelectual e não uma simples transferência de conteúdos. No entanto, 

comprovamos com os dados coletados nas entrevistas, que o grande desafio para a 

implantação desta mudança pedagógica é a formação de recursos humanos 

capazes de passar de uma pedagogia tradicional, diretiva e reprodutora, para uma 

pedagogia ativa, criativa, dinâmica, libertadora, apoiada na descoberta, na 

investigação e no diálogo. (VALENTE, 2003) 

O segundo ponto, portanto, que trará significado ao aparato tecnológico 

implantado nas escolas, é a formação de um educador que, no contexto prático, 

saiba lidar com a coexistência de concepções e valores educacionais distintos, 

unindo o que ainda é muito valoroso do ensino dito tradicional com as facilidades e a 

autonomia proporcionadas pela era digital. Para isso, o professor precisa estar 

aberto para mudar, no entanto, só isto não basta. Além das amarras pessoais, que 

percebemos na fala de alguns entrevistados durante nossa pesquisa de campo, 

existem também as amarras institucionais. Os aspectos constituintes da realidade da 

escola: a organização de tempo, espaço, currículo, entre outros, podem dificultar o 

desenvolvimento de uma nova prática pedagógica, além disso, a formação 

pedagógica do professor ainda deixa muito a desejar em elementos básicos de 

prática e teoria, principalmente quando buscamos estratégias de ensino para alunos 

de educação básica, seu futuro campo de atuação. 

Como discutimos em capítulos anteriores, na maioria das universidades, os 

alunos ainda vivenciam processos de aprendizagem tradicionais e estes processos 

refletem-se no tradicionalismo metodológico atualmente empregado por muitos 

professores. Como esperar que o professor saiba utilizar a tecnologia em suas aulas 

se, na maioria das vezes, os cursos superiores não o preparam para isso? 

Precisamos adequar a formação acadêmica do futuro docente para que ela 

possa atender ao novo panorama sócio-econômico-cultural no qual o professor está 

inserido. De acordo com Pimentel (2007), em contraposição à certeza emergente da 

virtualidade das informações disponibilizadas na internet, constatamos que o uso 

das novas tecnologias ainda não se encontra incorporado aos diversos cursos 

superiores na sua gênese curricular. Ainda para o autor, na verdade, nem mesmo as 

antigas tecnologias ainda foram adequadamente incorporadas com convicção e 



 
 

apropriação de seu uso no planejamento dos professores e na sala de aula, fato que 

discutimos no segundo capítulo deste trabalho, quando analisamos o ementário do 

curso de Letras de três das 20 universidades mais bem avaliadas na cidade de São 

Paulo. 

Nesta perspectiva, o primeiro passo deve ser a mudança curricular dos cursos 

superiores de licenciatura, permitindo que se possa introduzir, de forma concreta, as 

demandas de uma era digital na formação acadêmica. Assim, também é importante 

possibilitar aos futuros docentes, não apenas que eles aprendam a utilizar os 

recursos digitais, mas que possam explorá-los de uma forma crítica. Vasconcelos 

(2016) ratifica 

Cursos excessivamente teóricos, descontextualizados da situação 
real de ensino e com absoluta escassez de espaço para a vivência 
da prática docente por parte dos alunos em formação não oferecem 
– nem poderiam oferecer – a formação necessária ao bom professor 
(VASCONCELOS, 2016, p. 28) 

De acordo com dados da UNESCO (2016), no momento, os investimentos e o 

uso das TIC na formação inicial de professores deveriam estar de acordo com o fato 

de que o uso de tecnologias já é uma prática utilizada pela maioria dos jovens no 

mundo. A entidade afirma, ainda, que muitos estudantes tornaram-se cidadãos 

digitais enquanto a formação de educadores e as práticas em salas de aula, em 

todos os níveis educacionais, permanecem no século XX. 

Nas palavras de Freire (2001, p. 17), as instituições têm formado seres a-

históricos, “um ser como este não pode comprometer-se; em lugar de relacionar-se 

com o mundo, o ser imerso nele somente está em contato com ele.” No entanto, o 

contato com o mundo não faz dele um ser transformador, pois dele não resulta 

nenhum produto significativo, capaz de marcá-lo e/ou marcar o mundo.  

 Dessa forma, corroboramos com as palavras de Martins (2016) quando 

destaca que é preciso que o professor conheça o alcance de sua ação como 

mediador do conhecimento, ação que auxilia o aluno no ato de conhecer-se e 

conhecer o mundo de maneira autônoma e crítica. 

Assim como em todas as áreas profissionais, o professor teve de se 
modernizar e deixar de lado a velha cartilha, a infinita cópia de várias 
palavras, o caderno de caligrafia e os cansativos ditados com 



 
 

fonemas semelhantes. É a partir dessa realidade que, nos dias de 
hoje, não há como um professor ministrar suas aulas sem levar em 
consideração que seus alunos, provavelmente, terão, em um dos 
bolsos, um celular cheio de jogos, aplicativos e internet. (MARTINS, 
2016, p. 141) 

Iniciamos esta pesquisa com a seguinte pergunta: Quais as diferenças e 

semelhanças entre a formação e atuação docente no Brasil e em Portugal quanto ao 

domínio tecnológico para o ensino de Língua Portuguesa? O que temos a ensinar e 

a aprender com o país que é berço da nossa Língua? Dentre os inúmeros 

apontamentos que fizemos no decorrer deste trabalho, cientes das diferentes 

dimensões desses dois países, pudemos perceber que realmente o aparato 

tecnológico de uma nação europeia é muito mais amplo quando comparado a um 

país emergente como nosso. Limitamos nossas pesquisas às escolas públicas de 

Portugal porque elas tinham a estrutura física e tecnológica comparada às escolas 

particulares das capitais brasileiras. No entanto, analisando o discurso do grupo de 

professores que constituiu o corpus desta tese, observamos algo que nos intrigou e 

o qual buscamos, ainda que de forma camuflada, nas falas dos professores 

brasileiros: para os docentes portugueses, o foco de seu trabalho está no produto de 

sua ação em sala de aula, o êxito está na aprendizagem, e não no caminho que o 

aluno terá que percorrer para chegar ao objetivo traçado. 

Como destacamos no terceiro capítulo deste trabalho, o professor português 

dedica dois anos de sua formação exclusivamente para sua atuação em sala de 

aula. Será este o cerne de uma visão mais prática de seu trabalho? Gléria (2016, p. 

151) destaca em seu estudo comparado com professores de literatura no Brasil e 

em Portugal que, “no Brasil, temos professores com má formação, mal preparados e 

pouco conhecedores da sua própria disciplina, em Portugal, temos uma amostra 

diferente, que aponta para um professor bem formado, conhecedor de sua disciplina, 

leitor, assinante de revistas e jornais, portanto, atualizado e falante de outros 

idiomas.” Certamente, não podemos deixar de destacar que a realidade portuguesa 

é muito diferente da brasileira em diversos aspectos, a começar pela dimensão 

geográfica que traz muito mais unidade ao país e facilidades em termos, até mesmo, 

administrativos. Além disso, Portugal está subordinado às orientações da 

Comunidade Europeia, o que influencia a formação e o exercício profissional de 



 
 

forma holística e plural, permitindo a atuação destes indivíduos em quaisquer países 

que integram a União Europeia. 

Muito além de todos esses questionamentos, está um posicionamento comum 

entre a maior parte dos entrevistados nesta pesquisa. Atrelar o uso da tecnologia ao 

ensino na escola é promover uma escola democrática e cidadã, que se constrói na 

pedagogia da esperança, que leva o homem a interagir com seus pares, que faz 

com que o aluno se torne crítico, agente e transformador, como já ressaltamos 

diversas vezes neste texto. Como destacam Vasconcelos e Brito (2006, p. 106), 

embasadas nas palavras de Freire, quando afirmam que a esperança é  

 
princípio essencial e propulsor para a realização de qualquer 
conquista, pois fornece as forças necessárias para que a luta seja 
enfrentada. Constitui-se apenas como o primeiro passo, ao qual se 
deve juntar a prática, para que o ser humano possa construir sua 
história. 

 
 

Os professores que se colocam diante de uma classe de alunos precisam ter 

esperança na educação, precisam acreditar nas possibilidades que ela oferece e 

investir na formação de um verdadeiro cidadão. Sem isso, não há escola, não há 

aluno, não há futuro, não há vida. Mesmo diante de um cenário em que a tecnologia 

usada em sala de aula é apenas um retroprojetor, o professor precisa ter esperança 

de que seu trabalho renderá frutos. É possível perceber esse sentimento quando se 

afirma: 

“Na minha escola, tem uma sala de leitura com alguns computadores, às vezes, 
levo os alunos, mas a internet é muito lenta. Ensino tudo na lousa mesmo. É 

muito difícil usar a tecnologia com eles, pois os alunos não têm acesso à 
internet, muitos nem ao celular.” (Professor 26 – Brasil) 

 Compactuamos da ressalva de Guimarães (2016, p. 43) quando diz que 

vivemos em um país com proporções continentais e que as mídias são, ou deveriam 

ser, um instrumento de unificação e identidade. “Ainda no século XXI, há cidade em 

que as informações chegam por meio de autofalantes de rádios que são afixados em 

postes e/ou por transmissões radiofônicas que são difundidas em barcos para 

populações ribeirinhas.”  

Temos muito que aprender, mas, muitas vezes, ensinamos a como trabalhar 

em meio a adversidade, como ensinar tanto quando não temos nenhum recurso 



 
 

tecnológico além de um giz e papel, como quando podemos fazer da tecnologia uma 

aliada em aulas mais dinâmicas, atrativas e produtivas. 

Sem querer, de maneira nenhuma, esgotar o assunto, acreditamos ter atingido 

os objetivos traçados. Obviamente, o que nos propomos quando sugerimos o uso 

das TIC em sala de aula, é encontrar mais um caminho para se chegar ao produto 

que objetivamos. É abarcar aquele aluno que não construiu seu conhecimento 

somente por meio de uma aula expositiva ou pela leitura de seu livro didático. É 

trazer novas fontes de pesquisa, novos olhares e também aprofundamento para o 

discente que só percebe um ponto de vista dentro de uma problemática mais ampla. 

No entanto, como também destaca Masetto (2015), na educação, sempre que 

abordamos um assunto para nossa investigação, percebemos que ele não está 

sozinho e que não pode ser considerado à parte. Ao contrário, ele sempre se 

entrelaça com outros, pois o processo educacional é complexo. Foi o que 

percebemos, mais uma vez, com esta pesquisa e que teceu nossas reflexões, 

alinhavando nossas ideias e percepções com situações concretas, buscando, por 

fim, oferecer, em alguns momentos, pistas e indagações para voltarmos à prática de 

uma forma nova, diferente, a fim de propiciar melhores condições de aprendizagem 

para nossos alunos e maior gratificação para nós enquanto docentes. 
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