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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa parte da constatação da contradição entre o aparato tecnológico 
oferecido às escolas estaduais de Ensino Fundamental Ciclo I e a preocupação 
com a formação pedagógica dos professores deste nível de ensino para utilizá-
los. As referências teóricas subsidiaram a compreesão de conceitos centrais 

sobre o panorama atual dos temas “Alfabetização” e “Tecnologia” e a inclusão 
de formação tecnológica nos programas de formação de professores. Para 
viabilizar o estudo, optou-se por uma abordagem qualitativa caracterizada por 
uma pesquisa-ação, em que foi desenvolvido um curso denominado “Net 
Leitura e Net Escrita nas séries iniciais do Ensino Fundamental” para 
professores das séries iniciais da Diretoria de Ensino Região Mogi das Cruzes, 
com devida autorização da Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas 
(CENP). Foram selecionados como sujeitos cinco professores participantes do 
curso. Buscamos investigar as possibilidades e os desafios da integração da 
internet às práticas de leitura e escrita na sala de aula por esses professores e 
verificamos quais mudanças foram proporcionadas pelo curso de formação. A 
interpretação e a análise dos resultados demonstram que as possibilidades 

envolvem: realização de Projetos Didáticos; busca de informações e produção 

de conhecimento; criação de situações favoráveis ao aprendizado; e 
contribuição com o processo de alfabetização e letramento. Os desafios para os 
professores foram: as condições inadequadas da estrutura e do acesso à 

internet das SAI das escolas e o fator “tempo” como interveniente negativo 
para a realização das atividades propostas. Confirma-se a hipótese inicial, pois 
observamos mudanças nos atos pedagógicos dos professores, entre elas: 
abertura ao aprender; planejamento com reflexão; uso pedagógico das TIC; 
papel mediador e modelador do currículo; realização de projetos com 
pesquisas; atendimento à diversidade dos alunos; troca de experiência e 
formação de cidadãos ativos. Dessa forma, concluímos que os professores que 
atuam com uma postura crítica diante do currículo contribuem para que as 
crianças ingressem no mundo letrado e busquem ser livres. 
 
 
Palavras-chave: Alfabetização e letramento; Tecnologias da Informação e 
Comunicação; Internet; Currículo; Formação de professores. 
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ABSTRACT 

This research was motivated by the contradiction between the technologic 
resources that is offered to teachers of public state schools for elementary 
education and the pedagogic development of teachers that is necessary to 
support their use of technology. The theoretical references try to explore and 
understand some main concepts on the current researches about “Literacy” and 
“Technology”, and about the inclusion of training about the use of technology in 
teaching training programs. In order to develop this work, a qualitative approach 
was used and characterized by an action research in which a course was 
developed. The course is named “Net Leitura e Net Escrita nas séries iniciais 
do Ensino Fundamental”, and was offered for teachers who teach in the first 
years of school from Diretoria de Ensino de Mogi das Cruzes, according to the 
authorization of Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas (CENP). 
Five teachers who took part in the course were chosen as research subjects. 
The objective was to find out the possibilities and challenges for the integration 
of the Internet to reading and writing practices in the classroom by the teachers. 
It was also observed which changes on the teaching practice were favoured 
during the training course. The interpretation and analysis of the results show 
that the possibilities are related to: development of Didactic Projects; search for 
information and production of knowledge; development of situations which 
favour the learning and the contribution on literacy processes. The challenges 
for the teachers were: inadequacy of the structure conditions and Internet 
access to the SAI in the schools, and the “time” which interferes negatively on 
the development of the activities which had been suggested. The initial 
hypothesis was confirmed, as changes were observed in the pedagogic 
practices of the teachers. For example, the teachers were more open to 
learning; they were reflecting more while planning; they were using the ITCs in 
their pedagogic practices. It was also observed the development of projects 
based on researches, attention to the students‟ different needs, sharing of 
experiences and development of active social individuals.  Therefore, the 
teachers which have a critical role concerning the curriculum contribute to the 
literacy of children and their path towards freedom. 
 

 
Key words: Literacy, Information and communication Technologies, Internet, 
Curriculum, Teacher training. 
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INTRODUÇÃO 

 

Caminho percorrido 

 

Posso dizer que o meu caminho na educação iniciou-se, por influência 

de minha mãe professora, com a experiência de ter estudado no Centro 

Específico de Formação para o Magistério (CEFAM) em período integral, o que 

possibilitou de forma intensa o contato com professores, alunas de diversas 

cidades e de diferentes culturas. A visão de mundo tornou-se mais ampliada e 

mais amadurecida. Não desejava ser professora, mas fiz o curso para ter uma 

profissão, como dizia a minha mãe.  

Ao terminar os estudos no CEFAM, não consegui de imediato a 

docência nas escolas, então trabalhei em um escritório de advocacia. Logo 

depois trabalhei por um mês em uma escola de Educação Infantil, onde me 

sentia explorada e não desenvolvia a docência, e sim um assistencialismo às 

crianças. Solicitei a dispensa do emprego, pois com ele não poderia pagar um 

curso no Ensino Superior que tanto almejava.  

Após essa experiência, mudei a direção do caminho. Comecei a 

trabalhar numa escola de informática conceituada na cidade de Mogi das 

Cruzes. Em seguida, iniciei o curso de Administração de Empresas no Ensino 

Superior e me desinteressei pela área da Educação.  

Anteriormente, havia sido aprovada em concurso público como 

professora de Educação Infantil e aguardava a convocação acreditando que 

não atuaria mais na área. No meio do percurso, uma surpresa! Recebi a 

convocação da Prefeitura Municipal de Poá para atuar em Educação Infantil. 

Confesso que os benefícios da área, tais como salário, trabalhar por meio 

período e férias, despertaram meu interesse, fazendo com que eu ingressasse 

no magistério público.  

O convênio estabelecido entre a Prefeitura Municipal e o PEC 

Municípios – Formação continuada para professores em nível superior 

(PUC/SP) – motivaram-me a trancar o curso de Administração, na época com 

muito ressentimento. Aproveitei a oportunidade para concluir um curso de 
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Ensino Superior em Licenciatura em Pedagogia, mas no momento ainda 

possuía dúvida sobre o caminho que havia escolhido. 

Durante o curso de Pedagogia, que fora realizado na modalidade 

semipresencial, tive a oportunidade de concluir o Ensino Superior, e assim 

comecei a me interessar novamente pela Educação: os professores renomados 

da PUC/SP abordaram os desafios do tema hoje e também incentivaram a 

realização de pesquisas. Minha orientadora de trabalho de conclusão de curso, 

Profa. Ms. Stella Aoki Serri, encorajou-me a continuar os estudos. 

Também neste curso passei a me interessar pela área de Educação a 

Distância. Resolvi cruzar o caminho cursando Pós-Graduação em Educação a 

Distância no SENAC/RJ, com o objetivo de aprofundar conhecimentos na área 

de Educação que envolvessem as Tecnologias da Informação e Comunicação 

(TIC) e também buscar atuação nesse segmento tão novo e promissor.  

No ano de 2005, a Secretaria Estadual da Educação de São Paulo 

(SEE/SP) realizou um concurso público, no qual fui aprovada com ótima 

colocação. Assim, mudei a direção do caminho novamente: deixei a Educação 

Infantil na prefeitura e ingressei em 2006 na rede estadual. 

 

 

Primeiras experiências com o uso do computador nas séries iniciais  

 

 

A escola estadual em que eu havia ingressado como docente era nova e 

conservada, além de possuir Sala Ambiente de Informática (SAI), que havia 

sido instalada recentemente através do “Programa Universalização da 

Informática”, da SEE/SP.  

Logo questionei aos gestores sobre o uso da SAI com os alunos. A 

direção da escola exigiu apresentação de comprovante de formação em 

informática para que fosse autorizado o uso, argumentando que era uma 

medida de prevenção, por isso a SAI permanecia fechada. 

Também em 2006, participei de um projeto desenvolvido pela Diretoria 

Regional de Mogi das Cruzes (DERMC), o “Projeto Universalização – 
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Informática Educacional para o Ciclo I”, que será descrito mais detalhadamente 

no capítulo 2.  

Através desse projeto propus desenvolver com meus alunos outro 

projeto denominado “Enviando e–m@il”, que além de estimular a produção 

escrita como função social, incentivou a interação dos alunos com a internet. O 

projeto envolveu toda a escola por meio da troca de mensagens coletivas entre 

todas as salas. 

O trabalho desenvolvido na escola chegou ao conhecimento de Teresa 

Lúcia dos Anjos Brandão, Dirigente Regional de Ensino, que me convidou para 

integrar a equipe do Núcleo Regional de Tecnologia Educacional (NRTE) da 

DERMC e atuar como Assistente Técnico-Pedagógica1 (ATP) de Tecnologia 

Educacional. Resolvi aceitar o desafio na esperança de poder contribuir com 

mais escolas e mais professores no uso das TIC na Educação.  

Iniciou-se uma nova experiência, pois a partir desse momento passei a 

atuar como formadora de professores para uso pedagógico das TIC na escola. 

A participação como formadora no “Projeto Universalização” me permitiu 

observar e refletir melhor sobre a formação de professores das séries iniciais. 

Em 2008, participei como professora cursista do “Programa de 

Formação de Professores Alfabetizadores Letra e Vida”, a fim de complementar 

minha formação e também meu trabalho como formadora. O programa, criado 

em 2003 pela SEE/SP, visa desenvolver competências profissionais dos 

educadores, ampliar o universo de conhecimentos, propor reflexão sobre a 

prática pedagógica e formar metodologicamente para o processo de 

alfabetização. 

Nessa época, eu dividia meu tempo atuando como ATP e também como 

tutora no curso de pedagogia na modalidade a distância do Centro Universitário 

Claretiano, onde até hoje ministro aulas nos encontros presenciais, estabeleço 

mediação entre alunos e a instituição, supervisiono os estágios e as atividades 

de prática no polo de apoio presencial na cidade de Mogi das Cruzes. Esse 

trabalho me aproxima da realidade das futuras pedagogas que já atuam como 

                                                             
1
 Professor designado na Oficina Pedagógica para atuar como formador de seus pares na 

Diretoria de Ensino, implementar projetos da Secretaria Estadual de Educação e também 
atender às demandas específicas das escolas. 
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docentes e da teoria que estudamos para melhor ministrar as aulas e orientar 

os alunos. 

 

Aproximação entre pesquisador e o problema 

 

Já em 2007 outros projetos estavam sendo instituídos pela SEE/SP para 

disponibilizar computadores com acesso à internet nas escolas estaduais de 

São Paulo, tais como “Kit Multimídia nas Salas dos Professores”, “Computador 

na Escola” e “Financiamento de Notebook para Professores”, estes dois últimos 

implantados em 2009. 

Em continuidade ao “Programa Letra e Vida”, e considerando a urgência 

em solucionar as dificuldades apresentadas pelos alunos de Ciclo I com 

relação às competências de leitura e escrita expressas nos resultados do 

SARESP 2005, foi instituído em 2008 um programa que realiza a capacitação 

de educadores conjugada às diretrizes, conceitos e materiais de apoio para 

promover a leitura e a escrita na escola, o “Programa Ler e Escrever”.  

Os Programas de Formação “Letra e Vida” e “Ler e Escrever” incitaram o 

início de uma reflexão sobre a ausência de subsídios que preparassem o 

professor para a integração do computador como instrumento pedagógico no 

processo de leitura e escrita, por isso os professores também não o integravam 

em sua prática, mesmo que a escola disponibilizasse os recursos. 

Até mesmo as escolas de Ensino Fundamental I – séries iniciais – foram 

atendidas com a instalação de Sala de Informática e com o “Kit Multimídia”, 

mas os professores não foram capacitados pela SEE/SP a utilizá-los 

pedagogicamente.  

Portanto, existe um paradoxo entre o aparato tecnológico oferecido às 

escolas estaduais de Ensino Fundamental I e a preocupação com a formação 

pedagógica dos professores para utilizá-los, especialmente os computadores 

com acesso à internet. 

A verdadeira inclusão digital nas escolas não pode apenas se restringir à 

instalação de computadores; a formação de professores para o seu uso, com 

possibilidade de integração e aperfeiçoamento da prática docente, também é 

essencial. 
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A falta de clareza na integração de recursos disponíveis para 

alfabetização e de acesso a computadores e internet na escola por parte dos 

professores e de toda a comunidade escolar provavelmente influenciará no 

êxito em atingir o objetivo de: 

  

[...] possibilitar que todos os alunos se tornem leitores e 
escritores competentes e construir uma escola inclusiva, que 
promove a aprendizagem dos alunos das camadas mais 
pobres da população. A condição socioeconômica não pode 
mais ser encarada pela escola pública como um obstáculo 
intransponível que, assim, perversamente reproduz a 
desigualdade (SÃO PAULO, 2008a, p. 16). 
 
 

Essa questão tornou-se inquietadora, pois é possível perceber 

facilmente que o cotidiano social povoa-se com novas tecnologias, e também a 

escola pública paulista está permeada por elas. Como era possível um curso 

de formação de professores alfabetizadores não integrar novas tecnologias, 

especificamente o computador, para ao menos auxiliá-los a preparar melhor 

sua aula, ou melhor, capacitá-los para utilizar esses recursos com seus 

alunos?  

A aproximação com a temática da pesquisa ocorreu devido à 

observação da realidade e também por encontrar colegas de trabalho dispostos 

a investigar questões relacionadas ao uso do computador e à formação de 

professores. Isso fez com que surgisse a necessidade de aprofundar a 

reflexão. Em 2007 houve a oportunidade de pleitear uma bolsa de mestrado 

pela SEE/SP, que veio ao encontro das questões levantadas. Procurei com 

empenho a integração em um Programa de Pós-Graduação: escolhi o 

“Programa Educação: Currículo” da Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo, na linha de pesquisa “Novas Tecnologias na Educação”.  

Em 2008, com a integração ao Programa de Pós-Graduação, houve a 

possibilidade de continuar a atuação na Oficina Pedagógica não mais 

designada como ATP, mas como bolsista participante do Programa Bolsa 

Mestrado,2 instituído em 2004 pela SEE/SP.  

                                                             
2
 Integra o “Programa de Formação Continuada de Educadores” da SEE/SP, com a finalidade 

de propiciar aos profissionais da Educação a continuidade de estudos em cursos de pós-
graduação stricto sensu. Artigo 1º do Decreto nº 48.298, de 3/12/2003. 
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As indagações demoraram a ser formuladas e, com o estudo de diversas 

teorias de variados assuntos, surgiu o encantamento com diferentes temas que 

me fizeram desviar do caminho por várias vezes, chegando até a pensar em 

trilhar pelas bandas de Oriximiná-PA, pesquisando sobre Educação a Distância 

naquele local, tema que também fez parte de minha realidade como formadora. 

Em uma conversa informal com a Dirigente Regional de Ensino, Teresa 

Lúcia dos Anjos Brandão, ela comentou sobre sua vontade de que houvesse 

continuidade aos trabalhos realizados nessa Diretoria de Ensino, 

especialmente para a otimização do uso das SAI instaladas nas escolas. Para 

tanto, solicitou que eu desenvolvesse um projeto com essa finalidade para a 

formação dos professores das séries iniciais. 

Imediatamente aceitei realizar o projeto. Agarrei esse voto de confiança 

depositado em meu trabalho e na oportunidade de desenvolver um projeto que 

me possibilitaria unir minhas duas preocupações profissionais: como formadora 

que desejava colaborar com os professores nessa aproximação entre sala de 

aula e sala de informática, atualmente tão desagregadas física e 

pedagogicamente na escola; e como pesquisadora que pretendia não só 

construir conhecimento, mas também propor possibilidades de mudanças.  

Esse trabalho não foi concebido sozinho por mim, mas sim pela 

experiência que carrego e também pelas trocas de experiências com colegas 

de turma, com o professor orientador Fernando J. Almeida e docentes do 

programa, em especial a professora Maria Elisabeth B. Almeida, que me 

sugeriu aproveitar a oportunidade ofertada pela Dirigente e desenvolver 

Oficinas na SAI com professores. Essas trocas foram fundamentais na tentativa 

de delimitar melhor a pesquisa e definir o tema do trabalho.  

Entusiasmadamente, foi desenvolvido para professores das séries 

iniciais da Diretoria de Ensino Região Mogi das Cruzes, com devida 

autorização da Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas (CENP), um 

curso denominado “Net Leitura e Net Escrita nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental”, cujo principal objetivo foi fornecer subsídios aos professores 
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para o uso da Sala Ambiente de Informática, integrando a internet3 às 

atividades de leitura e escrita.   

 

 

Justificativa 

 

O tema escolhido para ser abordado nesta pesquisa foi “A integração da 

internet às práticas de leitura e escrita na sala de aula pelo professor das séries 

iniciais da escola pública paulista”. Nossa área de pesquisa envolve estudos 

nas áreas de tecnologia (especialmente internet), prática do professor, 

currículo, alfabetização e letramento. 

A escolha do tema justifica-se pelas exigências colocadas pela 

sociedade em que as escolas estão inseridas, que se deparam com as 

demandas crescentes pela aprendizagem da leitura e escrita e pela 

apropriação das Tecnologias de Comunicação e Informação (TIC), que hoje se 

constituem como principais fontes de acesso à sociedade e de possibilidade de 

atuação como cidadãos. 

Outra justificativa ancora-se no interesse demonstrado pelos alunos em 

ter acesso a essas tecnologias, tornando-se alternativas possíveis para apoiar 

o ensino e a aprendizagem, especialmente da leitura e da escrita, já que 

permitem o acesso à informação e a diversos portadores textuais.  

O Relatório de Desenvolvimento Humano (UNESCO, 2008) aponta que 

o Brasil apresenta a taxa de 85,4% de alfabetização de jovens e adultos, 

contando com uma população de 186,8 milhões, ou seja, a taxa de 

analfabetismo é de 14,6%, portanto temos 24,6 milhões de jovens e adultos 

analfabetos no país.  

De acordo com o Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional (INAF), o 

conceito de alfabetismo vem, ao longo das últimas décadas, sofrendo revisões 

significativas, como reflexo das próprias mudanças sociais. (INSTITUTO 

                                                             
3
 Rede Mundial de Computadores operando com protocolos e que conecta a maioria das 

pessoas no mundo, além de servir de correio eletrônico. É uma rede de servidores conectando 
usuários via modem, usando links de hipertexto para encontrar e acessar arquivos e 
informações. 
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PAULO MONTENEGRO; AÇÃO EDUCATIVA, 2003) Assim, o conceito torna-

se relativo às demandas de leitura e escrita colocadas pela sociedade.  

Hoje se considera uma pessoa alfabetizada funcional aquela que é 

“capaz de utilizar a leitura e a escrita para fazer frente às demandas de seu 

contexto social e usar essas habilidades para continuar aprendendo e se 

desenvolvendo ao longo da vida” (Ibid, 2003).  

Considerando esse conceito de alfabetismo funcional, ocorrem 

alterações nos dados e, de acordo com os principais resultados do INAF, foi 

identificado que: apenas 25% demonstram domínio pleno das habilidades, ou 

seja, são capazes de ler textos mais longos, localizar informações, compará-las 

entre diferentes textos e estabelecer relações diversas (Ibid, 2003). 

Essas pesquisas realizadas pelo INAF e pela UNESCO avaliam a 

situação da alfabetização dos adultos. Para refletirmos sobre a situação da 

alfabetização das crianças em idade escolar, nos basearemos no Sistema de 

Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (SARESP), que 

aplica anualmente provas para os alunos da Educação Básica da Rede 

Estadual.  

Esse sistema de avaliação descreve os níveis de proficiência em Língua 

Portuguesa, determinando se os alunos demonstram domínio dos conteúdos, 

competências e habilidades desejáveis para a série em que se encontram. Já 

na Redação é avaliado o domínio das competências e habilidades escritoras 

desejáveis para a série da seguinte forma: 

 

 Abaixo do Básico – demonstram domínio insuficiente;  

 Básico – demonstram desenvolvimento parcial;  

 Adequado – demonstram domínio; 

 Avançado – demonstram domínio acima do requerido.  
   (SÃO PAULO, 2008c).  

 

De acordo com o SARESP4 a distribuição percentual dos alunos da 4a 

série do Ensino Fundamental nos níveis de proficiência da Diretoria Regional 

de Mogi das Cruzes, onde foi realizada esta pesquisa, foi a seguinte: 

 

                                                             
4
 Fonte: SARESP, 2008. Disponível em: <http://saresp.edunet.sp.gov.br/2008/index.aspx>. 

Acesso em: 12 out. 2009. 
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Tabela 1 – Porcentagem dos Níveis de proficiência (SARESP, 2008) 

 Abaixo do 
Básico 

Básico Adequado Avançado 

L. Portuguesa 32,1% 41,5 % 21,9 % 4,5 % 

Redação 13,9 % 25,3 % 30,1% 30,7 % 

 

Portanto, entre os 3.386 alunos da 4a  série do Ensino Fundamental, 

73,6% estão entre os níveis Abaixo do Básico e Básico em Língua Portuguesa 

e 39,2% em Redação. São alunos que ainda não apresentam condições 

adequadas para sua série escolar, mas que já estão no final do ciclo. Se 

continuarmos não alfabetizando adequadamente um grupo considerável de 

alunos, o analfabetismo adulto continuará a existir. 

Hoje é importante que a escola considere que duas das competências 

mais demandadas pela sociedade sejam a proficiência nas tecnologias digitais 

e a capacidade de atuar em seu contexto social aprendendo ao longo da vida. 

Para isso, é fundamental que se saiba ler e escrever. 

Um dos objetivos gerais para o Ensino Fundamental proposto pelos 

Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN (BRASIL, 2001a), é “saber utilizar 

diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos para adquirir e 

construir conhecimentos”.   

Sobre o papel da escola frente a esta questão, Enoque traz 

contribuições importantes e destaca que: 

 

A escola, como instituição social, não só deve abrir espaço 
para a cooperação e para as tecnologias digitais como também 
estimular sua prática e uso entre docentes e discentes. E para 
que possa fazê-lo, é necessário que se modifique o seu papel, 
enquanto escola, e o foco da formação dos professores. Elas 
potencializam, inclusive, a interação, a construção coletiva, 
uma vez que são bidirecionais, abertas a intervenções 
múltiplas. No entanto, essas máquinas são, de maneira geral, 
subaproveitadas ou estão cerradas nos laboratórios de 
informática (ENOQUE, 2008, p. 148). 
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Por isso esta pesquisa se faz relevante no contexto atual, já que poderá 

contribuir para a compreensão das possibilidades e desafios para a integração 

da internet na prática de leitura e escrita na sala de aula. Dessa forma, os 

alunos poderão ter contato com a leitura de textos literários e virtuais 

disponíveis em sites educativos, poderão realizar pesquisas e selecionar 

informações, refletirão sobre a escrita na sala de aula e na internet, participarão 

de situações de escrita e reescrita em e-mail e blogs, já que o uso da 

linguagem digital faz parte do mundo deles e poderá enriquecer as atividades 

desenvolvidas em sala de aula pelo professor. 

 

 

Apresentação dos capítulos 

 

 

No Capítulo 1, buscaremos compreender os temas “Alfabetização” e 

“Tecnologia” e suas implicações na atualidade, assim como a necessidade de 

se compreender novas demandas em leitura e escrita, que incluem habilidades 

no uso das Tecnologias da Informação e Comunicação. No item 1.3, 

abordaremos o tema “Liberdade”, que pode ser oportunizada através da 

alfabetização e do acesso às TIC concomitantemente. 

No Capítulo 2, apresentaremos o contexto da rede estadual de ensino 

no qual esta pesquisa foi realizada e as políticas voltadas para o acesso às TIC 

e para a promoção da alfabetização. Em seguida, no item 2.3, discutiremos 

alguns pontos essenciais que contribuem para que ocorra a integração entre 

ambos, principalmente em relação à formação dos professores alfabetizadores.  

O Capítulo 3 apresentará os passos metodológicos para a realização 

desta pesquisa, a apresentação do problema, os objetivos, a hipótese, os 

procedimentos de coleta e análise de dados, além de descrever o contexto, os 

sujeitos e o plano de execução. 

No Capítulo 4 registraremos os procedimentos de análise, a 

categorização e a discussão dos dados realizados nesta investigação. 

Apresentaremos e analisaremos informações consideradas significativas para a 

compreensão da integração da internet às práticas de leitura e escrita.  
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Nas Considerações Finais buscaremos responder aos anseios desta 

pesquisa, apontando as possibilidades e os desafios encontrados nas práticas 

dos professores alfabetizadores para integrar um recurso tecnológico, no caso 

a internet, de forma significativa na promoção da leitura e na escrita em sala de 

aula. Destacaremos as contribuições dessa tecnologia para incitar a construção 

da busca pelo conhecimento nesse novo universo de forma crítica, com vistas 

a formar o cidadão de hoje e do amanhã. 
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CAPÍTULO 1 
 
 
 
Alfabetização e Tecnologia  
 

 

“A alfabetização é um instrumento na luta pela conquista da 
cidadania, e é fator imprescindível ao exercício da cidadania.”  

(Magda Soares) 

 

Este capítulo busca entender o panorama atual dos temas 

“Alfabetização” e “Tecnologia”, assim como a necessidade de utilizar um novo 

termo, o “letramento”, para explicar e compreender novas demandas em leitura 

e escrita, que incluem habilidades no uso das Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC), consideradas como linguagem por possibilitarem a 

construção do conhecimento para o exercício consciente da liberdade e para o 

desenvolvimento de uma sociedade democrática. Em seguida, abordaremos o 

tema da liberdade com uma visão de que os processos que a permitem são 

ações, decisões e oportunidades reais que as pessoas têm, viabilizadas pela 

alfabetização e o acesso às TIC.  

 

 

1.1 Alfabetização e Letramento 
 
 
 

É inevitável que, ao longo das décadas, as mudanças sociais 

demandem que revisões sejam feitas sobre a definição de alfabetização. 

Buscaremos um conceito mais adequado a esta pesquisa juntamente com 

teóricos da área, tais como Ferreiro (1996), Ribeiro (2002) e Soares (1998, 

2008).  

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística5 (IBGE), em suas 

estatísticas na década de 1990, considerava alfabetizada a “pessoa capaz de 

ler e escrever pelo menos um bilhete simples no idioma que conhece”. 

                                                             
5
 Fonte: IBGE. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/estadosat/perfil.php?sigla=mg>. Acesso 

em: 17 jul. 2008 
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Adotaram o conceito de analfabeto funcional para todas as pessoas com 

menos de quatro séries de estudos concluídas. 

Mas a escolarização de apenas quatro anos de estudos não garante que 

uma pessoa seja alfabetizada funcionalmente, pois a sociedade demandará 

novas proficiências em leitura e escrita. Segundo Fernando J. Almeida: 

 

[...] os exércitos dos analfabetos cresceram até os anos 
1990 e agora a estatística IBGE, do ano 2002, nos mostra 
que o analfabetismo, em números absolutos, diminui pela 
primeira vez em nossa história! (ALMEIDA, F. J., 2005, p. 
13). 

 

Para exemplificar, tínhamos na década de 1950 uma população de 30 

milhões e 50% dela era analfabeta. Já na década de 1990, tínhamos uma 

população de 96 milhões e 20% de analfabetos. 

O melhor “remédio” para o analfabetismo é assegurar escola para todos 

na idade regular. Porém, se essa escola não for de qualidade, os analfabetos 

funcionais continuarão a existir, pois apesar de ficarem até oito anos na escola, 

não conseguem avançar além das séries iniciais. 

Essa diminuição da estatística ao longo dos anos não significa que o 

problema tenha sido solucionado. Apresentaremos mais adiante dados atuais 

que indicam a sua persistência.  

A situação apresentada pode ser justificada pelo legado educacional que 

carregamos na Educação, e a sociedade na qual vivemos colhe frutos de uma 

longa história de influências da evolução da ciência. Somos ainda influenciados 

pelo paradigma cartesiano, considerado tradicional, originado no século XVII 

com Descartes e Newton, em que se tem “a concepção de que os fenômenos 

podem ser analisados e compreendidos se forem reduzidos às partes que os 

constituem. [...] Este paradigma tem como pressuposto básico a fragmentação 

e a visão dualista do universo” (BEHRENS; OLIARI, 2007, p. 58).  

Segundo esse paradigma, a verdade é dada como pronta, acabada, não 

podendo ser discutida. A educação passa a ser influenciada por esse 

paradigma, em que o conhecimento é apresentado de forma fragmentada, e a 

prática do professor passa a ser de transmissor do conhecimento. Assim, 
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segundo Behrens e Oliari (2007), o aluno passa a ser espectador, exigindo-se 

dele a cópia, a memorização e a reprodução dos conteúdos.  

Da mesma forma, essa concepção de Educação é conceituada por 

Paulo Freire (2005) como “bancária”, ou seja, é tida como narrativa ou 

dissertadora, a palavra é vazia e alienante, tendo mais som e menos 

significação. A Educação se torna um ato de depositar, em que os educandos 

são depositários e os educadores são depositantes. Nela são transmitidos 

valores e informações. 

Ferreiro (1996) argumenta que as práticas de transmissão e 

memorização consideram a escrita fora do contexto, sem nenhuma função 

comunicativa real, e preservam a informação. Consequentemente, os 

resultados são: expressão escrita pobre, jovens inibidos ao escrever por medo 

de cometer erros, não reconhecem a linha argumentativa de um texto e não 

são leitores críticos. 

Nessa concepção, os oprimidos não desenvolvem a consciência crítica 

para transformar o mundo, satisfazendo assim o interesse dos opressores de 

melhor dominá-los. 

Para que os oprimidos consigam se desvencilhar dessa condição, Paulo 

Freire (1989) conceitua alfabetização como leitura de mundo quando afirma 

que:  

 [...] uma compreensão critica do ato de ler, que não se esgota 
na decodificação pura da palavra escrita ou da linguagem 
escrita, mas que se antecipa e se alonga na inteligência do 
mundo. A leitura de mundo antecede a leitura da palavra. 
Linguagem e realidade se prendem dinamicamente. A 
compreensão do texto a ser alcançada por sua leitura crítica 
implica a percepção das relações entre o texto e o contexto 
(FREIRE, Paulo, 1989, p. 9). 

 

Acreditamos que esse conceito pode ser condicionante de liberdade, 

assim a alfabetização assume um papel instrumental de direitos e 

oportunidades sociais quando há formação de leitores, cidadãos críticos e 

ativos na sociedade, que serão capazes de mobilizar conhecimentos e 

solucionar problemas da sociedade onde estão inseridos. Pressupõe ainda a 

busca por um engajamento com a libertação em que um educador humanista 

possui a ação identificada com a dos educandos e orienta-se no sentido da 



15 

 

humanização de ambos. Assim já não faria depósitos, como na educação 

bancária. Estaria a serviço da libertação.  

Nesse sentido, podemos pensar o problema do analfabetismo 

expandindo-o para fora da escola, já que ele afeta não só o desempenho 

escolar, mas também as formas de atuação na sociedade. Abordaremos no 

subitem 1.3 as possibilidades de atuação social das pessoas que possuem 

habilidades de leitura e escrita e acesso às Tecnologias de Informação e 

Comunicação. 

Se limitarmos esse problema somente ao âmbito escolar, as dificuldades 

de aprendizagem que desencadeiam o fracasso escolar estão diretamente 

relacionadas à dificuldade que a escola teve, e continua a ter, de ensinar a ler e 

a escrever.  

A partir das evidências do fracasso escolar, surgiu a necessidade de se 

reestruturar o ensino, pensando em não só atender à demanda da quantidade, 

mas também da qualidade do ensino.  

As produções científicas na área avançaram bastante e começaram a 

circular entre os educadores a partir dos anos 1980. Tais estudos 

possibilitaram reflexões e compreensão sobre o processo de alfabetização. Um 

significativo trabalho investigativo foi sobre a psicogênese da língua escrita 

(FERREIRO; TEBEROSKY, 1992), que buscou compreender a evolução dos 

sistemas de ideias construídos pelas crianças sobre a natureza do objeto social 

que é o sistema de escrita. 

Em sua pesquisa, o desenvolvimento da competência de leitura/escrita 

na criança refere-se às produções escritas, incluindo a noção de totalidade no 

processo de construção: as intenções, os comentários e as alterações 

introduzidos durante a própria escrita e a interpretação sobre a construção. 

Esse desenvolvimento da competência de leitura/escrita na criança é 

distinguido em níveis, são eles: pré-silábico; silábico sem valor sonoro; silábico 

com valor sonoro; silábico; e silábico alfabético.  

Conhecer os níveis de desenvolvimento do aluno favorece a intervenção 

pedagógica e permite que o professor proporcione condições para que o 

alfabetizando avance. Ao atingir o último nível, ele será capaz de compreender 

o sistema de escrita, mas, para Ferreiro (2008), “a alfabetização não é estado, 
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é processo”. Então o processo de “alfabetização tem início incerto e final 

impossível”. As pessoas continuam se alfabetizando ao longo da vida.  

Conhecer a psicogênese da alfabetização implica, portanto, refletir sobre 

o papel que a escola tem ao propor situações de leitura e escrita, como tem 

mediado para que as crianças avancem em todos os níveis de 

desenvolvimento e como tem  propiciado experiências de alfabetização que, 

muitas vezes, também não são oferecidas em casa. 

De acordo com Ferreiro (1996), se a escola continuar ocultando as 

funções e usos sociais da leitura e da escrita para crianças que não tiveram 

oportunidades sociais de interagir com diferentes tipos de textos sociais, que 

são conhecimentos oportunizados em casa por pais alfabetizados, ela 

“favorece algumas crianças e deixa outras na penumbra inicial”.  

Esses estudos chegaram oficialmente ao Brasil em 1997 com a 

publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) - documento que se 

constitui como um referencial de qualidade para a educação no Ensino 

Fundamental em todo o país, cuja função é:  

 

[...] orientar e garantir a coerência dos investimentos no 
sistema educacional, socializando discussões, pesquisas e 
recomendações, subsidiando a participação de técnicos e 
professores brasileiros, principalmente daqueles que se 
encontram mais isolados, com menor contato com a produção 
pedagógica atual (BRASIL, 2001a, p. 13). 

 

Em atendimento à Lei nº 9.394/1996, que reforçou a necessidade de 

propiciar a todos a formação básica comum, como disposto no Art. 9º, inciso IV, 

e no artigo Art. 32, inciso I, o “Ensino Fundamental obrigatório (...) terá por 

objetivo a formação básica do cidadão, mediante: o desenvolvimento da 

capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, 

da escrita e do cálculo” (BRASIL, 1996). 

Segundo os PCN de Língua Portuguesa, esses estudos “contribuíram 

para a compreensão de aspectos sobre a aprendizagem da leitura e da escrita” 

(BRASIL, 2001b, p. 21). Com o deslocamento do eixo da investigação das 

questões do ensino para as questões da aprendizagem, foi possível 
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compreender que as crianças sabiam muito mais do que se poderia supor e 

que, quando ingressavam na escola, carregavam seus conhecimentos prévios. 

Ainda buscando uma definição para alfabetização, Soares traz 

contribuições pertinentes, pois apresenta dois pontos de vista distintos 

referentes ao conceito. Segundo o primeiro, “a alfabetização seria um processo 

de representação de fonemas e grafemas (escrita) e de grafemas em fonemas 

(ler)”. Já no segundo conceito:  

[...] ler e escrever significam apreensão e compreensão de 
significados expressos em língua escrita (ler) ou expressão de 
significados por meio da língua escrita (escrever); nessa 
perspectiva, a alfabetização seria um processo de 

compreensão/expressão de significados. (SOARES, 2008, p. 
16).  

 

Essa mesma autora aponta que o duplo sentido do conceito não implica 

veracidade ou falsidade de um ou de outro, pois um é condição do outro para 

se considerar uma pessoa alfabetizada.  

As discussões em relação ao conceito de alfabetização giram em torno 

desse duplo sentido. Soares (2008) declara que há um terceiro ponto de vista, 

com importância equiparada aos dois primeiros, que se volta ao aspecto social 

da alfabetização, pois para ela “a conceituação de alfabetização não é a 

mesma em todas as sociedades”. 

 

O conceito de alfabetização depende, assim, de características 
culturais, econômicas e tecnológicas; a expressão 
alfabetização funcional, usada pela UNESCO nos programas 

de alfabetização organizados em países subdesenvolvidos 
pretende alertar para esse conceito social da alfabetização 
(SOARES, 2008, p. 17 e 18) 

 

Nesse sentido, foi proclamada pela UNESCO a década da alfabetização 

2003-2012, com o slogan “Alfabetização como Liberdade”. A década visa 

aumentar os níveis de alfabetismo e dar condições de atuação na sociedade 

para todas as pessoas em todos os lugares, tendo como uma de suas razões a 

Alfabetização como Direito Humano.  
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Essa iniciativa promoveu uma visão ampliada do conceito. De acordo 

com o INAF ela visa “não somente a aprendizagem da leitura e da escrita, mas 

seus usos para comunicação, a informação, a participação e a aprendizagem 

ao longo da vida” (INSTITUTO PAULO MONTENEGRO; AÇÃO EDUCATIVA, 

2003). 

Ainda hoje, apresentamos dados de habilidades de leitura e escrita 

insuficientes, como estes apresentados pelo INAF, ao identificar que:  

 

8% dos brasileiros entre 15 a 64 anos encontram-se na 
condição de analfabetismo absoluto e 30% têm um nível de 
habilidade muito baixo: só são capazes de localizar 
informações simples em enunciados com frase uma frase só, 
num anúncio ou chamadas de capa de revista, por exemplo 
(nível 1). Outros 37% conseguem localizar uma informação em 
textos curtos (uma carta ou notícia, por exemplo), o que se 
poderia considerar como sendo um nível básico de 
alfabetização (nível 2). Os 25% que demonstram domínio pleno 
das habilidades testadas (nível 3) são capazes de ler textos 
mais longos, localizar mais de uma informação, comparar a 
informação contida em diferentes textos e estabelecer relações 
diversas entre elas (Ibid, 2003, p. 6). 

 

Segundo Ribeiro (2002), a idealização do INAF teve como principal 

preocupação não apenas oferecer informação, mas também informação 

qualificada. Aponta ainda que:  

 

[...] com base em informações como essas é possível 
compreender melhor como os problemas relacionados à leitura 
e à escrita se relacionam a outros problemas sociais, como má 
distribuição de renda, déficits de escolarização, falta de 
recursos materiais e humanos na escola, falta de bibliotecas, 
de acesso à informática e à Internet, entre outros. É possível 
também idealizar políticas mais consistentes e integradas, que 
ataquem a exclusão da leitura e outras formas de exclusão a 
que está associada (RIBEIRO, 2002, p. 11). 

 

Estudos na área que indicam avançadas contribuições referentes à 

alfabetização funcional trazem no discurso o termo “letramento”, abrangendo 

uma visão mais ampliada nos estudos de linguagem, baseada nas 

possibilidades de usos sociais de leitura e escrita, pois considera que os 
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indivíduos estão mergulhados em um mundo de escrita e participam de 

diversas práticas letradas, tais como saber o itinerário do ônibus, fazer 

compras, obter informação em folhetos de propaganda, escrever uma carta etc. 

A possibilidade de participar dessas práticas letradas, segundo Soares, 

“tem conseqüências sobre o indivíduo e altera seu estado ou condição em 

aspectos sociais, psíquicos, culturais, políticos, cognitivos, lingüísticos e até 

mesmo econômicos” (SOARES, 1998). O termo “letramento” refere-se, 

portanto, ao impacto da escrita sobre os sujeitos. 

Em depoimento em vídeo, Soares (Salto para o Futuro, 2003) distingue 

resumidamente alfabetização de letramento, apontando que são práticas 

distintas mas indissociáveis. Alfabetização é a aquisição do código escrito, 

enquanto letramento é o desenvolvimento de práticas sociais de leitura e 

escrita. Um é condição para o outro e um não precede o outro. O grande 

desafio da escola é trazer o que é de fora da escola para dentro dela e tornar 

escolarizado aquilo que é real e social. Escolarizar sem deturpar, ou seja, 

adequadamente. Ao trazer as práticas sociais, suas características devem ser 

mantidas. 

Ao refletir sobre esse conceito, é preciso repensar o papel da escola: 

ensinar somente a decifrar o código da escrita não é suficiente. Ao possibilitar 

que os indivíduos incorporem novas práticas letradas, eles aprenderão a fazer 

uso da leitura e da escrita. 

Para Ferreiro (2003), “letramento é cultura escrita”. Segundo a autora, 

isso não tem início depois da aprendizagem do código. Ou seja, o processo de 

alfabetização é desencadeado com o acesso à cultura escrita. Ela aponta que 

o termo “letramento” passou a ser usado no Brasil como condição de estar em 

contato com distintos tipos de texto, isto é, compreender o que se lê. Quanto ao 

fato de “alfabetização” ter se tornado sinônimo de decodificação, Ferreiro 

afirma que isso é um retrocesso. A autora se nega a aceitar um período de 

decodificação prévio àquele em que se passa a perceber a função social do 

texto. Para ela, não se usa o termo “letramento”, e há problema quando se usa 

ao mesmo tempo “alfabetização” e “letramento”. 

Soares (2008), por sua vez, ao buscar conceituar alfabetização, afirma 

que: 
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Não parece apropriado, nem etimologicamente nem 
pedagogicamente, que o termo alfabetização designe tanto o 
processo de aquisição da língua escrita quanto o seu 
desenvolvimento: etimologicamente, o termo alfabetização não 
ultrapassa o significado de “levar à aquisição do alfabeto”, ou 
seja, ensinar o código da língua escrita, ensinar habilidades de 
ler e escrever (SOARES, 2008, p. 15). 
 
 

A perspectiva dessa autora é que a alfabetização pode ser entendida 

como processo de compreensão do sistema de escrita, concomitantemente ao 

processo mais amplo de aprendizagem da linguagem escrita e de seus usos 

sociais possíveis – o letramento. 

Podemos concluir que a alfabetização não é uma capacidade, mas sim 

um conjunto de capacidades e que, para se conceituar teoricamente 

alfabetização, a discussão é complexa e com várias facetas. 

Nesta pesquisa consideraremos o ponto de vista de Soares (2008), que 

está mais próxima à realidade brasileira, uma vez que afirma que 

“alfabetização não é a mesma, em todas as sociedades” e que as 

características culturais, econômicas e tecnológicas influenciam nessa 

condição. Nesse sentido, consideraremos também os níveis de habilidade de 

leitura e de escrita apontados pelo INAF, que identificaram a existência de 

analfabetismo absoluto em 8% das pessoas com idades entre 15 e 64 anos, e 

que 67% possuem habilidades básicas e baixas em leitura e escrita 

(INSTITUTO PAULO MONTENEGRO; AÇÃO EDUCATIVA, 2003). Podemos 

afirmar, então, que estes aprenderam a ler e a escrever, mas não incorporaram 

as práticas sociais e não fazem uso da leitura e da escrita. A partir desses 

dados podemos refletir sobre a situação da alfabetização no país.  

Evidenciamos, assim, que a maior parte do problema do alfabetismo de 

jovens e adultos começa muito cedo. Ainda nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental, de acordo com os resultados das avaliações do SARESP (2008) 

realizadas no Estado de São Paulo, as crianças que estão frequentando a 4a 

série do Ensino Fundamental na escola ainda apresentam dificuldades em 

leitura e escrita. Nesse sentido, é pertinente a colocação de Ferreiro ao afirmar 

que “[...] na medida em que a escola primária continuar expulsando grupos 



21 

 

consideráveis de crianças que não consegue alfabetizar, continuará 

reproduzindo o analfabetismo dos adultos” (FERREIRO, 1996, p. 16). 

O analfabetismo adulto interfere na liberdade instrumental do cidadão e 

também no desenvolvimento do país. Isso porque o analfabeto fica 

impossibilitado de atuar com autonomia em determinadas situações sociais e 

de gerar desenvolvimento humano e econômico. No capítulo a seguir 

abordaremos a conquista de poder e a liberdade que a alfabetização e o 

acesso à informação podem proporcionar. 

 

 

1.2 Tecnologias da Informação e Comunicação e a educação escolar 
 

 

Todos estão loucos, neste mundo? Porque a cabeça da gente 
é uma só, e as coisas que há e que estão para haver, são 
demais de muitas, muito maiores diferentes, e a gente de 
necessitar de aumentar a cabeça, para o total.  

 
(João Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas) 

 
  

Esta citação é ainda muito atual para os dias de hoje, pois nos permite 

refletir sobre a rapidez das mudanças que estão ocorrendo na sociedade 

contemporânea. A globalização, a urbanização crescente, os avanços e o 

progresso, as desigualdades sociais, as mudanças marcadas pela incerteza e 

pela provisoriedade que acabam por influenciar todos os segmentos da 

sociedade, inclusive o educacional. 

Rosa (1956), ao afirmar que “[...] as coisas que há e que estão para 

haver, são demais de muitas, muito maiores diferentes [...]”, poderia estar 

considerando a rapidez com que circulam informações e a sua disseminação 

na sociedade através das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC). 

Todos poderiam ter acesso independentemente de estar na escola, se 

soubessem utilizar e se fossem capazes de buscar e selecionar as informações 

desejadas.   

Essa característica demanda novas competências e habilidades para 

atuar com autonomia, e “... necessitar de aumentar a cabeça, para o total” 
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(ROSA, 1956) seria aprender para nos informar, nos comunicar, participar e 

continuar aprendendo ao longo da vida, ou seja, ter ideia da totalidade e 

selecionar dela o que nos permitirá atuar nessa sociedade. 

O acesso à informação na sociedade contemporânea tornou-se matéria-

prima para a construção do conhecimento, para o exercício consciente da 

liberdade e para o desenvolvimento de uma sociedade democrática. O acesso 

à informação pode possibilitar o desenvolvimento do pensamento integrador, 

com visão de totalidade e de interconexão.  

Os recursos disponibilizados pelas TIC permitem desenvolver a 

autonomia na busca por informações, e a coprodução de conhecimentos 

possibilita pensar de forma contextualizada, já que grande parte de 

informações é encontrada na rede.  

Segundo Veen e Vrankking:  

 

esses recursos permitiram [...] ter controle sobre o fluxo de 
informações, lidar com informações descontinuadas e com a 
sobrecarga de informações, mesclar comunidades virtuais e 
reais, comunicar-se e colaborar em rede, de acordo com suas 

necessidades (VEEN; VRANKKING, 2009, p. 12). 

 
 

Essa necessidade de novas competências e habilidades para atuar na 

sociedade, consequentemente, demanda da escola uma revisão de seu 

verdadeiro papel. Por isso é importante que se desenvolva também a 

integração das tecnologias em beneficio da aprendizagem na escola. Sobre 

esta questão, Valente enfatiza que: 

 

O emprego de diferentes habilidades de acordo com diferentes 
modalidades ou hipermodalidades tem criado uma nova área 
de estudo, relacionada com os diferentes tipos de letramento: 
digital (uso das tecnologias digitais ou das TIC), visual (uso das 
imagens), informacional (busca crítica da informação), – ou os 
múltiplos letramentos como tem sido tratado na literatura 
(VALENTE, 2009, p. 75). 
 

As tecnologias não são as redentoras de todos os problemas, mas 

podem contribuir para que a aprendizagem se torne significativa e desafiante, 

especialmente os computadores, pois viabilizam “novas interfaces, práticas de 



23 

 

linguagens, novos tipos de relacionamentos e multiletramentos” (FREIRE, 

Maximina M., 2008).  

Dessa maneira, a tomada de consciência sobre a sociedade da 

informação pelo aluno poderia permitir uma flexibilidade suficiente para atuar 

em uma sociedade permeada pelo conhecimento intenso e em constante 

mudança.  

A informática, atualmente, tornou-se de fundamental importância para o 

desenvolvimento da sociedade, as escolas possuem o papel de possibilitar que 

os estudantes tenham acesso a computadores e internet e que participem de 

projetos educativos utilizando a informática.  

Dessa forma, professor e alunos teriam meios e condições favoráveis 

para a resolução de problemas, com a presença de estímulos à capacidade de 

pensar criticamente e antecipar alternativas de respostas, beneficiando-se do 

potencial das tecnologias de informação. 

Mas ainda parece existir uma bifurcação entre escola e sociedade. 

Sobre esse assunto, Maximina M. Freire aponta que ambas: 

 

[...] parecem não caminhar na mesma direção, não falar a 
mesma língua: a escola mostra-se previsível, normativa, 
priorizando uma linguagem prescritiva, atuando em via de mão 
única, perpetuando a transmissão de conhecimento disciplinar 
e fragmentado. A sociedade, ao contrário, apresenta-se, 
dinâmica, multimidiática e imprevisível, priorizando a 
multiplicidade e simultaneidade de linguagens, valorizando o 
conhecimento em rede, transdisciplinar, construído, co-
construído, desconstruído e dinamicamente reconstruído, a 
todo momento e ao longo da vida (FREIRE, Maximina M., 
2008, p. 2). 
 

 
Este contexto atual tornou-se um desafio para os professores, visto que 

muitos não sabem utilizar tal recurso, havendo a necessidade de uma 

formação adequada. A inclusão digital na escola torna-se um problema 

contraditório à medida que os professores possuem o acesso, entretanto não 

possuem conhecimentos para utilizar.  

Nesse caso, é possível que ainda tenhamos uma visão fragmentada do 

conhecimento e pensamento reducionista na escola. Paulo Freire (2005) 

aponta que falta aos homens uma compreensão crítica da realidade em que 
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estão, captando-a em pedaços nos quais não reconhecem a integração 

constituinte da mesma totalidade, não podem conhecê-la. Enfatiza a 

importância de uma análise crítica de pensar o mundo que possibilite 

reconhecer a interação entre as partes. 

Sobre esta questão, Morin traz contribuições pertinentes quando destaca 

que:  

 

[...] a inteligência que só sabe separar fragmenta o complexo 
do mundo em pedaços separados, fraciona os problemas, 
unidimensionaliza o multidimensional. [...] quanto mais os 
problemas se tornam multidimensionais, maior a incapacidade 
de pensar sua multidimensionalidade. [...] Uma inteligência 
incapaz de perceber o contexto planetário fica cega, 
inconsciente e irresponsável.[...] O pensamento pertinente é o 
que é capaz de situar qualquer informação em seu contexto e, 
se possível, no conjunto em que está inscrita (MORIN, 2005a, 
p. 14 e 15). 

 

Através de pesquisa realizada em uma escola que já utiliza informática 

na alfabetização, Leite & D‟Estefano (2006, p. 10) constaram existir: 

“desvinculação das atividades realizadas na Sala de Informática com o 

conteúdo trabalhado em sala de aula e na concepção de escrita subjacente a 

essas atividades”, sinalizando a importância de se incluir esta metodologia na 

formação de professores. Nesse sentido é importante citar que:  

 

[...] a necessidade de trabalhar diferentes letramentos cria 
novos desafios educacionais no sentido que alunos e 
educadores, e as pessoas em geral, devem ter uma maior 
familiaridade com novos recursos digitais – processador de 
texto, e-mail, bate-papo, lista de discussão, hipertexto, blog, 
Internet, web (SNYDER, 2004 apud ALMEIDA, M. E. B.; 
VALENTE, 2010). 
 
 

Sobre o tema, é pertinente a citação de Coutinho (2008) quando destaca 

que é preciso definir primeiro qual tipo de cidadão queremos formar para 

depois definir que mídias usar para a formação desse cidadão. Aliado a esse 

processo deve caminhar a preocupação com a formação do professor, para 

que a tecnologia seja um reforço no desenvolvimento de práticas pedagógicas 

de qualidade.  
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Sobre o conhecimento do professor em relação aos computadores, 

Fernando J. Almeida nos traz uma contribuição pertinente quando afirma que: 

 

A criança quando aprende a ler, fica instrumentada para 
participar do mundo imediatamente, [...] Para que o educador 
se posicione sobre tal tema requer-se dele uma dose de 
conhecimento, não apenas da realidade educacional de seu 
país, região ou da sua área, como também do potencial dos 
instrumentos computacionais (ALMEIDA, F. J., 2005, p. 71).  

 
 

A formação do professor é o ponto central nesse processo para que ele 

atue como organizador, sendo possível perceber que a tecnologia é vista como 

meio de expansão que possibilita a participação mais ativa dos alunos, cujo 

modelo de comunicação é mediado pelo computador e pelas diferentes mídias. 

O acesso à internet se constitui em um importante veículo de 

informações, com textos de diferentes gêneros e mecanismos de comunicação. 

Acreditamos que esses recursos podem ser utilizados na escola desde as 

séries iniciais do Ensino Fundamental.  

Para desenvolver a aprendizagem, a escola precisa incluir atividades 

que sejam significativas e que estejam presentes na sociedade 

contemporânea, como nos afirma Moraes:  

 

Pesquisas realizadas em universidades brasileiras sinalizam 
que as novas tecnologias digitais podem se constituir em 
ferramentas importantes para o desenvolvimento de processos 
construtivos de aprendizagem, para a criação de novos 
espaços de aprendizagem, ampliação de contextos e maior 
incentivo aos processos cooperativos de produção de 
conhecimento (MORAES, 2002, p. 2). 
 
 

A internet, se utilizada em situações de aprendizagem, pode possibilitar 

novas formas de interação com textos escritos e estimular a produção escrita 

das crianças estudantes das séries iniciais, já que:   

  

[...] estes novos meios comunicação favorecem o 
estabelecimento de conexões entre pessoas de diferentes 
lugares, idades e profissões. A troca de idéias e experiências 
com pessoas de diversos contextos pode ampliar a visão do 
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aluno, fornecendo novas referências para sua reflexão 
(PRADO, 2001, p. 56).  
 
 

Certamente, a articulação entre alfabetização, letramento e uso de 

computadores pode facilitar e motivar a aprendizagem, possibilitar novas 

formas de interação com textos escritos e estimular o desenvolvimento da 

escrita das crianças. Além disso, pode incentivar a compreensão pelos 

professores de que as tecnologias fazem parte do cotidiano de toda a 

sociedade e que a escola tem o papel de inserir  recursos tecnológicos para 

auxiliar no aprendizado do aluno.  

 

 

1.3 Ser alfabetizado e ter acesso às TIC, ser livre desde a infância 

 

 

Nossas escolas, nossas cidades, nossas crianças não 
sobreviverão à maré crescente da pobreza, da desigualdade e 
da violência sem um movimento social que exija da sociedade 
global que muitos exigem apenas das escolas. 

(Apple & Beane) 

 

Iniciamos este subitem com a citação extraída do livro Escolas 

Democráticas, de Michael Apple e James Beane (1997), que contradiz o que 

ainda hoje faz parte do pensamento de muitos: que a escola é a solução dos 

problemas da sociedade. 

Há nessa ideia uma certa dose de ingenuidade, pois embora saibamos 

que a escola pode mobilizar a sociedade, sozinha ela não pode realizar a 

transformação que almejamos. 

Infelizmente a desigualdade está presente e de forma arrasadora. Há 

movimentos por todo o mundo para eliminá-la. Green (2009) aponta que 

esforços enviados são alcançados de forma mais bem-sucedida por meio de 

uma combinação de cidadãos ativos e Estados efetivos. 

Presumimos que o “movimento social que exija da sociedade global que 

muitos exigem apenas das escolas” (APPLE; BEANE, 1997) relaciona-se com 

a combinação de cidadãos ativos e Estados efetivos apontados por Green, 
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através dessa combinação é que esses movimentos serão superados. Assim 

conseguiremos que “cidadãos ativos exercitem esses direitos para melhorar a 

qualidade de vida e participação da vida econômica e política ou, ainda, na 

realização de ações coletivas que têm permitido que pobres e excluídos se 

façam ouvir” (GREEN, 2009, p. 13). 

Para que os cidadãos exerçam seu papel e exijam seus direitos de 

forma consciente e se tornem ativos, é primordial que obtenham capacidades, 

pois elas determinam o que as pessoas podem ser e o que podem fazer. Por 

isso é importante que sejam desenvolvidas desde muito cedo, e principalmente 

na escola. 

Dessa forma poderão atuar na sociedade com mais liberdade. O 

conceito de “ser livre” adotado por Sen (2008) tem como visão o envolvimento 

de processos que permitem a liberdade de ações e decisões como 

oportunidades reais que as pessoas têm, dadas as circunstâncias pessoais e 

sociais. 

Green (2009) aponta que uma visão abrangente de um “contrato social” 

novo, justo e viável entre o Estado e o cidadão é a abordagem de 

desenvolvimento baseada em direitos. Estados efetivos são capazes de 

garantir a segurança dos seus cidadãos e o estado de direito. 

Os Direitos Humanos preconizados pela ONU, se garantidos por 

Estados efetivos, fortalecem a capacidades das pessoas. Salientaremos o 

direito à Educação, que pode contribuir para garantir uma vida decente e de 

participação social. A Educação compõe os direitos essenciais das pessoas, 

assim como Saúde, água, saneamento e segurança. 

Os Indicadores de Desenvolvimento Humano (UNESCO, 2008) revelam 

dados que nos permitem avaliar o estado do desenvolvimento humano em todo 

o mundo. Por meio desse relatório, podemos nos aprofundar em questões que 

envolvem privações de liberdades e de restrição de oportunidades sociais.  

Apresentaremos alguns dados sobre analfabetismo, tema de interesse 

desta pesquisa, pois ainda há uma taxa significante de jovens e adultos 

analfabetos por todo o mundo. 

No Brasil, esse relatório apresenta a taxa de 85,4% de alfabetização de 

jovens e adultos, e o país conta com uma população de 186,8 milhões, ou seja, 
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a taxa de analfabetismo é de 14,6%, portanto temos 24,6 milhões de jovens e 

adultos analfabetos no país. A situação é preocupante, pois há mais 

analfabetos do que toda a população do 2o maior estado do país, que é Minas 

Gerais, com 19 milhões6 de habitantes. 

As despesas com Educação no Brasil são de 4,4%, e em 2008 o PIB 

atingiu R$ 2,9 trilhões.7 Com isso percebemos que há uma má distribuição de 

renda no país e que o investimento em Educação é relativamente baixo em 

relação ao número de analfabetos que precisam ser atendidos com políticas 

públicas educacionais de alfabetização. O investimento em Educação deveria 

ser maior e, além disso, deveria buscar atender aqueles que um dia 

frequentaram e foram excluídos na (dentro dela) ou da (fora dela) escola e 

desistiram porque se sentiram desmotivados ou porque foram privados do 

direito de estudar.  

É importante ressaltar que:  

 

[...] parte do analfabetismo do Brasil tem suas estatísticas 
diminuídas porque os analfabetos morrem! [...] 
Dentro desta cifra quantos milhões de brasileiros já 
morreram, durante a história do Brasil, sem verem 
cumprido o seu direito mínimo de ler! (ALMEIDA, F. J., 
2005, p. 13). 
 

 

Estados efetivos têm como função garantir a prestação de serviços 

decentes. A garantia de Educação e de Saúde em países de extrema pobreza 

pode aumentar a esperança de vida das pessoas, pois mães alfabetizadas 

participam mais ativamente da vida social e possuem mais liberdade de 

escolha. Assim, o indivíduo é visto como agente de busca para a liberdade e 

condições de participação social. 

Também cabe à escola a tentativa de buscar caminhos para superar a 

situação debilitante acarretada pela privação do direito à alfabetização, e assim 

expandir essa liberdade. Ser alfabetizado coaduna-se com a ideia de liberdade 

                                                             
6
 Fonte: IBGE. Disponível em: 

<http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=1330&id_p
agina=1>. Acesso em: 17 jul. 2009. 
7
 Fonte IBGE. Disponível em:  

<http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=1330&id_p
agina=1>. Acesso em: 25 maio 2008. 
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social; ser alfabetizado permite que sejamos seres sociais mais completos, 

interagindo com o mundo em que vivemos e influenciando esse mundo. O 

desenvolvimento tem de estar relacionado sobretudo com a melhora de vida 

que levamos e com as liberdades que desfrutamos.  

O processo alfabetizador vai muito além da capacidade de ler e 

escrever, Papert afirma que: “tornar-se alfabetizado significa pensar de uma 

forma diferente do que anteriormente, enxergar o mundo de outra maneira, e 

isso sugere que há muitas alfabetizações diferentes” (PAPERT, 1994, p. 17). 

Ao refletirmos sobre quando uma liberdade sofre privações, no caso a 

alfabetização, revelam-se outras privações graves, tais como o desemprego, 

[no Brasil há 8,2 milhões de pessoas desempregadas (UNESCO, 2008)] e a 

falta de acesso a informações.  

Uma educação de qualidade é um processo transformador que respeita 

os direitos da criança, estimula uma cidadania ativa e contribui para a 

construção de uma sociedade justa e democrática. Green (2009) nos traz uma 

importante reflexão sobre educação e emancipação do indivíduo:  

 

A educação é crucial para romper o ciclo da pobreza. Ela 
constitui um direito em si e prepara indivíduos para ter vidas 
plenas, compreender o mundo e, em última análise, 
desenvolver a autoconfiança necessária para se fazer ouvir. 
Uma educação de boa qualidade é emancipatória, um caminho 
para uma liberdade maior e uma gama mais ampla de opções, 
além de abrir as portas para uma saúde melhor e mais 
oportunidades e bem-estar material (GREEN, 2009, p. 45). 
 
 

O acesso à informação é uma ferramenta essencial de cidadania, além 

de condição para a construção do conhecimento, para o exercício consciente 

da liberdade e para o desenvolvimento de uma sociedade democrática. Green 

considera que: 

 

Garantir o acesso a conhecimentos e informações é 
absolutamente essencial para que as pessoas em situação de 
pobreza superem as desigualdades em termos de poder e 
participação que aprofundam a desigualdade em todo o 
mundo. Em âmbito nacional, a capacidade de absorver, 
adaptar e gerar conhecimentos e transformá-los em tecnologia 
determina, cada vez mais, as perspectivas de uma economia 
(GREEN, 2009, p. 57). 
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Há o interesse de países em aprovar leis para promover a liberdade de 

informação. É importante esse movimento de liberdade. No entanto, avanços 

tecnológicos e o acesso à informação podem exacerbar a desigualdade, 

grupos privilegiados podem usufruir desses bens em benefício próprio e 

aumentar ainda mais a pobreza. Sobre essa questão, Fernando J. Almeida 

(2009) ressalta que “a apropriação da tecnologia é a apropriação da hegemonia 

que certos grupos possuem”. 

Enquanto não houver igualdade de acesso à informação configurada 

como novo poder, a sociedade continuará sendo injusta. Dessa forma, surgirá 

o novo tipo de analfabetismo: o analfabetismo digital e/ou informacional.  

O acesso aos meios tecnológicos e a disseminação de computadores 

estão alterando os modos de produzir e ler textos. Dessa forma:  

 

[...] o abismo que já separava os não-alfabetizados dos 
alfabetizados alargou-se ainda mais: alguns nem sequer 
chegam aos periódicos, aos livros e às bibliotecas, enquanto 
outros correm atrás de hipertextos, correio eletrônico e páginas 
virtuais de livros inexistentes (FERREIRO, 1999, p. 59). 
 
 

O mundo globalizado em que hoje vivemos originou uma nova 

sociedade, que, segundo Coutinho (2008), apresenta-se na literatura com 

múltiplas denominações, tais como: “sociedade da informação”, “sociedade em 

rede”, “sociedade de aprendizagem”, “sociedade cognitiva” e muitas outras 

adjetivações em que o denominador comum é o reconhecimento do papel das 

novas mídias tecnológicas. 

Cada vez se fala mais da necessidade de um novo paradigma 

educacional capaz de corresponder às complexas exigências dessa sociedade 

global que se configura atualmente. 

Sabemos que é um desafio realizar a integração das tecnologias ao 

currículo escolar, ainda mais desde a aprendizagem inicial da leitura e da 

escrita, como é proposto por esta pesquisa. Esses instrumentos podem 

contribuir na operacionalização da comunicação educativa, a fim de 
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desenvolver competências e habilidades para que os educandos possam atuar 

nessa sociedade que se configura.  Papert afirma que: 

 

A habilidade mais importante na determinação do padrão de 
vida de uma pessoa já se tornou a capacidade de aprender 
novas habilidades, de assimilar novos conceitos, de avaliar 
novas situações, de lidar com o inesperado. Isso será 
crescentemente verdadeiro no futuro: a habilidade competitiva 
será a habilidade de aprender (PAPERT, 1994, p. 5). 
 
 

Sabemos que as Tecnologias da Informação e Comunicação são 

grandes disseminadoras de informações. Acreditamos que grupos em situação 

de pobreza, além de ter o acesso à informação, precisam desenvolver 

capacidades para saber o que fazer com ela, senão a tendência será ter muita 

informação e não saber interpretar, selecionar, criticar e fazer uso em benefício 

próprio ou coletivo. Entretanto, tal capacidade não acontece espontaneamente 

e sim a partir de um processo intencional, social e pedagogicamente 

construído.  

Fernando J. Almeida afirma que “dar condições a que o maior número 

possível de indivíduos de classes sociais mais baixas tenha acesso a tal 

tecnologia pode constituir um ato de extrema contribuição democrática” 

(ALMEIDA, F. J., 2005, p. 58). 

Papert, em seu livro A máquina das crianças, já apresentava suas 

preocupações quanto ao acesso à fonte de informações pelas crianças em 

idade pré-escolar, pois percebeu dois lados da vida intelectual delas que são: 

 

[...] a notável capacidade de elaborar teorias e de uma 
dependência quase desamparada dos adultos para obter 
informações que testarão as teorias ou, de outro modo, as 
colocarão em contato com a realidade (PAPERT, 1994, p. 14). 
 

 

As crianças não possuem acesso a um imediatismo mais amplo para 

exploração e dispõem apenas de fontes muito limitadas às quais podem dirigir 

apenas perguntas. Elas comumente satisfazem sua curiosidade perguntando a 

um adulto, pois essa experiência educacional é reforçada ainda pela escola 
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(PAPERT, 1994). Veen & Vrankking (2009, p. 27) afirmam que as crianças não 

conseguem se concentrar em uma tarefa só, fazem várias coisas 

paralelamente e esperam obter respostas instantaneamente quando fazem 

uma pergunta.  

Numa época em que o uso dos computadores era restrito a matemáticos 

e técnicos de programação, Papert (1994) já almejava uma Máquina do 

Conhecimento (computador) que possibilitasse às crianças a exploração de um 

mundo significativamente mais rico do que o oferecido pelos livros ou 

enciclopédias, que utilizasse a fala, tato ou gestos, no qual fosse possível guiar 

os tópicos de interesse, rapidamente navegando num espaço de conhecimento 

muito mais amplo do que os conteúdos de uma enciclopédia, acreditando que o 

contato com novos meios mudaria os relacionamentos das crianças com o 

conhecimento.  

A Máquina do Conhecimento ofereceria uma transição entre 

aprendizagem pré-escolar e a verdadeira alfabetização, mais negociada e mais 

gradual (PAPERT, 1994). 

Com isso, Papert buscava responder se o acesso aos computadores 

permitiria às crianças algo semelhante ao impulso intelectual que ele mesmo 

sentiu, pois acreditava que: “os computadores deveriam servir às crianças 

como instrumentos com os quais trabalhar e pensar, como meios para realizar 

projetos, como fonte de conceitos para pensar novas idéias” (PAPERT, 1994, 

p. 148).  

Papert empenhou-se em criar uma linguagem de programação que 

tivesse maior chance de atender às necessidades e capacidades dos jovens. 

Acreditava que eles, ao escreverem programas, poderiam representar o 

processo mental e um tipo de pensamento através do desenhar, pois as 

crianças se interessariam por conhecerem melhor essa atividade.  

E assim criou o LOGO,8 que recebeu novos comandos para se tornar 

acessível às crianças em idade pré-escolar: elas teriam que escrever os 

comandos na tela para assim conseguirem movimentar a tartaruga, com esses 

movimentos construíam os desenhos. Papert afirma que: 

                                                             
8
 Linguagem computacional que utiliza uma versão não formalizada de um tipo de Matemática 

chamado “Geometria tartaruga” (PAPERT, 1994, p. 22). 
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[...] os movimentos da tartaruga externalizam o conceito da 
pessoa, de modo que se pode pensar e falar sobre ele. [...] os 
computadores melhorariam a aprendizagem escolar, mas 
apoiariam formas diferentes de pensar e aprender (PAPERT, 
1994, p. 156). 

 

Apesar de o autor se referir às crianças de uma escola situada numa 

sociedade americana de deterrminado grupo social e econômico, 

diferentemente da escola pública brasileira a que se refere esta pesquisa, 

esses estudos contribuíram para incitar novas pesquisas sobre o uso do 

computador pelas crianças. 

 

Atualmente, uma nova cultura digital nos mostra para onde está se 

direcionando o acesso das crianças aos computadores e como elas estão se 

comportando diante disso. Veen & Vrankking (2009) denominam essa geração 

de Homo Zappiens: são aqueles que atuam em uma cultura cibernética global 

com base em multimídia.  

Essa geração, nascida na década de 1980 em diante, cresceu em um 

mundo onde a informação e a comunicação estão disponíveis e podem ser 

utilizadas de maneira ativa. A comunicação ocorre de forma mais intensa com 

as tecnologias contemporâneas disponíveis, tais como os mensageiros 

instantâneos, os telefones celulares, os iPods, os blogs, os Wikis, as salas de 

bate-papo na internet, os jogos e outras plataformas de comunicação.  

Os usos dessas tecnologias influenciaram o modo de pensar e o 

comportamento do Homo Zappiens (VEEN; VRANKKING, 2009). 

Essas tecnologias colocam os usuários, principalmente as crianças, em 

uma situação de controle e de decisão, em que a qualquer momento podem 

ativar, mudar ou interromper o acesso através de um clique no mouse. Com 

isso, desenvolvem habilidades tecnológicas mais rapidamente do que um 

adulto. Acreditamos que essas habilidades se relacionam com uma habilidade 

técnica. Pois estudos americanos apontam que, usando o mouse, os alunos 

navegam pela internet e clicam até que achem o que querem, buscando 

ícones, sons e movimentos mais do que propriamente letras (VEEN; 

VRANKKING, 2009, p. 29, grifo nosso). 
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Esse tipo de navegação atraída por imagens, sons, ícones e sem 

interesse pelas letras é preocupante: trata-se de uma navegação pela internet 

sem foco, sem objetivos, que é comum nas crianças que a utilizam sem 

acompanhamento de um adulto.  

Contudo, para se tirar proveito em benefício próprio dos recursos 

tecnológicos, especialmente a internet, é preciso adotar uma postura crítica em 

relação ao uso das novas tecnologias. A utilização espontânea e aleatória de 

qualquer aparato tecnológico não pressupõe qualquer mudança ou 

aprendizagem.  

Com isso levantamos a seguinte reflexão: é possível que as crianças 

consigam desenvolver sozinhas a capacidade de buscar, selecionar, filtrar, 

detectar finalidades, valorizar informações, de acordo com suas necessidades 

e com toda a sobrecarga existente na rede?  

Para Vygostky (1984), a atuação de outras pessoas é importante no 

desenvolvimento individual da criança e é evidente em situações em que o 

aprendizado é resultado das interações sociais. Mesmo que imersa em uma 

sociedade letrada – acrescentamos também a imersão na sociedade da 

informação –, a criança não se desenvolve espontaneamente como uma 

pessoa alfabetizada, ou seja, a aprendizagem não é garantida pelo mero 

contato com o objeto, portanto a mediação é fundamental para provocar 

avanços no domínio desses conhecimentos culturalmente construídos. 

Na escola, o aprendizado é o próprio objetivo de um processo que se 

pretende conduzir a um determinado tipo de desenvolvimento, por isso a 

intervenção deliberada é um processo pedagógico privilegiado. 

O acesso a bibliotecas, museus, centros de pesquisa, jornais, revistas, 

sites educativos – lugares onde tanto alunos como professores podem 

aprender – é possibilitado através do acesso à internet, que exige uma nova 

dinâmica de sala de aula. Tal dinâmica considera o aluno como sujeito ativo no 

ato educativo, em que professores e alunos trocam experiências.   

Dessa forma, para que a possibilidade de acesso à internet se torne 

fonte de aprendizagem significativa e produtiva, a intervenção da escola e a do 

professor têm papel central nessa trajetória. Nesse sentido, Oliveira apresenta 

o papel da escola como singular e acrescenta que: 
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Essa instituição tem a função explícita de tornar “letrados” os 
indivíduos, fornecendo-lhes instrumental para interagir 
ativamente com o sistema de leitura e escrita, com o 
conhecimento acumulado pelas diversas disciplinas científicas 
e com o modo de construir conhecimento que é próprio da 
ciência. A escola é um lugar social em que o contato com o 
sistema de escrita e com a ciência como modalidade de 
construção de conhecimento se dá de forma sistemática e 
intensa, potencializando os efeitos dessas conquistas culturais 
sobre os modos de pensamento (OLIVEIRA, 2000, p. 5).  
 
 

Assim, há a necessidade de a escola e os professores se prepararem 

para oferecer acesso à tecnologia, à informação e aos recursos 

comunicacionais disponíveis, além de contribuírem para que as crianças desde 

o início da alfabetização acessem o mundo letrado e desenvolvam habilidades 

para interpretar, selecionar, criticar e fazer uso desses instrumentos em 

benefício próprio ou coletivo e buscar SER LIVRES, conforme conceito de Sen 

(2008) apresentado anteriormente.  

A escola possui um importante papel, conforme apresenta Diane M. M. 

Freire e Esteves:  

 
Constitui-se um grande desafio da escola neste início de milênio 
a tentativa de diminuir as diferenças sociais, ressaltadas ainda 
mais por tanto desenvolvimento tecnológico, em contraste com a 
pobreza e com o descaso com o ser humano (ESTEVES; 
FREIRE, Diane, 2009). 

 

A busca por uma sociedade mais justa e solidária nunca se fez tão 

necessária, seja por uma questão de princípios ou por uma questão de 

necessidade: não será possível viver em uma sociedade tão desigual nem para 

aqueles que não têm nada nem para aqueles que conquistaram (quase) tudo.  

O que almejamos então para nossa sociedade?  

É exatamente o inverso da citação apresentada no início deste subitem: 

queremos que nossas escolas, nossas cidades, nossas crianças sobrevivam, 

sejam capazes de atender às suas necessidades, que haja igualdade e paz e 

um movimento social envolvendo toda a sociedade global e também as 

escolas. 
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Se há a necessidade de a escola e os professores se prepararem para 

oferecer acesso à tecnologia desde o início da alfabetização, minimizando a 

desigualdade social e oportunizando que as crianças adentrem o mundo 

letrado e desenvolvam habilidades, é necessário contextualizar as políticas 

implementadas e voltadas para esse fim na escola pública, local em que foi 

realizada esta pesquisa.  
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CAPÍTULO 2 

 

 

A rede estadual de ensino e as políticas públicas voltadas para a 

promoção da alfabetização e para o acesso às Tecnologias da Informação 

e Comunicação 

 

 

Na sociedade das comunicações em tempo real, o problema 
dos analfabetos torna-se mais grave ainda. Não para aí. 
Excluídos da escrita, uma conquista da humanidade que data 
10 mil anos, ainda guardam na sua história de vida mais uma 
forma de exclusão: o analfabetismo nas Novas Tecnologias da 
Informação e Comunicação, uma nova forma de escrita e 
leitura de mundo! 

(Fernando J. Almeida) 

 

Faz-se necessária uma descrição do contexto da rede estadual de 

ensino no qual esta pesquisa foi realizada e as políticas voltadas para o acesso 

às Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) e para a promoção da 

alfabetização.  

Destacaremos os programas que atenderam ou ainda atendem as 

escolas do Ciclo I do Ensino Fundamental, objeto desta pesquisa. 

Realizaremos uma breve apresentação dos programas de formação de 

professores alfabetizadores, que visaram aprimorar a gestão e as ações 

didáticas em sala de aula com materiais específicos para promover o 

desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita. Apresentaremos também 

os programas que possibilitaram a presença de recursos tecnológicos e das 

Salas Ambientes de Informática, cujo objetivo foi oportunizar aos educandos e 

professores a apropriação desses recursos. 

Este trabalho não retrocederá muito no tempo para resgatar a história da 

informática educacional e da alfabetização na rede estadual, pois outros já o 

fizeram, tais como Kuin (2005), Martins (2006), Piorino (2006) e Castelhano 

(2008), e também porque esta pesquisa se circunscreve à análise dos últimos 

cinco anos de política.  
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2.1  Ações da rede estadual de ensino em prol da alfabetização 
 

 

A década da alfabetização (2003-2012) mobilizou o Ministério da 

Educação e Cultura (MEC) e a Secretaria Estadual de Educação de São Paulo 

(SEE/SP) na implementação de Programas de Formação de Professores 

Alfabetizadores para melhorar a qualidade da educação e, principalmente, 

minimizar o analfabetismo no país. 

 

 

2.1.1 Programa de Formação Professores Alfabetizadores – Letra e Vida 

  

 

Este programa do Ministério da Educação, formulado pela Secretaria de 

Ensino Fundamental em parceria com as Secretarias Municipais e Estaduais 

de Ensino, envolve um esforço em conjunto para promover a formação do 

aluno como leitor e produtor de textos. 

O programa é um curso de aprofundamento destinado aos professores 

que alfabetizam, visando subsidiar suas ações em termos teóricos, 

metodológicos e organizacionais para que desenvolvam competências 

profissionais e assegurem ao aluno o direito à aprendizagem por meio da 

leitura e da escrita. 

O curso totaliza 180 horas distribuídas em três módulos, com 75% do 

tempo destinado à formação em grupo e 25% ao trabalho pessoal. Os módulos 

são compostos de unidades, equivalentes a um ou mais encontros. A última 

das unidades de cada módulo é sempre de avaliação das aprendizagens dos 

professores cursistas.  

O Módulo 1 aborda conteúdos de fundamentação relacionados aos 

processos de aprendizagem da leitura e escrita e à didática da alfabetização. 

Os Módulos 2 e 3 tratam especialmente de propostas de ensino e 

aprendizagem da língua escrita na alfabetização, sendo o Módulo 2 mais 

focado em situações didáticas de alfabetização e o Módulo 3, nos demais 

conteúdos de Língua Portuguesa que têm lugar no processo de alfabetização. 
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Do ponto de vista metodológico, apoiam-se fundamentalmente em 

estratégias de resolução de situações-problema: análise de produções de 

alunos, simulação, planejamento de situações didáticas segundo orientações 

determinadas, análise da adequação de uma dada atividade considerando um 

grupo específico de alunos, comparação de atividades em relação aos 

objetivos previamente definidos e discussão das implicações pedagógicas dos 

textos teóricos estudados. 

A principal justificativa deste projeto é a necessidade de oferecer aos 

professores atualização dos conhecimentos didáticos construídos através das 

teorias produzidas por pesquisadores de diferentes países e proporcionar o 

contato com a “mudança de paradigma na alfabetização” ocorrida nas últimas 

duas décadas. 

De acordo com o MEC (BRASIL, 2001c), são dois os conteúdos 

recorrentes em todo o Programa de Formação de Professores Alfabetizadores: 

como acontecem os processos de aprendizagem da leitura e da escrita; e 

como organizar, a partir desse conhecimento, situações didáticas adequadas 

às necessidades de aprendizagem dos alunos e pautadas pelo modelo 

metodológico de resolução de problemas. 

É importante esclarecer que, ao longo da história, a escola brasileira tem 

fracassado em sua tarefa de garantir o direito de todos os alunos à 

alfabetização. Antes porque havia a barreira do acesso à escola a todos, e 

depois porque, com a democratização do acesso, a escola ainda não consegue 

ensinar efetivamente todos os alunos a ler e escrever, especialmente quando 

provêm de grupos sociais não letrados. 

Nas décadas de 1980/1990, o critério de reprovação ou aprovação se 

estabeleceu como indicador de competência dos alunos. Anos mais tarde, esse 

critério levou ao questionamento sobre a qualidade da escola. Como poderia 

uma escola de qualidade aprovar poucos e reprovar a maioria dos alunos? 

Para superar essa dicotomia reprovação x qualidade, implementou-se a 

proposta de progressão continuada em que a organização da escolaridade é 

feita em ciclos, cuja intenção é elevar a qualidade do ensino para todos os 

alunos. Para que isso fosse possível, as ações de formação e de organização 

escolar deveriam caminhar juntas. 
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Ainda hoje constatamos a existência de alunos cuja alfabetização não 

está sendo garantida e se verifica que praticamente nada mudou. Se antes o 

aluno ficava reprovado infinitas vezes por não ter se alfabetizado, chegando em 

muitos casos à evasão escolar, agora ele avança na escolaridade, porém sem 

aprender a ler e escrever. 

Antes a aprendizagem da leitura e da escrita era baseada em treinos de 

determinadas habilidades – memória, coordenação motora, discriminação 

visual e auditiva, noção de lateralidade. Hoje, recentes pesquisas sobre essa 

aprendizagem nos mostram que a alfabetização é um processo de construção 

de hipóteses. 

Por isso tem-se a necessidade de que o professor promova situações de 

uso da leitura e da escrita e o valor que se dá a essas práticas sociais que 

configuram um ambiente alfabetizador – um contexto de letramento – e um 

espaço de reflexão sobre como funcionam as coisas no mundo da escrita. 

Para assegurar aos alunos seu direito de aprender a ler e escrever, é 

indispensável a promoção de formação continuada em serviço de professores, 

assegurando também seu direito de aprender a ensiná-los.  

Segundo o MEC (BRASIL, 2008c, p. 17 e 18), cabe às instituições 

formadoras a responsabilidade de preparar todo professor que alfabetize 

crianças, jovens e adultos. 

É condição para que os professores alfabetizadores ensinem todos os 

seus alunos a ler e escrever o desenvolvimento das seguintes competências 

profissionais: 

 

2.1.2 Programa Ler e Escrever  

 

 

Este programa foi instituído pela SEE/SP, considerando a urgência em 

solucionar as dificuldades apresentadas pelos alunos de Ciclo I com relação às 

competências de leitura e escrita expressas nos resultados do SARESP 2005 e 

a imprescindibilidade de se investir na efetiva melhoria da qualidade de ensino 

nos anos iniciais da escolaridade. 
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O “Programa Ler e Escrever” constitui a Agenda para Educação Pública 

Estadual (SÃO PAULO, 2007), elaborada com o objetivo de melhorar a 

qualidade da aprendizagem e promover maior equidade da Educação Básica. 

Essa agenda estabelece dez metas a serem atingidas até o ano de 2010, 

apresentadas no anexo C. 

Para viabilizar o alcance das metas, estão sendo desenvolvidas diversas 

ações, entre as quais destacaremos a implantação do “Programa Ler e 

Escrever” nas escolas que atendem ao Ciclo I do Ensino Fundamental, objeto 

desta pesquisa. 

Esta ação é relativa à alfabetização, que passa a ser prioridade da 

gestão atual. Retoma-se, assim, a função da escola de propiciar a 

aprendizagem da leitura e da escrita e justifica-se por tentar minimizar a taxa 

de analfabetismo existente no país, já que “quando o estudante não se 

alfabetiza plenamente no começo de sua escolaridade, fica sem condições de 

seguir aprendendo os conteúdos das diversas áreas de conhecimento e isso 

compromete o avanço ao longo das séries” (SÃO PAULO, 2008a). 

Conforme consta na Agenda para Educação Pública Estadual e no site 

da Secretaria Estadual de Educação,9 o “Programa Ler e Escrever” é 

constituído por: 

 

 Bolsa Universidade Escola Pública na Alfabetização: 

universitários bolsistas como professores auxiliares nas séries 

iniciais de alfabetização para apoiar o trabalho do professor 

regente e aprimorar sua formação em serviço; 

 Formação continuada dos professores na escola; 

 Material de apoio didático pedagógico para alunos e professores, 

apresentados no anexo D; 

 Avaliação bimestral dos alunos; 

 Implantação em 2007 na cidade de São Paulo, em 2008 na 

Grande São Paulo e em 2009 no interior. 

 

                                                             
9
 Disponível em: <http://lereescrever.fde.sp.gov.br>. Acesso em: 3 ago. 2009. 
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Conforme o Comunicado SE (SÃO PAULO, 2007a), que orienta a 

implantação do “Programa Ler e Escrever”, suas ações envolvem: capacitação 

de educadores conjugada às diretrizes, conceitos, formato e materiais de apoio 

que foram especialmente desenvolvidos para as ações da iniciativa 

relacionadas à 1a, 2a, 3a e 4a séries do Ensino Fundamental. Além disso, há o 

material impresso de apoio específico para a série e a constante formação dos 

educadores envolvidos. 

Esses materiais de apoio constituem-se de um guia de planejamento por 

série e de orientações didáticas para atuação do professor em sala de aula, 

acompanhados de materiais para alunos. Neles são incluídos: 

 

 Projetos didáticos para contribuir na aprendizagem de 
procedimento de leitura e de estudo; 

 Uma série de atividades para auxiliar no desenvolvimento 
da autonomia como leitores, tais como sequência para usar o 
dicionário, atividades de ortografia, análise e reflexão sobre o 
sistema de escrita; 

 Conteúdos e orientações de matemática: tratamento da 
informação, números naturais, grandezas e medidas, cálculos 
envolvendo situações-problemas (SÃO PAULO, 2008a, p. 6). 

 

 

Além desses guias, são oferecidos materiais complementares para 

auxiliar na prática do professor em sala de aula. 

O objetivo maior desse programa, conforme consta no Guia de 

Planejamento e Orientações Didáticas do Professor (SÃO PAULO, 2008a, p. 

6), é “possibilitar que todos [grifo do próprio documento] os alunos se tornem 

leitores e escritores competentes” e afirma que “saber ler e escrever é um 

direito fundamental do cidadão”. Acompanha a ideia da promoção de igualdade 

de direitos e cidadania, escola inclusiva e aprendizagem dos alunos das 

camadas mais pobres da população.  

Dentro desse programa existe um projeto denominado “Projeto Intensivo 

no Ciclo I (PIC)”, destinado às 3as e 4as séries. Esse projeto foi criado como 

estratégia a fim de garantir que as crianças prossigam na escola com suas 

habilidades de leitura e escrita desenvolvidas dentro do ciclo. São formadas 
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turmas especiais, com número reduzido de alunos, e o currículo é adaptado às 

necessidades de aprendizagem dos alunos. 

A concepção de alfabetização apresentada pelo material sobre o ato de 

ler e escrever é de que a linguagem representa uma identidade cultural. É 

preciso saber ler e escrever para interagir nessa cultura com autonomia, 

inclusive para modificá-la, produzindo conhecimento, e não apenas 

consumindo-o.  

Para a SEE/SP, conforme consta no Guia de Planejamento e 

Orientações Didáticas (SÃO PAULO, 2008a), para que a leitura se constitua 

como objeto de aprendizagem, é necessário que ela tenha sentido do ponto de 

vista do aluno, apresentando os diversos usos na vida social, com o intuito de 

ler para resolver um problema prático, ler para se informar, ler para escrever, 

ler para buscar determinadas informações e ler pelo prazer. 

Podemos caracterizar o “Programa Ler e Escrever” como um programa 

que envolve não só a busca pela alfabetização do aluno, mas também o 

letramento, conforme nos explica Soares: 

 

[...] a inserção do mundo da escrita se dá por meio da 
aquisição de uma tecnologia – a isso se chama alfabetização, e 

por meio do desenvolvimento de competências (habilidades, 
conhecimentos, atitudes) de uso efetivo dessa tecnologia em 
práticas sociais que envolvem a língua escrita –  a isso se 
chama letramento (SOARES, 2002, p. 90). 
 

Contudo, o programa não menciona a integração das tecnologias digitais 

existentes na escola, que vá além do acesso e que envolva um letramento 

digital, com possibilidade de os educandos se comunicarem, buscarem 

informações de que precisam a partir de seus interesses e se tornarem autores 

de suas próprias histórias. Em nossa realidade social, a oportunidade de 

acesso às novas formas de conhecimento que a tecnologia proporciona é 

estabelecida pela escola, que se torna um espaço privilegiado para as crianças 

em fase de alfabetização. 
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2.2 A rede estadual de ensino e ações em prol das TIC 

 

 

Entre os diversos programas já implementados em prol da integração 

das TIC nas escolas estaduais, citaremos os mais recentes que somam 

esforços na finalidade de aprimorar a utilização dessas tecnologias nas 

escolas. 

Em 2005/2006, o programa de formação em serviço “Gestão Escolar e 

Tecnologias”10 – formação de gestores para o uso das Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC) – desenvolvido pela parceria entre PUC/SP, 

Microsoft e SEE/SP, envolveu os gestores para que pudessem apoiar os 

professores na incorporação das TIC na prática pedagógica, de forma a 

favorecer uma aprendizagem significativa aos alunos. São esses profissionais 

que podem criar condições no que se refere à quebra da rotina ou manutenção 

dos equipamentos para que os docentes utilizem as SAI compreendendo a 

importância desses espaços.  

As escolas de Ensino Fundamental II e Ensino Médio em sua maioria já 

possuíam SAI há quase seis anos, mas em 2005 o “Programa Universalização 

da Informática”11 foi implementado pela SEE/SP com o objetivo de concluir a 

instalação dos Centros Educacionais e Multimeios com microcomputadores e 

softwares educacionais interconectados em rede com acesso à internet, 

ampliando assim o atendimento a todas as escolas estaduais, inclusive as de 

1a a 4a série do Ensino Fundamental.  

O programa “Kit Multimídia com acesso à Internet na Sala dos 

Professores”12 implementado em 2007, é composto por um microcomputador 

completo, impressora, switch para conexão com a rede da escola e com a 

internet, TV de 29 polegadas interligada ao computador e mobiliário para a 

instalação dos novos equipamentos. O objetivo é criar condições para que 

ações de capacitação em rede possam acontecer diretamente nas escolas, 

                                                             
10

 Disponível em: <http://www.gestores.pucsp.br>. Acesso em: 20 set. 2009. 
11

 Disponível em: <http://www.educacao.sp.gov.br/podio/167.htm>. Acesso em: 22 nov. 2008. 
12

 Disponível em: <http://kitmultimidia.edunet.sp.gov.br>. Acesso em: 28 set. 2009 
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potencializando os espaços coletivos de trabalho pedagógico e ampliando as 

formas de comunicação institucional.  

O programa “Computador na escola”13, implementado em 2009, tem por 

objetivo equipar as escolas, Diretorias de Ensino e Órgãos Centrais da SEE/SP 

com computadores, por meio de: a) serviço de locação de equipamentos, que 

contempla a manutenção preventiva para falhas mecânicas, elétricas ou 

funcionais em qualquer componente do equipamento (interno ou periférico) e a 

substituição do equipamento defeituoso por outro novo enquanto é retirado 

para conserto; b) serviço de teleatendimento técnico (0800 – 12 horas por dia); 

e c) serviços de diagnóstico e avaliação do parque tecnológico existente nas 

escolas.  

O programa “Professor em Rede”14 tem como intuito melhorar a 

qualidade da Educação por meio da Tecnologia da Informação, utilizando a 

promoção da inclusão digital com programas focados em formação continuada 

e capacitação para o uso de novas ferramentas pedagógicas. Fazem parte do 

“Professor em Rede” a formação a distância dos professores, a oferta de 

contas de e-mail institucional, a capacitação em tecnologia e a aquisição de 

computadores subsidiados. Apresentaremos, a seguir, os programas que o 

compõem resumidamente: 

 

 A disponibilização de uma conta de e-mail pessoal para o 

professor viabiliza o desenvolvimento de um sistema que prevê a 

oferta de endereço de e-mail profissional para cada professor da 

rede estadual de ensino. A intenção é que os professores tenham 

um canal de comunicação com toda a estrutura administrativa e 

pedagógica da SEE/SP.  

 O “Programa de Formação em Tecnologia para Professores da 

Rede Pública Estadual de Ensino Fundamental e Médio”15 é 

resultado de uma parceria com a Intel® do Brasil. O objetivo é 

                                                             
13

 Disponível em: <http://www.fde.sp.gov.br/PagesPublic/pag2.html>. Acesso em: 10 out. 2009 
14

 Disponível em: <http://www.professor.sp.gov.br>. Acesso em: 10 out. 2009. 
15

 Disponível em: 
<http://blogs.intel.com/educacaodigital/2008/10/governo_de_sp_vai_treinar_prof.php>. Acesso 
em: 15 out. 2009. 

http://blogs.intel.com/educacaodigital/2008/10/governo_de_sp_vai_treinar_prof.php
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oferecer aos professores, sem custo e com certificação oficial da 

Secretaria da Educação, dois cursos “Fundamentos Básicos” e o 

curso “Essencial”. O Programa Intel® Educar é um braço da 

Iniciativa Intel Educação, que forma professores para usar de 

forma pedagógica as Tecnologias de Informação e Comunicação 

em sala de aula. 

 O “Programa Computador do Professor”, implementado em 2009, 

foi desenvolvido pela parceria entre SEE/SP, Secretaria da 

Fazenda, Secretaria do Desenvolvimento e Banco Nossa Caixa. 

Tem como objetivo facilitar a aquisição de laptops pelos 

professores efetivos da rede estadual de ensino, por meio de 

compra centralizada pelo governo e linha de crédito subsidiada. 

 Outro programa implementado pela SEE/SP, através da 

Resolução 037/2008, foi o “Programa Acessa Escola”16, iniciado 

em 2009, cujo objetivo é proporcionar a apropriação das 

Tecnologias da Informação e Comunicação a partir das Salas de 

Informática das escolas estaduais para a inclusão digital. O 

programa pretende promover a participação ativa dos jovens 

atuando nas SAI como bolsistas estagiários e a socialização de 

saberes, além de disponibilizar à comunidade escolar os recursos 

do ambiente web e potencializar os usos dos recursos já 

disponíveis na escola. Atende, preferencialmente, às escolas da 

Rede Estadual de Ensino Médio Regular. 

 

Cabe lembrar que, desses programas que compõem o “Programa 

Professor em Rede”, somente os programas “Computador do Professor” e “E-

mail Pessoal” atenderam aos professores do Ciclo I do Ensino Fundamental da 

rede estadual de ensino. Já os programas de formação a distância de 

professores, formação em tecnologia pela Intel® e o “Acessa Escola” foram 

destinados às escolas e aos professores do Ensino Fundamental II e/ou Ensino 

Médio. 

                                                             
16

 Disponível em: <http://acessaescola.fde.sp.gov.br/Publico/index.aspx>. Acesso em: 20 out. 
2009. 

http://acessaescola.fde.sp.gov.br/Publico/index.aspx
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2.2.1 Ações locais da Diretoria Regional de Mogi das Cruzes em prol das 

TIC 

 

 

Descrição 

 

A Diretoria de Ensino Região Mogi das Cruzes, localizada na Grande 

São Paulo, subordinada à Coordenadoria de Ensino da Região Metropolitana 

da Grande São Paulo, abrange 78 escolas estaduais dos municípios de Biritiba 

Mirim, Mogi das Cruzes e Salesópolis. A Diretoria conta com 43 escolas do 

Ensino Fundamental Ciclo I, sendo 22 delas exclusivas desse nível de ensino.  

De acordo com a Resolução SE-91, de 19 de dezembro de 2007, para 

assegurar um fluxo coerente de diretrizes pedagógicas entre todos os órgãos, 

cada DE conta com uma Oficina Pedagógica constituída por Professores 

Coordenadores com o objetivo de: 

 

I – definir procedimentos organizacionais e de funcionamento dos 
diferentes níveis e modalidades de ensino da educação básica; 
II – implementar as propostas curriculares dos Ensinos Fundamental e  
Médio; 

III – avaliar o desenvolvimento de ações de apoio educacional (SÃO 
PAULO, 2007b). 

 

A fim de assegurar que esses objetivos sejam alcançados, a Diretoria de 

Ensino tem autonomia para implementar projetos de acordo com as 

necessidades locais, provenientes das demandas das escolas e de seu corpo 

docente. 

 

Ações Locais 

 

A partir do “Programa Universalização da Informática”17, implementado 

em 2005 pela SEE/SP, em que houve a inclusão das escolas estaduais de 1a a 

4a série do Ensino Fundamental na instalação dos Centros Educacionais e 

Multimeios com microcomputadores, softwares educacionais, interconectados 

                                                             
17

 Disponível em: <http://www.educacao.sp.gov.br/podio/167.htm>. Acesso em: 22 nov. 2008. 
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em rede com acesso à internet, a Diretoria de Ensino de Mogi das Cruzes 

sentiu a necessidade de oferecer formação aos professores desse nível de 

ensino, já que eles não haviam participado de nenhuma ação de formação para 

o uso de tecnologia oferecida pela SEE/SP. Esse era justamente um dos 

motivos de as Salas Ambientes de Informática permanecerem fechadas ou 

subutilizadas. 

A seguir relataremos uma iniciativa local dessa Diretoria para a formação 

dos professores do Ciclo I utilizando a tecnologia voltada para a aprendizagem 

na escola.  

 

 

Projeto Universalização – Informática Educacional para o Ciclo I 

 

 

Este projeto partiu da iniciativa do NRTE da DERMC de otimizar o uso 

das Salas Ambiente de Informática, instaladas nas escolas das séries iniciais 

em 2006, realizando encontros de formação de professores.  

O projeto abrangeu 42 escolas e 59 professores da rede estadual de 

Mogi das Cruzes que atuavam como multiplicadores. O objetivo principal foi 

proporcionar informações e procedimentos sobre a utilização da informática 

voltada para a aprendizagem.  

Foram realizados encontros mensais de capacitação em informática 

educacional nas escolas e dois regionais em 2006 e 2007. O encontro regional 

visou divulgar e valorizar os trabalhos desenvolvidos pelos professores que 

participaram desse projeto.  

Utilizaram-se como metodologia sensibilizações sobre a importância da 

informática educacional em nossa sociedade, o oferecimento de noções 

básicas e a integração pedagógica da informática em sala de aula.  

Mesmo com essa iniciativa, sabemos que os professores enfrentam 

dificuldades de ordem didática, prática e estrutural nas escolas para o uso das 

TIC. Sabemos também que existem SAI que não acomodam todos os alunos e 

que são verdadeiros “corredores” de informática ao invés de salas. Ainda 

assim, muitos professores se esforçavam para que os alunos não ficassem 

sem acesso aos computadores, se desdobravam fazendo parcerias com outros 
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professores para que todos os alunos tivessem oportunidade de ao menos 

manusear um computador. 

Nos encontros regionais, nos quais envolvíamos todos os professores 

participantes e gestores, pudemos verificar que, se considerarmos a rede 

estadual como um todo, esse projeto apresentou dados relevantes envolvendo 

o uso da informática e o conteúdo a ser desenvolvido em sala de aula. 

Nesses encontros os professores apresentaram seus trabalhos e 

projetos desenvolvidos durante o ano letivo, entre os quais podemos citar os 

que envolviam a conscientização para o meio ambiente, em que a informática 

era utilizada para a realização de pesquisas e a elaboração de apresentação 

de palestras para a comunidade sobre suas descobertas. Outro projeto 

envolveu práticas de leitura e escrita, em que, após leituras temáticas, os 

alunos reescreviam suas próprias histórias no computador e elaboravam 

ilustrações para seus textos.  

A partir de 2008, a rede estadual paulista passou por implementação de 

novas políticas educacionais e por determinações da SEE/SP: os professores 

não puderam mais participar de formações em horário de trabalho, por isso a 

continuidade do projeto ficou prejudicada.  

 

 

2.3  Considerações da Tríade “Tecnologia, Alfabetização e Currículo” 
 

 

 

Após apresentar as políticas públicas e suas ações relacionadas à 

alfabetização e às TIC, é necessário discutir pontos essenciais para que ocorra 

a integração entre ambas, o que envolve uma concepção de currículo voltada 

para reflexão sobre a prática e  inclusão de formação tecnológica nos 

programas de formação do professor.  

O acesso à informação na sociedade contemporânea é condição para 

construção do conhecimento, para o exercício consciente da liberdade e para o 

desenvolvimento de uma sociedade democrática, acreditamos que o que falta 

para impulsionar a utilização da Sala Ambiente de Informática na escola é uma 

formação adequada dos professores. 
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Percebemos dentro dessa sociedade atual a existência de duas 

realidades: uma constituída pela expansão das tecnologias e outra pela 

expansão da pobreza e da fome. Esta é uma problemática complexa. O 

crescimento tecnológico não é motor suficiente para o crescimento da 

sociedade. Os diversos setores passam por crises, e um deles é o educacional, 

ressaltando a importância de estarmos conscientes das demandas da 

sociedade.  

A compreensão sobre o papel das Tecnologias da Informação e 

Comunicação na sociedade contemporânea, consequentemente na escola e no 

letramento, nos faz concluir que já não é possível interferir nessa realidade de 

desintegração sem modificar o currículo escolar.   

A escola, hoje, como espaço democrático e de participação coletiva, é a 

construtora do currículo, e seus protagonistas são os professores e os alunos. 

Construí-lo coletivamente revaloriza o professor e valoriza o aluno.  

A construção compartilhada de currículo dependerá do diálogo 

estabelecido de caráter mediador entre todos os envolvidos, assim a 

aprendizagem ocorrerá de forma cooperativa e colaborativa uns com os outros. 

A escola é o espaço privilegiado de encontro em que se discute e 

considera o currículo como o lugar onde se cruzam a reflexão sobre a prática e 

a teoria educacional. 

Atualmente, segundo Abramowicz (2006), o currículo é concebido como 

construtor de identidade, e é a partir da vinculação entre conteúdo, 

conhecimentos e saberes que se adquirem crenças e valores.  

A conquista dessa identidade é flexível e deve estar em constante 

processo de aprimoramento, pois dessa forma as práticas culturais serão 

renovadas e ressignificadas, “assim, o currículo se constitui em uma 

construção permanente de práticas com significado marcadamente cultural e 

social” (ABRAMOWICZ, 2006, p. 3).  

Existe uma tendência de ruptura de fronteiras culturais e disciplinares no 

currículo que aponta para a transversalidade e o multiculturalismo. Como 

consequência, aparecem temas contemporâneos que precisam integrar-se ao 

currículo, por exemplo, as novas tecnologias. Sobre essa questão, Rios nos 

traz importante contribuição quando afirma que “a educação é um processo de 
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socialização da cultura, no qual se constroem, se mantêm e se transformam os 

conhecimentos e os valores” (RIOS, 2005, p. 70). 

As TIC fazem parte de nossa cultura, cabe à escola sua socialização. 

Nesse sentido, Fernando J. Almeida (2005, p. 69) nos coloca que:  

 

O computador, embora nascido de uma dada civilização e para 
solucionar dados problemas, hoje é um patrimônio 
transcultural. A absorção crítica de sua utilização na educação 
deve ser precedida de análises das questões mais radicais que 
afligem esta dimensão da cultura brasileira. Como tarefa dos 
educadores, cumpre desenvolver uma pedagogia do uso crítico 
da informática na educação. Um desafio (ALMEIDA, F. J., 
2005, p. 69). 

 

O desenvolvimento dessa cultura se relaciona com tendências mais 

amplas na sociedade e, para entendermos o desenvolvimento da computação 

educacional, Papert (1994, p. 142) nos coloca que: 

 

Ela não se refere a um maldito produto após o outro. Sua 
essência é o crescimento de uma cultura, e ela pode ser 
influenciada construtivamente apenas quando entendemos e 
promovemos tendências presentes nesta cultura (PAPERT, 
1994, p. 142). 
 
 

A construção do currículo escolar não pode ficar alheia a essas 

transformações; é importante compreender a tecnologia e encontrar formas de 

utilização para haver compatibilidade com nossos objetivos de democracia, 

igualdade e justiça social. 

Paulo Freire, como Secretário da Educação do Município de São Paulo 

(1989-1991), além de outras ações, fez chegar às escolas a rede de 

computadores, por considerar que a tecnologia possui um enorme potencial de 

estímulos e desafios à curiosidade das crianças e dos adolescentes das 

classes menos favorecidas. 

Ainda vivemos uma realidade muito diferente daquela que almejamos 

para a Educação, ao procurar equacionar a demanda por mudanças. 

Apresentaremos, então, apenas algumas reflexões sobre a formação 

tecnológica do professor alfabetizador. 
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Atualmente os programas de formação do professor alfabetizador 

disseminados no país possuem ainda um enfoque tradicional e não incluem 

formação tecnológica. Da mesma forma, Moraes afirma que:  

 

[...] em sua maioria, as políticas e estratégias adotadas partem 
de uma concepção de tratamento homogêneo no que se refere 
ao professorado em geral, sem, contudo, atentar para as 
necessidades e peculiaridades dos diferentes tipos de 
professores envolvidos, bem como para suas necessidades 
mais prementes (MORAES, 2007, p. 16). 
 
 

O modelo de formação em questão é tido como massificador, ou seja, 

forma-se uma grande massa sem se preocupar com as individualidades, 

necessidades prementes e com o contexto no qual professores e alunos estão 

inseridos.  

Moraes (2007) argumenta que essa questão “requer novas posturas, 

desde o nível de política de Estado, passando pelo repensar as organizações 

responsáveis pela formação docente até se chegar na escola”. A autora 

reconhece que a mudança é um dos pressupostos epistemológicos 

fundamentais de todo processo inovador/ transformador que se caracteriza 

como componente importante de todo e qualquer processo formativo, 

autoformador e transformador. 

Esse modelo de formação permite que o professor reforce o paradigma 

tradicional, aquele que fragmenta e transmite o conhecimento, ou seja, aquele 

que Paulo Freire (2005) denomina de educação bancária, em que há depósito 

de conhecimento e os alunos o recebem sem questionamento. 

Assim, os anseios dos governantes e dos professores não se integram. 

Tornando as políticas públicas e as práticas dos professores em frustrações. 

Essas frustrações educativas interferem no processo de ensino-

aprendizagem, pois os professores sentem-se impotentes e despreparados, e 

assim não conseguem avançar, e seus alunos são prejudicados por não 

desenvolverem aprendizagens necessárias para sua atuação na sociedade. 

Assim como Maximina M. Freire, acreditamos também que: 
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[...] uma postura questionadora, reflexiva e crítica esclarece o 
professor e o distancia de práticas repetitivas, intuitivas, 
voltadas para a transmissão de conteúdos [...]. Por isso, os 
caminhos da auto-reflexão e/ou da reflexão compartilhada, 
além de empoderadores, fornecem subsídios para programas 
de formação docente, em um sentido amplo, e de formação 
tecnológica, em um âmbito mais particular, gerando 
questionamentos sobre que instrumentos tecnológicos usar, 
quando, para quê, como e porquê (FREIRE, Maximina M., 
2008, p. 6).  

 

A tomada de consciência na escola desta sociedade que se delineia 

parte fundamentalmente do professor, considerando-o como primeiro agente 

de transformação, que assumiria um papel mais ativo, buscaria trabalhar em 

equipe, tomaria decisões adequadas, pesquisaria e encontraria em sua prática 

a solução com competência, com constantes reflexões sobre sua práxis. 

Paulo Freire (2005) conceitua práxis transformadora dos indivíduos da 

seguinte forma: nela assumiríamos uma posição de seres inacabados e, sem 

que percebêssemos, estaríamos atentos a situações que nos levariam a uma 

indignação, a uma pergunta, posteriormente à conscientização, logo depois 

a uma decisão e/ou opção e, enfim, chegaríamos à práxis transformadora.  

 

INDIGNAÇÃO         PERGUNTA            CONSCIENTIZAÇÃO              DECISÃO E OPÇÃO              PRÁXIS   

 

Como somos seres incompletos, nossa práxis nos remeteria a uma 

indignação, e o processo se iniciaria novamente. Isso seria a vivência do 

princípio da recursividade, em que “os efeitos se retroagem sobre as causas, 

realimentando-as ou modificando-as” (FREIRE, Paulo, 2005).  

Morin (2005b) destaca que os pontos essenciais da missão de ensinar 

são: tecer uma cultura; preparar as mentes para responder aos desafios e 

enfrentar as incertezas; educar para compreensão humana; enfatizar história, 

cultura e cidadania de seu país. Dessa forma, a aquisição de conteúdo deixaria 

de ser o objetivo principal da Educação, e os professores teriam o papel de 

orientadores que ofereceriam apoio especializado aos alunos, os quais teriam 
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independência para “aprender sobre questões e problemas da vida real”, ou 

seja, seriam também coprodutores de conhecimento. 

A reforma do pensamento anunciada por Morin (2005a) é uma 

necessidade democrática fundamental: formar cidadãos capazes de enfrentar 

os problemas de sua época. O desenvolvimento de uma democracia cognitiva 

só é possível com uma reorganização do saber. 

O acesso à informação na sociedade contemporânea é condição para a 

construção do conhecimento, para o exercício consciente da liberdade e para o 

desenvolvimento de uma sociedade democrática. Por isso é importante que se 

desenvolva a integração das tecnologias, especificamente computadores, entre 

a alfabetização e o currículo escolar. 

Segundo Fernando J. Almeida (2005), a informática pode contribuir 

nesse processo de capacitar educadores e educandos, de melhorar o nível de 

ensino e de lançar recursos e atenção para a tão carente e esperançosa escola 

brasileira.  

Sabemos que isso é possível, se houver formação permanente, 

organização, preparação prévia do ambiente, desenvolvimento da aula e 

estabelecimento de um clima de colaboração entre alunos e professor. Assim 

como vários pesquisadores, acreditamos que o que falta para impulsionar a 

utilização da Sala Ambiente de Informática na escola é uma formação 

adequada dos professores. 

De acordo com as atuais competências esperadas pelos professores, 

apontadas em documentos oficiais de outros países, o conceito de 

competência é holístico, com perspectiva de desenvolvimento global.  

Os professores precisam mobilizar conhecimentos, capacidades e 

atitudes num conjunto de situações em que o uso das TIC seja relevante para 

que preparem seus alunos de forma que adquiram também competências para 

o século XXI, tais como: comunicação, leitura de informação, raciocínio crítico e 

pensamento sistêmico, identificação, formulação de problemas, criatividade e 

curiosidade intelectual, autorregulação, responsabilização, adaptabilidade e 

responsabilidade social. 

Ainda sobre as competências esperadas para o século XXI, Flecha & Torjada 

(2000) trazem contribuições importantes sobre a Educação que almejamos: “Portanto, 



55 

 

devemos decidir se queremos uma educação para a igualdade ou uma 

educação para a exclusão. Se queremos ser agentes de transformação ou de 

transmissão” (FLECHA; TORJADA, 2000, p. 29). 

Estudos sobre a apropriação das TIC pelos professores apontam que é 

um processo longo e complicado, requer tempo e ocorre gradualmente. Essa 

característica foi apresentada no Estudo de Implementação do Projeto 

„Competências TIC‟ do Plano Tecnológico da Educação (PORTUGAL, 2008), 

segundo o qual as competências digitais são desenvolvidas de forma gradual, 

pois inicialmente o professor utiliza instrumentalmente as TIC como 

ferramentas funcionais no seu contexto profissional; posteriormente as integra 

como recurso pedagógico, direcionando-as para o desenvolvimento de 

estratégias de ensino e de aprendizagem, numa perspectiva de melhoria das 

aprendizagens dos alunos; e quando domina completamente o uso das TIC, 

consegue inovar práticas pedagógicas por meio delas, mobilizando as suas 

experiências e reflexões, num sentido de partilha e colaboração com a 

comunidade educativa, numa perspectiva investigativa.  

Um estudo da UNESCO (2002, p. 15), denominado Information and 

Comunication Technology: a curriculum for schools and programme of teacher 

development, confirma que o desenvolvimento profissional de professores 

ocorre de forma gradual e apresenta quatro estágios:  

 

a) iniciação – nesta fase a escola adquire computadores, explora 

possibilidades e consequências no uso das TIC para administrá-las e 

adicioná-las ao currículo;  

b) aplicação – algumas escolas compreendem a contribuição do uso 

das TIC para a aprendizagem; gestores e professores utilizam as TIC 

para tarefas administrativas e curriculares já realizadas na escola. Nesta 

fase as escolas adaptam o currículo para organizar cada vez mais o uso 

das TIC nas diferentes disciplinas com ferramentas e softwares 

específicos; 

c) integração – esta fase envolve integração das TIC ao currículo e é 

vista ocupando laboratórios, salas de aula e setores administrativos. 

Professores exploram novos caminhos com as TIC e mudam sua 
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produtividade pessoal e prática profissional. O currículo busca fundir as 

áreas disciplinares para refletir sobre aplicação no mundo real. 

d) transformação – as escolas repensam e renovam a organização 

buscando caminhos criativos. As TIC tornam-se parte integral da rotina 

diária da produtividade pessoal e prática profissional. O foco do currículo 

é centrado na aprendizagem e na integração das áreas disciplinares e 

sua aplicação no mundo real. As escolas tornam-se centros de 

aprendizagem para a comunidade. 

 

Se a formação dos professores na utilização das TIC de forma 

pedagógica for concebida de maneira gradual, corremos o risco de não 

alcançar a inovação proposta pelo documento de Portugal (2008) nem a 

transformação proposta pelo documento da UNESCO (2002). Isso porque, 

durante esse processo em fases, que é longo e necessita de tempo para sua 

efetivação, podem surgir novos recursos tecnológicos,  fazendo com que o 

processo retorne ao início.  

Além disso, dominar primeiramente a técnica do uso para depois utilizá-

la pedagogicamente, ou até mesmo para atividades pessoais e profissionais, 

poderá não ser muito produtivo. Isso porque os professores precisam atribuir 

sentido para apropriar-se das TIC e o domínio técnico pode ocorrer ao mesmo 

tempo em que se desenvolvem conhecimentos pedagógicos. Sobre essa 

junção, Valente afirma que: 

 

O melhor é quando os conhecimentos técnicos e pedagógicos 
crescem juntos, simultaneamente, um demandando novas 
idéias do outro. O domínio das técnicas acontece por 
necessidades e exigências do pedagógico e as novas 
possibilidades técnicas criam novas aberturas para o 
pedagógico, constituindo uma verdadeira espiral de 
aprendizagem ascendente na sua complexidade técnica e 
pedagógica (apud VALENTE, 2001, p. 23). 
 
 

Para que as tecnologias cumpram seu poder de mudança, elas precisam 

integrar-se a outras mudanças, principalmente pelas políticas educativas, pois 

nem sempre o discurso oficial acompanha as medidas de mudanças.  
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Gadotti nos coloca que: “Numa perspectiva emancipadora da educação, 

a tecnologia contribui muito pouco para a emancipação dos excluídos se não 

for associada ao exercício da cidadania” (GADOTTI, 2000, p. 8). 

Espera-se, assim, que a escola não fique desvinculada da realidade da 

sociedade, contribuindo para a formação de crianças preparadas para uma 

participação efetiva na construção de uma sociedade democrática e solidária.  

Após descrever as políticas públicas e suas ações relacionadas à 

alfabetização e às TIC, assim como a falta de integração entre ambas, 

apresentaremos no próximo capítulo a amostra de uma ação que buscou 

desvelar possibilidades e desafios para integrar a internet à prática de leitura e 

escrita na sala de aula pelos professores das séries iniciais, bem como o 

percurso metodológico que norteou essa ação e a pesquisa. 
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CAPÍTULO 3 

 

 

Percurso Metodológico 

 

 

 

Não podemos existir sem nos interrogar sobre o amanhã, sobre 
o que virá, a favor de que, contra que, a favor de quem, contra 
quem virá; sem nos interrogar em torno de como fazer concreto 
o „inédito viável‟ demandando de nós a luta por ele.  

(Paulo Freire) 

 

Neste capítulo serão apresentados os passos metodológicos para a 

realização desta pesquisa, incluindo: apresentação do problema, dos objetivos 

e da hipótese da pesquisa; descrição dos procedimentos metodológicos que 

permitiram a coleta e análise de dados; apresentação do contexto, da 

descrição dos sujeitos e do plano de execução.  

O tema escolhido para ser abordado nesta pesquisa é: a integração da 

internet às práticas de leitura e escrita na sala de aula pelo professor das séries 

iniciais da escola pública paulista. Segundo Thiollent: “O tema de pesquisa é 

designação do problema prático e da área de conhecimento a serem 

abordados” (THIOLLENT, 2009, p. 55). O autor também afirma que o tema de 

pesquisa é utilizado como “chave” de identificação e de seleção de áreas do 

conhecimento disponíveis em Ciências Sociais. Nesse caso, nossa área de 

pesquisa envolve estudos nas áreas de: tecnologia, especialmente internet; 

currículo; prática do professor; alfabetização e letramento. 

Entretanto, no momento da realização desta pesquisa, não foram 

identificadas práticas que envolvessem a integração entre a internet e a 

aquisição da leitura e da escrita nas séries iniciais das escolas públicas 

estaduais. Por esse motivo, foi necessário realizar uma pesquisa ativa, 

caracterizada por uma pesquisa-ação. Acreditamos que essa abordagem é a 

mais adequada, já que pretendemos promover mudanças na prática dos 

professores. Pesquisas ativas de um modo geral:  
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[...] visam auxiliar a promoção de algum tipo de mudança 
desejada; pressupõem uma tomada de consciência, tanto dos 
investigados como dos investigadores dos problemas próprios 
e dos fatos que os determinam para estabelecer os objetivos e 
as condições de pesquisa, formulando meios pra superá-los 
(CHIZZOTTI, 2006, p. 77)   
 
 

A pesquisa-ação é composta por fases espirais para que haja 

acompanhamento das ações propostas e para que a pesquisa não se esgote 

nas conclusões formais de um texto. Alguns autores nos apresentam modelos 

próprios de pesquisa-ação em Educação, os quais podem ser condensados em 

algumas fases da pesquisa, como nos mostra Chizzotti:   

 

1) Fase da definição do problema: determinação do problema 
que se quer resolver; busca de informações preliminares;  
2) Formulação do problema: coletar e analisar as informações 
para se definir quais as melhores ações possíveis e eleger a 
mais adequada para ser experimentada; 
3) A implementação da ação: supõe um plano de execução, 
especificando objetivos, pessoas envolvidas, local, tempo e 
meios. 
4) Execução da ação: acompanhada em todos aspectos, desde 
a apresentação até os resultados obtidos; avaliação das 
adequações e insuficiências da ação realizada; 
5) Avaliação da ação: avaliação dos resultados, redefinição do 

problema, revisão do plano, e produzir a proposição de um 
novo plano; 
6) Continuidade da ação: os relatórios dos planos e dos 
resultados devem auxiliar na discussão partilhada dos 
impasses encontrados e das soluções obtidas; ampliar 
compreensão dos interessados sobre o encaminhamento da 
pesquisa (CHIZZOTTI, 2006, p. 86). 

 

 

3.1 O problema de pesquisa e objetivos 

 

 

No caso da pesquisa-ação, os problemas são colocados de ordem 

prática. Segundo Thiollent: “Trata-se de procurar soluções para se chegar a 

alcançar um objetivo ou realizar uma possível transformação dentro da 

situação observada” (THIOLLENT, 2009, p. 58). 
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Nesse sentido, este trabalho de pesquisa pretendeu não só produzir 

conhecimento, mas também propor uma ação transformadora e reflexiva por 

meio de um curso de formação que será descrito ainda neste capítulo, junto a 

um grupo social e com a participação ativa desse grupo. 

Nosso problema situa-se na existência de uma situação paradoxal entre 

o acesso ao aparato tecnológico disponível nas escolas estaduais das séries 

iniciais e a inexistência de formação pedagógica de professores que lecionam 

nesse nível de ensino para utilizá-los. 

A pesquisa ora apresentada tem como objetivos:  

  Investigar as possibilidades e os desafios para a integração da internet 

em atividades de leitura e escrita na sala de aula pelos professores das 

séries iniciais; 

 Verificar quais mudanças foram proporcionadas na prática do professor 

através da implementação do curso de formação “Net Leitura e Net 

Escrita nas séries iniciais”.  

 

 

3.2 Passos Metodológicos 

 

 

Nossa ação inicia-se com a proposta do curso para professores 

denominado “Net Leitura e Net Escrita nas Séries Iniciais do Ensino 

Fundamental”. Autorizado e financiado pela Coordenadoria de Estudos e 

Normas Pedagógicas (CENP), o curso foi desenvolvido junto à Diretoria de 

Ensino Região Mogi das Cruzes (DERMC) e implementado no período de 

setembro a novembro de 2009. 

Sobre a pesquisa-ação, Severino afirma que:  

 
[...] é aquela que, além de compreender, visa intervir na 
situação, com vistas a modificá-la. O conhecimento visado 
articula-se a uma finalidade intencional de alteração da 
situação pesquisada. Assim, ao mesmo tempo que realiza um 
diagnóstico e análise de uma determinada situação, a 
pesquisa-ação propõe ao conjunto de sujeitos envolvidos 
mudanças que levem a um aprimoramento das práticas 
analisadas (SEVERINO, 2008, p. 120). 
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Segundo Franco, um dos princípios para fundamentar a epistemologia 

da metodologia da pesquisa-ação é que “deve ser realizada no ambiente 

natural da realidade a ser pesquisada” (FRANCO, 2005, p. 491), por isso o 

curso foi realizado na SAI de uma escola estadual com a justificativa de que o 

ambiente e os computadores nessa escola ofereciam a mesma estrutura e os 

mesmos recursos disponíveis nas demais escolas, a fim de proporcionar maior 

familiaridade para o professor participante, mas a escolha do local tornou-se 

um interveniente para a formação do professor, conforme apresentaremos no 

capítulo4. 

A análise será realizada pela abordagem qualitativa. Sobre a pesquisa 

qualitativa, Bogdan & Biklen (1994) apresentam cinco características: 

 

1) “A pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como fonte direta dos 

dados e o pesquisador como instrumento-chave”. Supõe que o 

pesquisador tenha contato direto com a realidade e a situação que está 

sendo investigada; 

2) “A pesquisa qualitativa é descritiva”. O material e seus resultados são 

expressos de forma rica, captando a essência das pessoas, situações, 

acontecimentos; acompanham documentos, entrevistas, transcrições 

etc., para dar um fundamento concreto; 

3) “Os pesquisadores qualitativos estão preocupados com o processo, e 

não com os resultados e os produtos”. Ao estudar o problema, o 

pesquisador busca penetrar em sua estrutura íntima, inclusive não 

visível e observável, para descobrir suas relações e avançar no 

conhecimento; 

4) “Os pesquisadores qualitativos tendem a analisar seus dados 

indutivamente”. Os significados e a interpretação surgem da percepção 

da situação, e não buscam evidenciar suas hipóteses. As abstrações se 

formam ou se consolidam basicamente a partir da inspeção dos dados 

num processo de baixo para cima; 
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5) “O significado é a preocupação essencial na abordagem qualitativa”. 

Tendem a captar a perspectiva dos sujeitos, estudo do que pensam 

sobre suas experiências e seus projetos.  

 

Essas características da abordagem qualitativa contribuirão para 

desvelar possibilidades e desafios na integração da internet às práticas de 

leitura e escrita nas séries iniciais, já que propõem que o pesquisador busque e 

reflita sobre a essência de todo o contexto pesquisado.  

Para Laville & Dione, o pesquisador não pode apegar-se aos fatos 

sociais, pois possui “preferências, inclinações, interesses particulares; 

interessa-se por eles e considera a partir de seu sistema de valores”. Afirmam 

também que “o pesquisador é mais que um observador objetivo: é um ator aí 

envolvido” (LAVILLE; DIONE, 1999). 

Sobre essa questão, André (1995) informa que, na maior parte das 

vezes, a pesquisa qualitativa é realizada em ambiente familiar ao pesquisador, 

quando não em seu próprio ambiente de trabalho, e isso pode levar a uma 

certa confusão entre sujeito e objeto de estudo. O grande desafio nesses casos 

é trabalhar o envolvimento e a subjetividade, mantendo o necessário 

distanciamento que requer um trabalho científico. Uma das formas de lidar com 

essa questão tem sido o estranhamento – um esforço sistemático de análise de 

uma situação familiar como se fosse estranha. 

As experiências da pesquisadora como docente nas séries iniciais e 

como formadora junto à Diretoria de Ensino na área de tecnologia educacional 

contribuíram para desenhar as inquietações presentes nesta pesquisa. 

Consideramos que não existe neutralidade e que este trabalho “exige do 

pesquisador um envolvimento tal que seu objetivo de investigação passe a 

fazer parte de sua vida, sendo uma problemática vivenciada pelo pesquisador” 

(SEVERINO, 2008, p. 215).  

Com o intuito de desenvolver e vivenciar esta pesquisa de forma ampla 

– da proposta à realização –, assumi os papéis de proponente e formadora do 

curso.   

Como proponente me encarreguei de elaborar o projeto do curso, seus 

objetivos, conteúdos, cronograma, organização do local de realização e 
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critérios de avaliação, além de solicitar autorização junto à CENP, realizar 

orçamentos e a compra dos materiais necessários para o curso. 

Como formadora minhas responsabilidades eram: intermediar as 

relações entre os professores-participantes; estimular a participação em todas 

as etapas do curso; motivar e estimular a aprendizagem através das oficinas 

presenciais, das discussões on-line do fórum, na realização das atividades 

propostas e no planejamento das aulas ou projetos integrando os recursos 

apresentados nas oficinas; acompanhar e avaliar constantemente o 

desempenho dos participantes. 

 

 

3.3 Hipóteses  

 

As hipóteses são formulações de suposições a respeito de uma possível 

solução para o problema colocado na pesquisa. No caso da pesquisa-ação, as 

hipóteses são de nível observacional.  Segundo Thiollent: 

 
[...] a formulação de hipóteses depende de uma grande 
variedade de fatores: a problemática teórica na qual se movem 
os pesquisadores, o quadro de referência cultural dos 
participantes, os insights imprevisíveis surgidos na prática ou 

na discussão coletiva, as analogias detectadas entre o 
problema sob observação e outros problemas anteriormente 
encontrados, etc. (THIOLLENT, 2009, p. 61) 

 

Temos como hipótese nesta pesquisa que o curso de formação 

promoverá mudanças na prática pedagógica dos professores, através do 

desvelamento de possibilidades e enfrentamento de desafios para inserir o uso 

da internet nas práticas de leitura e a escrita na sala de aula.  Acreditamos que 

essas mudanças estarão relacionadas à realização de projetos didáticos, ao 

planejamento pedagógico adequado, à compreensão do porquê integrar 

internet, leitura e escrita na escola e às condições para sua concretização.  
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3.4 Coleta e análise de dados 

 

 

Dentro desse processo, a coleta de dados desta pesquisa ocorreu 

através da observação participante, que, segundo Gil: “consiste na participação 

real do observador na vida da comunidade, do grupo ou de uma situação 

determinada” (GIL, 1994, p. 107). O autor ainda afirma, através de 

ponderações de Florence Kluckhohn, que esse tipo de observação apresenta 

vantagens, tais como facilidade de acesso aos dados sobre situações habituais 

e possibilidade de captar palavras de esclarecimento que acompanham o 

comportamento do observado. 

De acordo com o problema que pretendemos estudar e os objetivos que 

pretendemos alcançar, utilizaremos os seguintes instrumentos de pesquisa 

coletados durante o desenvolvimento do curso: 

 

Questionário: foram aplicados três questionários a todos os 

participantes do curso da seguinte forma: o primeiro no início do curso 

(Apêndice A), com questões fechadas, a fim de conhecer os sujeitos, 

sua formação e sua familiaridade com o uso das TIC. Os outros dois 

(Apêndice B e C), com questões abertas, foram aplicados na fase 

intermediária e no fim do curso com intuito de os professores 

descreverem as estratégias utilizadas, as mudanças ocorridas na sala 

de aula (pontos positivos e negativos), a reação dos alunos e as 

possibilidades encontradas por eles. 

 

Fórum on-line: foram analisados os conteúdos postados referentes a: 

a)  planos de aula ou projeto que seriam desenvolvidos com os alunos; 

b) relatórios reflexivos após o desenvolvimento da atividade; c) 

interatividades realizadas com caráter de troca de experiências.  

 

Portfólio: material impresso entregue no final do curso contendo planos 

de aulas ou projetos, relatórios reflexivos e produção dos alunos. As 
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informações contidas nos portfólios foram resumidas no Quadro 1 do 

capítulo 4. 

Para sistematizar e operacionalizar a pesquisa, a análise dos dados se 

deu através do método de análise do conteúdo, que Bardin assim define, citada 

por Triviños: 

 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações, 
visando, por procedimentos sistemáticos e objetivos de 
descrição do conteúdo das mensagens, obter indicadores 
quantitativos ou não, que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção 
(váriáveis indefinidas) das mensagens (BARDIN apud 
TRIVIÑOS, 2008, p. 160). 
 

 

Uma das características desse método é ser um meio para estudar as 

comunicações entre os homens, colocando ênfase no (re)conhecimento do 

conteúdo das mensagens. A análise de conteúdo nas mensagens escritas é 

mais estável e constitui um material objetivo ao qual podemos voltar quantas 

vezes for necessário. 

As diferentes fases da análise do conteúdo organizam-se em torno de 

três etapas básicas:  

 

1) Pré-análise: organização do material (seleção dos 
documentos); 

2) Descrição analítica: o material de documentos que constitui 
o corpus é submetido a um estudo aprofundado, orientado 
este, em princípio, pelas hipóteses e referenciais teóricos. 
Os procedimentos como codificação, a classificação e a 
categorização são básicos nessa instância do estudo. 

3) Interpretação inferencial: A reflexão, a intuição, com 
embasamento nos materiais empíricos, estabelecem 
relações, aprofundando as conexões de idéias, chegando, 
se possível a propostas básicas de transformações nos 
limites das estruturas específicas e gerais (BARDIN apud 
TRIVIÑOS, 2008, p. 161). 

 

 

Com relação às categorias de análise do conteúdo, algumas foram 

definidas de acordo com o “modelo misto” (LAVILLE & DIONE, 1999) descrito a 

seguir. Outras foram definidas a priori com base nas ações durante a pesquisa 
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e na fundamentação teórica apresentada inicialmente. Após uma leitura do 

material, levamos em consideração todos os elementos que se mostraram 

significativos. 

Inicialmente, agrupamos as diversas unidades de conteúdo nas 

categorias definidas previamente e acrescentamos outras guiando-nos pelo 

segundo e pelo terceiro questionários. A leitura dos portfólios, das postagens 

no fórum e da teoria a posteriori amadureceu a investigação, assim, outras 

categorias surgiram e algumas foram suprimidas.  

Dessa forma, foram reunidos os dados significativos que permitiram 

subsidiar a compreensão sobre as práticas docentes na integração da internet 

à prática de leitura e escrita na sala de aula. As categorias que emergiram a 

partir desses dados foram:  

1. Reflexão sobre a formação docente; 

2. Integração da Internet às práticas docentes; 

3. Facilitadores da aprendizagem da leitura e da escrita; 

4. Local e tempo como intervenientes da formação;  

5. Estrutura e o acesso à Internet das salas ambiente de informática.  

 

É importante esclarecer que a escolha pelos termos “possibilidades” e 

“desafios” emergiu dos instrumentos de pesquisa durante a seleção dos dados 

a serem analisados. Identificamos que havia alguns determinantes que 

possibilitavam a realização dessa prática e outros que interferiam, tornando-a 

desafiadora. 

 

 

3.5 Contexto da pesquisa 

 

 

Apresentaremos agora o campo de pesquisa, os sujeitos e o plano de 

ação. Assim teremos um diagnóstico do contexto onde a pesquisa foi realizada. 
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3.5.1 A implementação da ação – fase exploratória 

 

 

A ideia de implementar o curso foi motivada por solicitações de 

professores que gostariam de participar de cursos de formação envolvendo o 

uso de tecnologia e também por verificar em visitas às escolas estaduais das 

séries iniciais que, em sua maioria, as SAI ainda permaneciam fechadas.  

Como já descrito na introdução deste trabalho, foi a partir de uma 

conversa informal, realizada no mês de maio de 2009 com Teresa Lúcia dos 

Anjos Brandão,  Dirigente Regional de Ensino da Região Mogi das Cruzes, que 

surgiu o ensejo para a realização de um projeto para a formação dos 

professores das séries iniciais a fim de otimizar o uso das SAI nas escolas.  

Havia muitos desafios a ser enfrentados para que o projeto do curso 

fosse concretizado. Alguns pontos precisariam ser considerados: 

 

a) As escolas deveriam apresentar condições necessárias para que fossem 

desenvolvidos projetos nas SAI pelos professores; 

b) Por determinação da SEE/SP, os professores não poderiam ser 

convocados em horário de trabalho para a realização de cursos de 

formação; 

c) Se fosse realizado fora do horário de trabalho sem certificação, haveria 

pouca procura pelo curso, mesmo que oferecido gratuitamente; 

d) Se o curso oferecesse certificação reconhecida pela SEE/SP para 

questões relativas à pontuação e à evolução funcional, a hipótese era a 

de que haveria mais professores interessados em realizá-lo. 

 

Considerando o item “a”, utilizamos um levantamento referente às 

condições das SAI das escolas estaduais do município de Mogi das Cruzes, 

realizado durante o mês de maio/2009 pelo responsável da área de Tecnologia 

Educacional dessa Diretoria.  

Desse levantamento, procuramos observar somente as condições das 

escolas que atendiam, exclusivamente ou não, às séries iniciais. Foram 

apresentadas as seguintes informações sobre as 43 escolas: 
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Tabela 2 – Estrutura e conexão à internet das SAI 

 

 Quantidade Conexão internet Não funciona / não tem 

5 micros 14 escolas 7 escolas 3 escolas 

10 micros 26 escolas 21 escolas 

Total 40 escolas 28 escolas 3 escolas 

  

Esse levantamento permitiu diagnosticar a situação das escolas: 97% 

delas possuíam SAI com 5 ou 10 micros, diferença definida pela quantidade de 

alunos matriculados na escola, e 65% possuíam conexão com a internet. 

Veremos mais adiante que essa situação foi modificada, devido à 

implementação dos Programas “Computador na Escola” e “Acessa Escola” ao 

longo de 2009. Essa modificação interferiu intensamente de forma negativa no 

desenvolvimento das atividades dos professores participantes da pesquisa, já 

que a troca de computadores e a instalação aconteceram de forma gradual e 

lenta.  

Considerando os itens “b” e “c”, sugerimos que as oficinas que seriam 

realizadas com professores fossem transformadas em conteúdos de curso 

descritos em um projeto de acordo com as normas pedagógicas da CENP, a 

fim de solicitar autorização e financiamento do curso. Dessa forma, os 

professores poderiam ser certificados como participantes de um curso de 

aperfeiçoamento com devida homologação, esse curso seria obrigatoriamente 

realizado fora do horário de trabalho e também solicitamos que as despesas 

fossem custeadas pela CENP.   

O projeto foi desenvolvido durante os meses de junho e julho/2009, com 

previsão para início em agosto do mesmo ano. Ocorreu que, durante o mês de 

julho, a responsável pela aprovação de projetos na CENP estava em período 

de férias, por isso aguardamos até o começo de agosto para enviá-lo. 

Posteriormente, houve a suspensão das aulas devido ao surto da Gripe H1N1 

(conhecida como gripe suína), atrasando o início do curso. 

Posteriormente, o projeto foi enviado para a CENP e, após sua análise, 

foram feitos alguns ajustes, que serão destacados ao longo da descrição. O 
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curso foi autorizado e sua publicação ocorreu no Diário Oficial de 19 de 

setembro de 2009 (Anexo A).  

A descrição do projeto do curso será apresentada no subitem 3.5.3 

deste capítulo. 

 

 

3.5.2 Descrição dos sujeitos 

 

 

O curso foi oferecido aos 410 professores das séries iniciais de um total 

de 42 escolas pertencentes à Diretoria de Ensino de Mogi das Cruzes. 

Iniciamos o processo de inscrição para interessados pelo curso, e foram 

recebidas 37 matrículas. Um dos critérios descritos no curso para participação 

foi de que a SAI da escola apresentasse condições de uso para 

desenvolvimento das atividades com os alunos, por isso foram selecionados 20 

dos 37 inscritos. 

O curso teve início com 20 professores e finalizou com 16. Uma 

professora desistiu por ter sido convocada para assumir cargo em outro local, 

outra por ter perdido seu cargo que havia assumido em caráter de substituição 

e outras 2 desistiram por vontade própria, pois alegaram que sentiram 

dificuldades em acompanhar as atividades propostas pelo curso.    

Para que seja possível alcançar nossos objetivos de pesquisa, ou seja,  

investigar as possibilidades e os desafios encontrados pelos professores e 

verificar as mudanças ocorridas na integração da internet nas práticas de 

leitura e escrita nas séries iniciais do Ensino Fundamental, fez-se necessário 

estabelecer alguns critérios de seleção dos sujeitos para análise. Dentre os 16 

concluintes do curso, analisaremos os professores que: 

 

 Pertenciam a uma escola que continha Sala Ambiente de Informática 

devidamente instalada e com acesso à internet; 

 Tiveram participação de 80% nas oficinas; 

 Planejaram aulas ou projetos utilizando recursos apresentados nas 

oficinas; 
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 Apresentaram produção dos alunos acompanhada de relatórios 

reflexivos; 

 Exerciam docência em sua própria sala de aula, e não como professores 

readaptados18 que desenvolveram as atividades em classe “emprestada” 

de outro professor; 

 Participaram das interatividades no Fórum. 

 

Entre os 16 concluintes e de acordo com os critérios apresentados, não 

foi possível incluir nessa análise 2 professoras readaptadas, 5 professores que 

atuavam em escolas onde a SAI não possuía acesso à internet ou que estavam 

em fase de instalação/reforma, 2 professoras que não entregaram o portfólio 

contendo os planos ou projetos desenvolvidos com seus alunos, bem como 

não participaram das interações no Fórum, e 2 que entregaram o portfólio, 

porém com as informações incompletas. 

Dessa maneira, a caracterização dos sujeitos a seguir e a análise dos 

dados contidas no capítulo 4 são de 5 professoras concluintes que atenderam 

aos critérios estabelecidos para esta pesquisa, o Anexo B contém as 

autorizações para uso dos materiais apresentados no curso por estes 

professores. Os perfis eram bem heterogêneos, principalmente com relação ao 

tempo de docência, área de formação e utilização das TIC disponíveis na 

escola. 

O tempo de docência, entre os sujeitos dessa pesquisa, poderia variar 

entre: até 5 anos, de 6 a 10 anos, de 11 a 15 anos, de 16 a 20 anos e acima de 

20 anos –   conforme mostra do gráfico 1. No entanto, esse grupo foi composto 

por três professores com tempo de docência entre 16 a 20 anos e dois entre 6 

a10 anos.  

 

 

 

 

                                                             
18

 O integrante do Quadro do Magistério poderá ser readaptado, desde que ocorra modificação 
no seu estado físico e/ou mental, comprovada através de inspeção médica que venha a alterar 
sua capacidade para o trabalho, em relação a algumas tarefas específicas de suas funções. 
RESOLUÇÃO SE Nº 307, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1991. 
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Gráfico 1 – Tempo de docência 

 

 

 

Todas as professores possuíam formação em nível superior nas 

diferentes licenciaturas – conforme mostra o gráfico 2. A formação 

predominante foi de: duas licenciadas em Pedagogia, uma licenciada em 

Educação Física e Pedagogia, uma em Ciências e uma em Matemática.  

 

Gráfico 2 – Área de formação 
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Quanto à Pós-Graduação, apenas uma professora possuía 

especialização em Psicopedagogia. 

Em relação ao tipo de vínculo com a SEE/SP, o grupo era composto por 

três efetivos titulares de cargo e duas Ocupantes de Função Atividade19 (OFA), 

conforme mostra o gráfico 3. 

 

 

Gráfico 3 – Tipo de vínculo 

 

Para verificar o grau de familiaridade dos professores com as TIC e a 

internet, apresentamos as seguintes informações sobre frequência de 

utilização, local de acesso, sites utilizados, aquisição de notebook financiado e 

utilização da Sala Ambiente de Informática das escolas. 

Já a frequência de utilização da internet entre os professores ocorria de 

forma bem variada, conforme apresenta o gráfico 4: uma professora utilizava 

semanalmente, duas utilizavam de vez em quando e duas utilizavam 

diariamente. 

 

 

                                                             
19

 São professores que não possuem a efetividade assegurada por concurso público. 
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Gráfico 4 – Frequência de utilização da internet 

 

 

Quanto ao local de acesso à internet, todas as cinco professoras 

possuem acesso em casa. Três delas também acessam na própria escola. O 

acesso em casa de amigos/parente ou em Lan house não é feito por nenhuma 

professora. 

 

Gráfico 5 – Local de acesso à internet 
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Os professores que utilizam a internet acessam sites variados, conforme 

apresenta o gráfico 6. Entre os que acessam conteúdos na internet, cinco 

acessam sites de pesquisa e sites educacionais (os sites da SEE e da DERMC 

são acessados por quatro professores), quatro também acessam e-mails, dois 

acessam para consulta bancária e nenhum dos professores utiliza para 

entretenimento/relacionamento ou cursos de formação on-line. 

 

 

Gráfico 6 – Sites acessados 

 

Conforme apresentamos anteriormente, os professores selecionados 

como sujeitos desta pesquisa pertencem a escolas que possuem Sala de 

Informática com acesso à internet. Apresentaremos informações quanto ao uso 

dessas salas. Três professoras utilizam pedagogicamente, entretanto 

declararam utilizar quinzenalmente ou até mesmo mensalmente; duas não 

utilizam e declararam não utilizar por não saberem o que fazer ou porque a 

sala possui número de micros inadequado em relação ao número de alunos. 

 

 

 

 

 



75 

 

Gráfico 7 – Utilização da SAI 

 

 

Como apresentamos no Capítulo 2, existem várias ações da SEE/SP em 

prol do acesso às TIC nas escolas. Nesse item procuramos verificar se esses 

professores possuem acesso aos recursos disponibilizados para eles nas 

escolas. Entretanto, não houve nesse grupo nenhum professor que tenha 

adquirido o notebook financiado; os professores que possuem vínculo como 

OFA não puderam participar desse programa, pois foi destinado aos 

professores efetivos, e mesmo aqueles com vínculo efetivo não adquiriram o 

recurso.  

Quanto ao “Kit Multimídia na sala dos professores” instalado na escola, 

dois utilizam frequentemente, dois utilizam de vez em quando e um não utiliza 

esse recurso, como observamos no gráfico 8. 
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Gráfico 8 – utilização do Kit Multimídia na sala dos professores 

 

 

 

Esses dados demonstram que é importante que haja promoção de 

políticas de formação profissional na área de atuação e formação tecnológica 

para os professores que atuam nas séries iniciais.  

Parte do grupo é representada pela categoria OFA, ou seja, professores 

que lecionam na rede estadual por mais de 15 anos – alguns aguardam sua 

aposentadoria, mas não foram efetivados através de concursos públicos. 

Porém foi realizado concurso público para os professores das séries iniciais no 

ano de 2005, o que acarreta falta de garantia no emprego. As constantes 

mudanças de escolas fazem com que os professores se sintam inseguros e 

que não criem vínculos com a escola onde lecionam, pois sabem que a 

qualquer momento podem perder sua sala durante o ano letivo ou já possuem 

a certeza de que no ano seguinte poderão estar em outra escola.  

Com relação ao acesso à internet, constatamos que, mesmo com 

acesso em casa, a frequência de uso era pequena e que a maioria não a 

utilizava na escola, demonstrando que o uso desse recurso não faz parte do 

cotidiano desses professores. 

Ao analisar a caracterização dos sujeitos, podemos concluir que as 

políticas de acesso às tecnologias não conseguem por si sós envolver os 

professores e os alunos; o acesso não é garantia de que o material esteja 



77 

 

sendo bem utilizado e promovendo aprendizagens entre eles. A formação para 

utilizá-los é primordial, para que os professores sintam necessidade e se 

conscientizem da importância desses recursos para atuação com autonomia na 

sociedade contemporânea. 

 

 

3.5.3 Plano de execução 

 

 

O curso foi organizado por oficinas para professores das séries iniciais 

da Diretoria de Ensino Região Mogi das Cruzes, com carga horária total de 40 

horas, sendo 30h presenciais e 10h de trabalho pessoal a distância, cujo tema 

foi “Net Leitura e Net Escrita nas séries iniciais”.   

Nosso foco foram principalmente as oficinas direcionadas à leitura, nas 

quais utilizamos os recursos de sites educativos, a realização de pesquisas em 

sites de busca e as oficinas direcionadas para produção escrita, em que 

utilizamos os recursos de e-mail e blog.  

Apresentamos durante as oficinas recursos oferecidos pela internet, 

proporcionamos reflexões acerca da integração da internet em atividades de 

leitura e escrita, promovemos a troca de experiência em ambiente virtual 

(Fórum). 

Simultaneamente, os professores planejaram atividades e 

desenvolveram projetos articulando os recursos apresentados ao processo de 

leitura e escrita com seus alunos e, posteriormente, apresentaram relatórios 

das aulas e as produções dos alunos.  

Os objetivos apresentados para o curso foram: 

 

1. Fornecer subsídios aos professores para o uso da SAI – Sala Ambiente 

de Informática, incorporando o uso da internet às atividades de leitura e 

escrita; 

2. Explorar a internet analisando as possibilidades de uso pedagógico e de 

integração; 
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3. Analisar e identificar contribuições quando articuladas a atividades de 

leitura e escrita;  

4. Promover a colaboração e o diálogo entre os participantes através de 

discussões em ambiente virtual, utilizando-se como recurso o Fórum 

disponível no site Diálogo Online.20 

 

Realizamos oito encontros no período de 25 de setembro de 2009 a 13 

de novembro de 2009.  Eles foram organizados da seguinte forma: 

 

 Oficina 1 – Internet e Educação: Apresentação do projeto e do 

ambiente virtual de interatividade entre os participantes para envio de 

relatórios. Dicas para uso do pen drive para salvar arquivos. Trabalho 

Pessoal: Leitura do texto: PRADO, Maria E. B. B. Articulações entre 

áreas de conhecimento e tecnologia. Articulando saberes e 

transformando a prática. Boletim do Salto para o Futuro, Série 

Tecnologia e Currículo, TV Escola. Brasília: Secretaria de Educação a 

Distância – Seed. Ministério da Educação, 2001. 

 Oficina 2 – Sites Educativos: Análise e seleção dos sites educativos 

que propiciam leitura e orientações para avaliação de sites. 

 Oficina 3 – Pesquisa na internet: Exploração de sites de busca e 

pesquisa, comandos para filtrar, análise e seleção de informações. 

Trabalho pessoal: Leitura do texto: ALMEIDA, M. Elisabeth B. 

“Tecnologia de informação e comunicação na escola: aprendizagem e 

produção da escrita”. Boletim do Salto para o Futuro, Série Tecnologia e 

Currículo, TV Escola. Brasília: Secretaria de Educação a Distância – 

Seed. Ministério da Educação, 2001. 

                                                             

20
  Diálogo Online é um espaço destinado à prática de discutir a prática da educação a 

distância. A ideia de construir esta rede social nasceu em meio à dissertação de mestrado da 
pesquisadora Angélica Ramacciotti com o objetivo de pensar coletivamente a prática 
pedagógica interativa, crítica, dialógica, libertária e emancipadora. Inspirada em Paulo Freire, 
convida todas e todos a participarem desta produção coletiva. 
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   Oficina 4 – Enviando e-m@il: Preenchimento de cadastro para 

abertura de conta de e-mail individual e uma conta coletiva. Envio, 

encaminhamento e resposta de mensagens. Envio de documentos 

anexados. Netiqueta – ética e dicas para uso do e-mail. Trabalho 

pessoal: desenvolver atividade planejada na escola integrando leitura e 

escrita em sala de aula e o uso de e-mail.  

 Oficina 5 – Blogs: Produção de histórias digitais Parte I. Navegação em 

comunidades virtuais e blogs de outras instituições escolares. 

Construção de blog da turma para publicação de textos produzidos 

pelos alunos. Trabalho pessoal: Leitura do texto: ALMEIDA, Fernando 

J.; ALMEIDA, M. Elisabeth B. “Fundamentos para uma prática 

pedagógica: convite de casamento”. In Ministério da Educação. 

Secretaria de Educação a Distância – Seed. Aprender Construindo. A 

informática se transformando com os professores. Brasília: 1999.  

 Oficina 6 – Blogs: Produção de histórias digitais – Parte II. Construção 

de blog da turma para publicação de textos produzidos pelos alunos. 

 Oficina 7 – Comunidades Virtuais: Apresentação de comunidades 

virtuais, especificamente para formação de professores:  

- http://portaldoprofessor.mec.gov.br/index.html 

- http://www.educarede.org.br/educa/index.cfm 

Realização de inscrição no V Congresso Internacional Educarede 

(Virtual), leitura das publicações dos professores. 

 Oficina 8 – Avaliação das Oficinas: Avaliação das oficinas e 

compartilhamento das atividades pelas professoras.   

 

Cabe ressaltar que, durante a elaboração do projeto do curso, após sua 

análise, foi solicitado pela CENP um ajuste e/ou inserção com a inclusão de um 

parágrafo com a seguinte definição: 

  

[...] ressaltamos que o desenvolvimento das atividades de 
leitura e escrita utilizando recursos da internet serão integrados 
às situações previstas na rotina do Programa Ler e Escrever, já 
que o mesmo contribuirá com leitura de textos literários e 
virtuais, análise e reflexão sobre o sistema de escrita na sala 
de aula e na sala de informática, leitura pelo aluno em sites 
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educativos e situações de escrita e reescrita em e-mail e blogs, 
complementando, assim as atividades desenvolvidas em sala 
de aula pelo professor (SÃO PAULO, 2009, p. 3).    

 

Tal fato demonstra a preocupação com possíveis interferências ou 

subaproveitamento do “Programa Ler e Escrever”. A orientação não se atentou 

para o fato de que o projeto, pelo contrário, viria a enriquecer a aquisição do 

letramento dos alunos e professores. 

O curso foi realizado na SAI de uma escola estadual com a justificativa 

de que o ambiente e os computadores da escola ofereciam a mesma estrutura 

e os mesmos recursos disponíveis nas demais escolas, proporcionando maior 

familiaridade para o professor participante. Por isso, o local de realização do 

curso foi na SAI da E.E. Célia Pinheiro Franco, localizada em Mogi das Cruzes, 

que possui 10 micros e acesso à internet através do Intragov.   

 Foram oferecidas 20 vagas, com no máximo 10 alunos por turma. Esse 

número se justifica pela quantidade de computadores disponíveis na escola 

onde seriam desenvolvidas as oficinas (no máximo 10) e também para que o 

professor participante pudesse manusear individualmente os recursos da 

internet, facilitando o acompanhamento do executor. 

Os critérios de certificação adotados foram:  

 

a) participação das oficinas com 80% de frequência,  determinados pelas 

normas pedagógicas da CENP; 

b) apresentação de planos de aula, incluindo os recursos e atividades 

desenvolvidos nas oficinas, juntamente com produções de seus alunos 

acompanhados de relatórios reflexivos “dentro da concepção do Programa Ler 

e Escrever” (o trecho destacado fora acrescentado após análise da CENP); 

c) participação das interatividades no ambiente virtual. 

 

Para acompanhar o desempenho dos participantes, os professores 

apresentaram planos de aulas ou projetos desenvolvidos em sua escola, 

juntamente com as produções dos alunos acompanhadas por registros 

reflexivos das atividades em que analisaram as contribuições da internet para a 

atividade de leitura e escrita. Além disso, os professores utilizaram um 
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ambiente virtual para interação, através de um fórum disponível no site 

<http://www.dialogoonline.com.br>, em que: realizaram discussões, postaram 

relatórios das aulas, apresentaram sugestões e dificuldades encontradas.    

 

 

 

Interferências na Ação 

 

 

1ª Situação: 

 

 

Ocorreram algumas situações imprevisíveis durante o desenvolvimento 

do curso, que interferiram negativamente na ação. 

Havíamos diagnosticado uma situação que possibilitaria a execução da 

ação proposta, mas a mudança da situação das SAI das escolas prejudicou 

seu andamento.  

Em setembro e outubro foi feito pelo responsável do NRTE da Diretoria 

de Ensino um novo levantamento da situação dos equipamentos de informática 

das escolas, para verificar o andamento das instalações dos computadores dos 

programas “Acessa Escola” e “Computador na Escola”. Os números abaixo são 

referentes às escolas que atendem o Ciclo I, objeto desta pesquisa: 

 

Tabela 3 – Levantamento sobre situação das SAI das escolas de Ciclo I 

 

Possui SAI Quantidade Acesso Intragov Programa 

Acessa Escola 

Sim Não 5 a 10 + de 10 Sim Não 15 escolas de 

Ciclo I 41 2 25 16 21 22 

 

 Observações sobre a SAI: 
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a) Não instalada – 15 escolas;  b) Em reforma – 2 escolas; c) Falta 

infraestrutura – 10 escolas; d) micros furtados – 1 escola. Conforme 

demonstra o gráfico 9: 

 

 

 

 

Gráfico 9 – situação da SAI 

 

                                                                                      Fonte: NRTE (Mogi das Cruzes) – out/2009 

 

Como podemos observar, a instalação ocorreu de forma lenta, as 

escolas das séries iniciais que também atendem o Ensino Médio (35%) fazem 

parte do programa Acessa Escola, e algumas dessas instalações foram 

concluídas em outubro de 2009.  

Após a realização da troca dos computadores do “Projeto 

Universalização” pelos computadores do programa “Computador na escola” 

(computadores alugados) nas demais escolas, mais da metade (51%) das 

escolas ficaram sem acesso à internet na SAI, como mostra o gráfico 10.  
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Gráfico 10 – Acesso Intragov nas escolas 

 

 

 

 

2ª situação:  

 

Outra interferência foi a conexão lenta e oscilante da internet na escola 

onde estávamos realizando os encontros com os participantes. A partir da 

Oficina 6 tivemos que alterar o local de realização, mudamos para o laboratório 

de informática do NRTE na Diretoria de Ensino.  

Essa interferência foi positiva, pois permitiu que os professores se 

desligassem do ambiente escolar e se concentrassem mais nas atividades, já 

que estavam fora de sua rotina.  

Para atender aos objetivos desta pesquisa, apresentaremos no próximo 

capítulo a análise dos dados e suas respectivas categorias que contribuíram 

para organizar e desvelar as práticas dos professores envolvidos na pesquisa. 
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CAPÍTULO 4 

 

Análise de Dados: As possibilidades e os desafios para integrar a internet 

à prática de leitura e escrita 

 

A presente pesquisa tem como foco investigar as possibilidades e os 

desafios para a integração da internet às práticas de leitura e escrita na sala de 

aula pelos professores das séries iniciais, assim como verificar se a proposta 

do curso promoveu mudanças nessas práticas.  

Este capítulo registra a categorização e a discussão dos dados 

realizados nessa investigação. Além disso, sem se preocupar com a 

linearidade do curso, apresenta e analisa informações consideradas 

significativas para a compreensão da integração da internet às práticas de 

leitura e escrita pelo professor das séries iniciais.  

Sabemos que, para um curso de apenas 40 horas, como foi proposto no 

“Net Leitura e Net Escrita nas séries iniciais”, e com professores que 

participaram pela primeira vez de um grupo de formação continuada abordando 

o tema “Tecnologias na Educação”, as reflexões e as mudanças são ainda 

incipientes. Por isso apresentaremos duas facetas da formação dos 

professores: as possibilidades e os desafios da integração da internet às 

práticas de leitura e escrita.  

É importante esclarecer que a escolha dos termos “possibilidades” e 

“desafios” emergiu dos instrumentos de pesquisa durante a seleção dos dados 

a serem analisados. Identificamos que havia alguns determinantes que 

possibilitavam a realização dessa ação e outros que nela interferiam, tornando-

a desafiadora, mas que juntos configuravam a prática dos professores.  

Sobre essa questão, Sacristán nos traz uma contribuição pertinente 

quando afirma que: 

 

A estrutura da prática obedece a múltiplos determinantes, tem 
sua justificativa em parâmetros institucionais, organizativos, 
tradições metodológicas, possibilidades reais dos professores, 
dos meios e condições físicas existentes (SACRISTÁN, 2000, 
p. 201). 
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Esses determinantes prefiguram a prática docente e interferem nela de 

forma positiva ou negativa. Já as categorias e as análises realizadas buscaram 

concomitantemente subsídios teóricos para compreender a realidade 

investigada, de forma que possibilitassem inferências da pesquisadora na 

perspectiva de vislumbrar as práticas dos sujeitos investigados referentes à 

integração da internet às atividades de leitura e escrita nas séries iniciais da 

escola pública.  

Identificamos que houve alguma mudança na prática dos professores, 

sobre a qual temos a confirmação no seguinte registro: 

 

[P4 (P)] – A oportunidade de adquirir novos conhecimentos 
possibilitou mudanças metodológicas, tanto teóricas como 
práticas. Posso garantir que, apesar do curso ter um período 
curto para o seu desenvolvimento, pude aproveitar tudo. Os 
textos, as propostas e a montagem dos planos facilitaram uma 
vivência rápida com as TIC. 

 
 

Esse registro demonstra que houve no curso a oportunidade de adquirir 

novos conhecimentos que possibilitaram mudanças metodológicas, teóricas e 

na prática, mesmo com uma rápida vivência com as TIC. Isso nos leva a 

questionar: quais mudanças foram proporcionadas? Quais possibilidades foram 

encontradas? Quais desafios foram enfrentados?   

São essas questões que pretendemos esclarecer neste capítulo. As 

informações fornecidas pelos professores participantes, a prática vivenciada e 

o confronto com o referencial teórico permitiram ordenar e orientar a análise 

para melhor compreender esses questionamentos. Conforme apresentamos no 

Capítulo 3, as categorias são: 

1. Reflexão sobre a formação docente; 

2. Integração da Internet às práticas docentes; 

3. Facilitadores da aprendizagem da leitura e da escrita; 

4. Local e tempo como intervenientes da formação;  

5. Estrutura e o acesso à Internet das salas ambiente de informática.  
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As informações fornecidas pelos cinco professores sujeitos desta 

pesquisa foram identificadas por P = professor + número aleatório de 1 a 5:  

P1, P2, e assim sucessivamente até P5.  

As informações extraídas do Questionário 1 foram utilizadas para 

descrever os sujeitos no Capítulo 3.  

Neste capítulo, utilizamos as informações do Questionário 2, 

identificadas pela letra Q e número 2 (Q2), e do Questionário 3, pela letra Q e 

número 3 (Q3). As informações extraídas dos Portfólios são identificadas pela 

letra (P) e as informações do Fórum pela letra (F). Vejamos um exemplo:  

 

[ P  2     (Q 3) ] 

  

                     Professor  2      Questionário 3 

 

 

4.1 Reflexão sobre a formação docente  

 

 

Esta categoria busca descrever e analisar as reflexões e as mudanças 

na prática dos professores em relação à sua formação profissional, apropriação 

das TIC e ação docente. 

Como já relatamos no Capítulo 2, existem programas de formação para 

professores alfabetizadores que visam à melhoria na ação em relação ao 

desempenho da leitura e da escrita nas séries iniciais. Entretanto, esses 

professores não foram atendidos até o momento pelos programas de formação 

continuada na área de tecnologias educacionais instituídos pela Secretaria 

Estadual da Educação. Mesmo assim, as escolas, em sua maioria, contam com 

laboratórios de informática instalados desde 2006 e renovados em 2009 com 

um “Kit Multimídia com acesso à internet na sala dos professores”, o qual é 

pouco utilizado, conforme apresentado no item 3.5.2 desta pesquisa.  

Tais ações caracterizam-se pela posição política de dar acesso aos 

recursos tecnológicos sem se preocupar com a formação relacionada à 

apropriação destes, voltada para a aprendizagem. 
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Embora esse acesso aos recursos também possua falhas em sua 

estrutura e organização, atendendo por isso parcialmente às necessidades dos 

professores, esse assunto será melhor explanado no item 4.5 deste capítulo. 

A integração da internet às práticas de leitura e escrita sofre implicações 

e encontra obstáculos para sua concretização, além do problema estrutural da 

SAI. Segundo Brickner (apud PORTUGAL, 2008, p. 36), existem dois 

obstáculos a essa mudança: o primeiro é externo ao professor e requer uma 

certa intervenção “tecnológica”, em virtude da falta de formação continuada, da 

falta de computadores ou de acesso à internet. O segundo é interno ao 

professor e pode se manifestar de diversas maneiras – desde receio dos 

computadores, insegurança ou o próprio contexto organizacional da escola.  

Sabemos que os dois obstáculos interferem na ação do professor, mas a 

fim de organizar a discussão, optamos por analisá-los separadamente: o 

primeiro obstáculo será analisado mais adiante no item no item 4.5. Aqui 

trataremos somente do segundo obstáculo, aquele que é interno ao professor, 

conforme aponta o relato a seguir: 

 

[P1 (Q3)] – Tive dificuldade em trabalhar com muitos alunos na 
sala de informática, sem saber usar a internet e seus recursos. 

 

Percebemos que as condições das SAI não contribuíram muito com o 

desenvolvimento das atividades, mas este relato demonstra que, além disso, a 

dificuldade que o professor tem de utilizar tais recursos também interfere em 

sua prática. Brickner aponta também que “muitas vezes, os obstáculos de 

primeira ordem escondem os de segunda ordem” (apud PORTUGAL, 2008, p. 

35), ou seja, as condições precárias das SAI escondem a dificuldade ou 

insegurança que os professores têm em utilizá-las. 

Isso nos revela a importância da formação de professores voltada para 

esse tema. Sobre isso, Maria Elizabeth B. Almeida nos traz contribuições 

pertinentes quando afirma que:  

 

[...] para que o professor possa expandir o seu olhar para 
outros horizontes, é importante que ele esteja engajado em 
programas de formação continuada, cujo grupo em formação 
reflete em conjunto sobre as práticas em realização e tem 
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chances de encontrar diferentes alternativas para avançar 
nesse trabalho de integração entre mídia e conhecimento, 
propiciando as interconexões entre aprendizagem e construção 
de conhecimento, cognição e contexto, bem como o 
redimensionamento do papel da escola como uma organização 
produtora de conhecimento (ALMEIDA, M. E. B., 2001, p. 41).  

 

Durante a realização do curso, com a intenção de incitar a reflexão sobre 

a prática e encontrar alternativas, nesse caso na integração da internet, 

tivemos grande contribuição do Fórum alocado no site “Diálogo Online”, que 

abrimos especialmente para o curso. Ele proporcionou um espaço para um 

processo de construção ou reconstrução de conhecimento específico e 

também para atualização, aprimoramento, revisão constante da prática e troca 

de experiências, como nos revela a discussão de duas professoras:   

 

[P3 (F)] – O uso da internet na escola pode ajudar muito na 
aprendizagem, tanto na leitura como na escrita, pois estarão 
em contato com várias informações e diferentes comunicações 
que poderão ampliar a visão, fornecendo referências para sua 
reflexão, proporcionando assim uma maior construção do 
conhecimento de maneira significativa. Enfim, nós educadores 
devemos ter uma nova postura em relação à nossa prática 
pedagógica, nos adaptando a novos conceitos e metodologias 
articulados às diversas áreas de conhecimento e tecnologia.    
    
RESPOSTA [P5 (F)] – “P3”, sempre ouvimos dizer que, 
quando se trata de educação, tudo nos leva a um caminho 
longo. Hoje, acredito que esta frase já está com  os dias 
contados. É urgente darmos sentido e função ao que se ensina 
de uma forma mais rápida e é nesse momento que podemos 
nos utilizar deste recurso tecnológico. 

 

Elas se posicionam como corresponsáveis pela inclusão dos alunos 

na Era do Conhecimento, consequentemente, na Era Digital. Demonstram 

desejo de reconstruir constantemente sua prática pedagógica e buscam 

articular as diversas áreas do conhecimento e as tecnologias. 

Outra possibilidade que contribui para a integração da internet à 

prática é a abertura ao aprender por parte dos professores. Durante a 

oficina inicial, ocorreu um depoimento (oral) de uma professora que 

consideramos importante, por isso resolvemos resgatá-lo:  
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 [P3] – Confesso que tenho muita dificuldade, mas ano 
passado cheguei a levar meus alunos na sala de informática, 
eu aprendia muito mais com eles.  

 

Outro registro também demonstra a importância do aprender em 

colaboração com os demais professores:  

 

[P5 (Q3)] – Deu para aprender e participar de Fórum e 
compartilhar as atividades com outros professores e também 
percebi que minhas dificuldades eram as mesmas que a dos 

outros professores. 
 

Esses depoimentos demonstram que, quando se está aberto a aprender 

e trocar experiências com seus alunos e com outros professores, o processo 

de aprendizagem ocorre mutuamente. Nesse caso, Hernández (2000) delineia 

o papel do professor em situação de mudança, ou seja, ele precisa estar aberto 

para mudar e refletir conceitualmente sua prática docente, o que exige 

formação contínua.  

Dentro do paradigma educacional que está se estabelecendo, Canário 

(2006) afirma que: “o professor precisa aprender a aprender com os alunos”, 

isto é, não é mais o detentor do saber e não é mais a única fonte de 

informação. Os alunos que ingressam na escola trazem experiências que 

precisam ser valorizadas. Nesse caso, os alunos nativos digitais sem dúvida 

possuem mais facilidade para manusear equipamentos tecnológicos, 

principalmente computadores, mas o professor tem a função de orientá-los a 

utilizar criticamente e cautelosamente. Essa troca de aprendizagens pode e 

deve ser compartilhada e promovida entre alunos e professores, de forma a 

enriquecer a construção de conhecimento. 

Outra situação interessante percebida ao longo do curso foi a mudança 

de concepção, pois a maioria dos professores se inscreveu no curso para 

aprender a usar “tecnicamente” a internet, e não para aprender a utilizá-la 

“pedagogicamente”, como podemos ver nos seguintes registros encontrados no 

portfólio e no questionário intermediário com o curso ainda em andamento:  
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[P1 (Q2)] – Os avanços foram lentos por nunca ter feito curso 
de informática. Sugiro que tenha mais cursos sobre informática 
na sala de aula. 
 
[P3 (Q2)] – O que mais dificultou foi por não ter prática o 
suficiente quanto ao uso do computador e internet. Deveria ter 
mais cursos desse porte, dando oportunidade para mais 
pessoas. 
  
[P3 (P)] – Mesmo com a ajuda da aluna pesquisadora, 
encontrei várias dificuldades, principalmente para mim, pois 
nunca tinha levado alunos para a sala de informática, me senti 
insegura, preocupada e ansiosa, mas como tudo tem a primeira 
vez... 
 
[P5 (Q2)] – Pretendo melhorar o trabalho que realizo na escola, 
pois tem equipamento, o que falta é habilidade. 

 

Esses registros demonstram que os professores, no início do curso, 

ainda possuíam a ideia de que cursos de formação relacionados ao uso de 

tecnologia deviam iniciar pela aprendizagem técnica, principalmente do 

computador. 

Nessa ideia está implícito o que é apontado em estudos sobre a 

apropriação das TIC, que indicam que esse processo não é simples e que 

ocorre gradualmente. O processo inicia-se pela aprendizagem técnica, 

denominada “fase de iniciação”, em que o professor “explora possibilidades e 

consequências no uso das TIC para a escola” (UNESCO, 2002), ou 

denominada “fase de entrada”, em que inicialmente o professor “utilizará 

instrumentalmente as TIC como ferramentas funcionais no seu contexto 

profissional” (PORTUGAL, 2008).  

Para os professores pesquisados, o conhecimento instrumental ou a 

falta dele não interferiu negativamente no desenvolvimento das atividades com 

os alunos, pois foram desafiados a buscar meios para conciliar o uso da 

técnica e ao mesmo tempo utilizá-la na escola desenvolvendo atividades 

pedagógicas com seus alunos, conforme os registros a seguir: 

 

[P3 (Q3)] – Com o curso pude avançar no que diz respeito à 
insegurança que tinha de levar os alunos para a SAI, pois não 
sabia usar e nem por onde começar, agora estou mais segura.  
 
 [P4 (Q3)] – Como professora fui estimulada a usar estas novas 
tecnologias nos processos metodológicos com uma nova visão; 
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a prática tornou-se mais atrativa para os alunos e para mim. 
Estimulou o professor a enfrentar seus próprios medos e 
inseguranças. 
 
[P1 (P)] – Estou aprendendo coisas novas que não sabia e que 
vou aplicar com os alunos, principalmente com relação ao e-
mail. Conseguimos fazer a pesquisa, os grupos anotaram os 
endereços que interessavam. Estabelecemos muitos objetivos 
para uma mesma atividade e que acabaram não sendo 
concluídos, devido à grande quantidade de informações 
encontradas e ao tempo insuficiente para ler e fazer anotações. 
Acredito que, para não ficar cansativo, vamos retornar outras 
vezes para concluirmos ou pesquisar uma pergunta de cada 
vez. 
 

 

No questionário final, identificamos que os professores superaram a 

ideia de que deveriam primeiramente aprender a usar a internet “tecnicamente” 

para depois aprender a utilizá-la “pedagogicamente”, demonstrando que o 

interesse e a motivação estimularam a vontade de aprender. Alguns relatos 

confirmam que “o domínio das técnicas acontece por necessidade e exigências 

do pedagógico e as novas possibilidades técnicas criam novas aberturas para 

o pedagógico” (apud VALENTE, 2001, p. 23).  

 

[P1 (Q3)] – O curso me ajudou muito, pois antes não sabia 
entrar em sites para fazer pesquisas, colar e digitar no Word, 
postar, copiar e salvar, coisas que para mim eram um “bicho de 
sete cabeças” devido às atividades do curso tive que aprender.  
 
[P5 (Q3)] – Eu não sabia fazer e usar o blog e a conta de e-
mail, onde os alunos puderam entrar e mandar e-mail e 
mensagens. A SAI me ajudou principalmente quando quero 
mostrar algum vídeo que mostre algo interessante para os 
alunos.  
 
[P3 (Q3)] – Senti dificuldade por não saber utilizar o Word para 
fazer o curso. No início do curso fiquei com medo de não 
conseguir cumprir as tarefas propostas, pois mal sabia utilizar o 
computador, pior ainda era levar os alunos na SAI, mas devido 
ao curso, superei essas dificuldades e irei praticar mais.  

 

Esses registros demonstram que o domínio do técnico pode ocorrer 

juntamente com o do pedagógico e que os conhecimentos técnicos e 

pedagógicos se desenvolveram juntos “um demandando idéias do outro [...] 
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constituindo uma verdadeira espiral de aprendizagem ascendente na sua 

complexidade técnica e pedagógica” (ibid, 2001, p. 23). 

 

 

4.2  Integração da Internet às práticas docentes  

 

 

Esta categoria busca descrever e analisar as reflexões e as mudanças 

ao integrar a internet à prática docente, assim como, sua relação com o 

planejamento e com o currículo escolar.  

A atuação docente possui um antes e um depois que são fundamentais 

para a prática pedagógica, ainda mais envolvendo um novo recurso, nesse 

caso, a integração da internet. Segundo Zabala (1998, p. 17), “o planejamento 

e a avaliação dos processos educacionais são uma parte inseparável da 

atuação docente”. 

A aprendizagem, foco de todo trabalho pedagógico, depende de facilitadores e 

relações interativas que são função do professor. Sua promoção na sala de 

aula tem como ponto inicial o planejamento: “Planejar a atuação docente de 

uma maneira suficientemente flexível para permitir a adaptação às 

necessidades dos alunos em todo o processo de ensino/aprendizagem” 

(ZABALA, 1998, p. 92). 

Os portfólios entregues pelos professores ao final do curso continham os 

planejamentos dos projetos que realizaram nas escolas, além de relatórios 

reflexivos e produções de alunos.  

A fim apresentar os planejamentos de forma contextualizada, 

procuramos organizar um quadro, resumidamente, com os trabalhos 

desenvolvidos pelos professores, oferecendo um panorama das práticas 

realizadas.  

 

 

 

 

 



 

 

QUADRO 1 - PLANEJAMENTO DOS PROJETOS 

 P1 P2 P3 P4 P5 

Contexto da 
escola 

4 micros + 1 servidor. 
Espaço não atende 
35 alunos. Escola 
exclusiva de Ciclo I do 
Ensino Fundamental. 

9 micros + 1 servidor. 
apenas 1 micro com 
acesso à internet. 
Espaço para todos os 
alunos, com mesas 
para estudo ao centro 
da sala. Escola de 
Tempo Integral 
exclusiva de Ciclo I do 
Ensino Fundamental. 
 

9 micros + 1 
servidor. 
Espaço para todos 
os alunos, com 
mesas para estudo 
ao centro da sala. 
Escola exclusiva de 
Ciclo I do Ensino 
Fundamental. 

9 micros + 1 servidor. 
Espaço para todos os 
alunos, com mesas 
para estudo ao centro 
da sala. Escola 
exclusiva de Ciclo I do 
Ensino Fundamental. 

9 micros + 1 servidor. 
Espaço para todos os 
alunos, com mesas para 
estudo ao centro da sala. 
Escola atende Ciclo I e 
Ciclo II do Ensino 
Fundamental. 

Série/ano 3o ano/antiga 2a série 3o ano/antiga 2a série 2o ano/ antiga 1a 
série 

3o ano/ PIC 3a série 

Projeto 
desenvolvido 

Cartão-Postal Animais do Mar* Animais do 
Pantanal* 

O Corpo Humano e a 
Saúde 

Meios de Comunicação* 

 
Objetivo do 

projeto 

- Ler para obter 
informação; 
- Ler para aprender; 
- Ler para revisar um 
texto; 
- Ler para construir 
repertório; 
- Compreender 
estrutura de um 
cartão-postal; 
- Identificar nomes de 
lugares e pessoas; 
- Escrever pequeno 
texto contando sobre 

- Desenvolver leitura de 
diversos tipos de texto; 
- Conhecer as 
diversidades do mundo 
marinho; 
- Incentivar pesquisas, 
sanando curiosidades; 
- Assimilar e 
compartilhar com os 
colegas os conteúdos 
estudados; 
- Apresentar, conhecer 
e utilizar novas 
maneiras de se 

- Leitura de textos 
diversos e 
científicos; 
- Despertar gosto 
pela leitura; 
- Aprender a 
pesquisar utilizando 
livros e internet; 
- Ampliar 
conhecimento 
quanto à variedade 
de textos; 
- Aprender as 
funções, a criar e a 

- Propiciar através da 
leitura e da escrita 
digital aliado ao 
conhecimento de 
como adquirir hábitos 
saudáveis de limpeza 
pessoal e do 
ambiente, alimentares 
e proteção do seu 
corpo contra 
infecções, 
favorecendo uma 
melhor qualidade de 
vida; 

- Pesquisar sites 
educativos sobre os tipos 
de meios de 
comunicação para 
aprofundamento da 
pesquisa; 
- Compreensão de textos 
sobre os meios de 
comunicação; 
- Utilização de 
procedimentos de leitura 
(ler e estudar); 
- Criar conta de e-mail 
para troca de 



94 

 

o lugar. comunicar através do 
e-mail e do blog. 

se comunicar com 
os colegas através 
do e-mail; 
- Conhecer e 
explorar alguns 
blogs; 
- Desenvolver 
práticas de leitura e 
escrita que 
contribuam na 
produção de texto e 
compreensão do 
que se lê. 

- Utilizar a tecnologia 
como instrumento de 
pesquisa, assim como 
identificar, analisar e 
selecionar conteúdos 
em sites para 
construção de texto 
informativo; 
- Enviar e-mail 
contendo as dicas de 
saúde pesquisadas. 
 

informações entre os 
grupos sobre os meios 
de comunicação 
pesquisados; 
- Produzir textos sobre 
curiosidades a partir das 
pesquisas realizadas e 
publicá-las no blog 
criado para a classe, 
postar comentários e 
socializar as pesquisas 
com os demais grupos. 

 
Critérios de 

agrupamento
dos alunos 

Devido à falta de 

espaço e ao número 

pequeno de 

computadores, os 

alunos foram divididos 

em grupos menores. 

Grupos produtivos. 

 

 

Duplas produtivas. 

 

Duplas. Agrupamentos de três 

alunos, com 

conhecimentos 

aproximados, 

trabalhando sempre em 

conjunto. 

Atividades de 
leitura e 
escrita 

propostas 
pelas 

professoras 

- Leitura de cartões 
trazidos pelos alunos 
e encontrados na 
internet; 
- Escrita do texto 
(falar do lugar ou 
convidar o amigo para 
visitar, despedir-se e 
assinar). 
 

- Pesquisa e leitura 
sobre animais marinhos 
nos sites sugeridos; 
- Fazer reescrita das 
curiosidades sobre os 
animais pesquisados; 
- Escrita de 
curiosidades para 
enviar por e-mail; 
- Escrita de 
comentários sobre as 
atividades no blog da 

- Leitura sobre os 
animais em diversas 
fontes e no site do 
zoológico; 
- Produção de textos 
“Você sabia?”; 
- Produção de ficha 
técnica sobre o 
animal escolhido. 
 

- Leitura e pesquisa 
sobre a dengue (tema 
escolhido pelos 
alunos) e sobre 
cuidados gerais com 
o corpo; 
- Enviar por e-mail 
para a outra classe 
(4a série) as dicas de 
saúde pesquisadas; 
- Leitura das 
mensagens recebidas 

- Leitura sobre os tipos 
existentes de meios de 
comunicação na internet, 
fazer anotações;  
- Pesquisa e leitura 
sobre sua história desde 
sua invenção até os dias 
de hoje; 
- Encontrar figuras para 
montar uma linha do 
tempo e demonstrar 
como evoluiu ao longo 
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escola. 
 

pela outra classe; 
- Socialização oral 
das pesquisas entre 
as classes.  

do tempo e observar 
suas mudanças;  
- Escrita de curiosidades 
e descobertas sobre os 
meios de comunicação e 
publicação no blog; 
- Fazer comentários 
sobre a publicação dos 
colegas. 

 
Desenvolvi- 
mento do 

projeto em 
sala de aula 

- Apresentar cartões-
postais aos alunos; 
- Como escrever 
cartões-postais; 
- Pesquisa e escolha 
da paisagem na 
internet; 
- Escrever em papel 
para depois enviar e-
mail; 
- Escolha do 
destinatário; 
- Exposição dos 
cartões.  

- Pesquisar sobre o 
tema;  
- Escolher um texto 
“Você sabia?” no site 

www.canalkids.com.b
r para realizar leitura; 

- Os grupos da “estrela-
do-mar” enviaram por 
e-mail os textos “Você 
sabia?” e as 
curiosidades 
pesquisadas aos 
grupos “cavalo-
marinho” e vice-versa, 
fizeram a leitura e  
responderam; 
- Com o recurso do 
data show, mostrar um 
power point de outros 
blogs e explicar como 
funciona, acessar a 
internet e apresentar o 
blog da escola; 
- Escrever comentários 

- Selecionar o 
material a ser 
estudado; 
- Desenvolver listas 
sobre os animais; 
- Pesquisar em 
fontes diversas; 
- Selecionar os 
animais a serem 
pesquisados; 
- Os textos 
produzidos (ficha 
técnica e “Você 
sabia?”) serão 
utilizados para envio 
de e-mail e 
publicação no blog. 

- Escolha pelos 
alunos do tema de 
pesquisa; 
- Através dos sites de 
busca, fazer seleção 
dos conteúdos e a 
partir daí construir 
uma mensagem 
rápida; 
- Juntamos todas as 
pesquisas e 
discutimos e 
selecionamos 
algumas para fazer a 
impressão e colocá-
las nos murais a fim 
de disponibilizá-las 
para todos os alunos; 
- Utilizamos as dicas 
produzidas na etapa 
anterior de leitura e 
pesquisa em sites 
educacionais e de 
pesquisa para enviar 

- Reunir-se em grupos e 
escolher com qual tipo 
de meio de comunicação 
farão a pesquisa; 
- Pesquisar e montar 
esquema para 
apresentação oral sobre 
o meio escolhido; 
- Criar um e-mail passo a 
passo: para que serve e 
para que usaremos o e-
mail no projeto que 
estamos desenvolvendo; 
- Observarão os 
procedimentos 
projetados no multimídia 
e irão executar os 
mesmos procedimentos 
conforme orientação; 
cada trio terá que repetir 
os procedimentos até 
que todos do seu grupo 
tenham efetivado sua 
conta de e-mail; 

http://www.canalkids.com.br/
http://www.canalkids.com.br/


96 

 

sobre as atividades no 
blog da escola 
“O.I.Tapajós”, 
construído para essa 
finalidade. 

por e-mail; 
- Apresentação oral 
dos trabalhos para 
seus colegas. 

- Apresentação do blog e 
postagem de 
comentários; 
- Verificar se os sites 
possuem informações 
suficientes para a 
pesquisa e se abrangem 
todas as questões 
relativas ao tema do 
projeto. 

Avaliação Observar e fazer 
intervenção no 
andamento da escrita 
do e-mail, sua 
estrutura, vocabulário 
e colaboração entre 
as duplas. 

- Atenção, participação 
e interesse na 
atividade.  
- Desempenho na 
produção escrita 
 

- Produção de fichas 
técnicas dos 
animais; 
- Produção de 
textos; 
- Observar sua 
participação, 
atenção e 
interatividade com 
os colegas para o 
desenvolvimento 
das pesquisas, troca 
de informações por 
e-mail, postagem e 
publicação das 
fichas no blog. 

- Participação coletiva 
na construção do 
texto; descobertas 
das possibilidades na 
construção de escrita 
digitalizada, produto 
final (impressão do 
texto e exposição). 

- Observar o 
desenvolvimento do 
aluno e, após a 
atividade, propor roda de 
conversa entre os grupos 
e compartilhar as 
pesquisas.  
- Compartilhar e 
socializar as 
curiosidades através de 
produção de texto no 
blog. 

 

*Projeto sugerido pelo material do “Programa Ler e Escrever” (SÃO PAULO, 2008a). 
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Um ponto importante a comentar sobre os projetos apresentados é que 

três deles fazem parte do Guia de Planejamento e Orientações Didáticas do 

Programa Ler e Escrever, instituído como currículo oficial da rede estadual nas 

séries iniciais. Os projetos “Animais do Mar”, “Animais do Pantanal” e “Meios de 

Comunicação” foram aplicados conforme sugerido pelo material, mas também 

foram renovados pelos professores, que se posicionaram como agentes ativos 

diante do currículo. Eles realizaram uma reflexão e perceberam que esses 

projetos incitam à pesquisa, favorecem a curiosidade dos alunos e tratam de 

temas de interesse das crianças, entretanto não introduzem o uso da internet, 

mesmo que disponível na escola, como recurso de pesquisa. 

Aqui fica evidente a concorrência entre o currículo apresentado aos 

professores e o currículo moldado pelos professores e seus níveis de 

objetivação do significado do currículo, de acordo com Sacristán:  

 

1. O currículo prescrito. Em todo sistema educativo, como 
consequência das regulações inexoráveis às quais está 
submetido, levando em conta sua significação social, existe 
algum tipo de prescrição ou orientação do que deve ser seu 
conteúdo, principalmente em relação à escolaridade 
obrigatória. São aspectos que atuam como referência na 
ordenação do sistema curricular, servem como ponto de 
partida para a elaboração de materiais, controle do sistema, 
etc. [...] 

 
2. O currículo moldado pelos professores. O professor é um 

agente ativo muito decisivo na concretização dos conteúdos 
e significados dos currículos, moldando a partir de sua 
cultura profissional qualquer proposta que lhe é feita, seja 
através da prescrição administrativa, seja do currículo 
elaborado pelos materiais, guias, livros-textos, etc. 
Independentemente do papel que consideremos que ele há 
de ter neste processo de planejar a prática, de fato é um 
“tradutor” que intervém na configuração dos significados 
das propostas curriculares. O plano que os professores 
fazem do ensino, ou que entendemos por programação, é 
um momento de especial significado nessa tradução.[...] 
(SACRISTÁN, 2000, p. 104) 

 

 

Nesse sentido, os professores contribuem com seus significados para 

que o currículo se configure na prática e todos que participem dele sejam 

sujeitos ativos. Dessa forma, “o currículo molda os docentes, mas é traduzido 
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na prática por eles mesmo – a influência é recíproca” (SACRISTÁN, 2000, p. 

165). 

O professor possui um papel mediador entre o currículo estabelecido, e 

os alunos, como agentes ativos, podem modelar os conteúdos e condicionar 

sua aprendizagem. Consideramos a iniciativa dos professores em modelar o 

currículo como um poder transformador e inovador, caracterizado pela busca 

de meios para integrar a internet às práticas de leitura e escrita, como 

estratégia de melhoria da qualidade do ensino, como possibilidade de 

enriquecer a proposta inicial.     

A professora P4 realizou o projeto “O Corpo Humano e a Saúde”, que 

não consta no currículo oficial do Guia de Planejamento e Orientações 

Didáticas do Programa Ler e Escrever. O relato a seguir demonstra que a 

escolha do tema foi realizada de forma democrática, envolvendo os alunos: 

 

[P4 (P)] – [...] Como ainda estamos em estado de alerta 

devido à gripe influenza A, a rotina de higiene pessoal e da 
escola sofreu alterações, isto é um fato, sendo assim 
poderíamos explorá-lo de uma forma muito agradável e criativa. 
Entretanto, em uma roda de conversa, os alunos escolheram 
pesquisar sobre a dengue, que também é uma doença que nos 
causa grande preocupação. A atividade propiciou aos alunos 
um momento de leitura e escrita diferente. As páginas abertas 
os envolveram de forma alegre, promovendo de uma forma 
fácil a aprendizagem através da leitura de dicas e execução de 
tarefas elaboradas pelo próprio site.  

 

Percebemos que a escolha do tema considerou as necessidades, 

curiosidades e preocupações trazidas pelos alunos e que esses fatores é que 

mobilizaram o uso das TIC, no caso a internet, para transformar as informações 

pesquisadas em aprendizagens significativas e críticas.  

A professora atuou como agente ativo, transformadora de sua prática e 

planejadora de seu conteúdo. Ela demonstrou possuir um maior controle sobre 

sua prática, pois, ao modelar o currículo, considerou não só a expectativa de 

aprendizagem para o aluno determinada pelo currículo oficial de “selecionar, 

em parceria, textos em diferentes fontes para busca de informações” (SÃO 

PAULO, 2008b), mas também o contexto escolar e as necessidades de seus 

alunos. Sobre essa questão, Sacristán afirma que: 
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O currículo pode exigir o domínio de determinadas habilidades 
relacionadas com a escrita, por exemplo, mas só o professor 
pode escolher os textos mais adequados para despertar o 
interesse pela leitura com um grupo de alunos (SACRISTÁN, 
2000, p. 168). 

 

Além de modelar o currículo com seus significados, os professores 

também podem enriquecê-lo ao atribuir a importância de se integrar o uso da 

internet como fonte de pesquisa e também como recurso de aprendizagem 

para desenvolver o projeto com os alunos, conforme identificamos nos 

registros: 

 

[P2 (Q2)] – Minha intenção é proporcionar a inclusão dos 
alunos em mundo diferente, o da internet. 
 
[P2 (P)] Oficina de sites educativos – Foi a primeira vez que 
eles acessaram a internet, então tive que explicar como iriam 
fazer a pesquisa, o que era um site e como seria o processo, 
[...] mostrei a página do Google e eles digitaram as palavras 
“estrela-do-mar” ou “cavalo-marinho” [...] depois pedi que 
fizessem a leitura para conhecer sobre a espécie que estavam 
pesquisando. 
 
[P2 (P)] Oficina enviando e-mail – Utilizando o data show, criei 
junto com os alunos um e-mail da sala, para que todos possam 
trocar e fazer comentários sobre os textos dos colegas, 
incentivando a troca de experiências e para que possam 
conhecer a comunicação via e-mail. 
 
[P2 (P)] Oficina blog – Com o recurso do data show, mostrei 
uma apresentação em power point de outros blogs baixados da 
internet e expliquei como funciona e qual seu objetivo. 
Acessamos a internet na página do blog da escola O.I. Tapajós 
e expliquei como ele funciona e pedi que eles postassem 
comentários sobre a estrela-do-mar, cavalo-marinho e sobre a 
atividade de envio de e-mail.  
 

 

Ao dominar os meandros e particularidades do contexto em que a 

atividade se desenvolve, “o professor poderá adequar os conteúdos e 

metodologias docentes para desenvolver com os alunos uma visão crítica da 

área e realizar uma intervenção eficaz na realidade onde estão inseridos” 

(ESTEVES; FREIRE, Diane M. M., 2009). 
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Apresentamos a seguir a página do blog “O.I. Tapajós”, criado para a 

escola pela professora participante do curso e utilizado no desenvolvimento do 

projeto “Animais do Mar”. 

 

Página do blog “O.I. Tapajós” 

 

 

Fonte: <http://oitapajos.blogspot.com>  

 

Evidencia-se que, para haver a integração da internet às práticas de 

leitura e escrita nas séries iniciais, é importante que a atuação do professor 

seja de agente ativo, uma vez que ele possui autonomia para criar estratégias 

de inovação ou de melhora da qualidade de suas práticas de ensino. A 

característica modeladora que os professores exercem sobre o currículo pode 

enriquecê-lo, tendo em vista que o material curricular oficial não contempla a 

integração da internet para a realização de pesquisas. 
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Apresentamos a seguir a página do blog “Animais do Pantanal”, criada 

por uma professora especialmente para a realização do projeto. Ela apresenta 

as curiosidades e as pesquisas sobre os animais realizadas pelos alunos. 

Página do blog “Animais do Pantanal” 

 

 

Fonte: <http://animaisleitura.blogspot.com> 

 

É perceptível nos registros a importância que os professores atribuem a 

uma aula bem planejada, para que se sintam mais seguros durante o seu 

desenvolvimento, especialmente no que se refere à utilização da internet. 

Segundo Libâneo (1994, p. 223 ), “o plano é um guia de orientação [...] a 

sua função é orientar a prática, partindo das exigências da própria prática”. 

Percebemos isso claramente nos seguintes registros: 

 

 [P4 (Q2)] – A metodologia com esses recursos motivou os 
alunos durante as atividades. Mas que fique claro: as aulas 
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planejadas corretamente (passo a passo) possibilitaram o 
sucesso adquirido. 

 

[P5 (Q2)] – (...) o conjunto: preparo da aula, ter máquinas para 
o trabalho e o acesso ao computador e Internet traz grandes 
facilidades tanto para o professor como para o aluno.  “(...) o 
uso da tecnologia nos auxilia também no preparo de nossa 
aula, melhorando nosso trabalho. 

 

O seguinte registro explicita como a professora pensou em organizar o 

projeto desde o início: 

 

[P5 (P)] – O projeto “Meios de Comunicação” iniciou com uma 
apresentação deixando claro o objetivo, o produto final e o 
conteúdo das etapas que envolvem leitura e compreensão de 
textos sobre os meios de comunicação, utilização de 
procedimentos de leitura, especialmente os relacionados ao ler 
e estudar, reflexão sobre a situação de expor conhecimentos. 
Ao final, os alunos anotarão os sites pesquisados para que 
posteriormente possam se aprofundar e produzir os textos. 

 

Quando o planejamento é refletido e dirigido para uma ação pedagógica, 

possibilita ao professor maior segurança para lidar com a relação educativa e 

para efetivar um trabalho integrado à realidade dos alunos.  

A integração da internet às práticas de leitura e escrita contribui para 

motivar os alunos e para facilitar o trabalho do professor, como citado nos 

registros. Além disso, está articulada à demanda da sociedade, pois a internet 

pode apresentar possibilidades de contribuição para o processo de ensino-

aprendizagem, se for utilizada de forma significativa, com mediação do 

professor, considerando os alunos como sujeitos do ato educativo.  

Os planejamentos dos projetos apresentados pelos professores, de uma 

forma geral, possuem uma previsão de atividades articuladas e situações que 

favorecem diferentes formas de se relacionar e interagir, conforme sugere 

Zabala: “distribuições grupais, com organizações internas convenientemente 

estruturadas através de equipes fixas com atribuições de responsabilidades 

claramente definidas [...]” (ZABALA, 1998, p. 93).   

Sobre isso identificamos os seguintes registros: 
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[P2; P5; P3 (Q2)] – Estratégias que deram certo foram os 
combinados e/ou orientação dos alunos e objetivos bem 
definidos. 
 
[P4 (P)] – Na sala de aula tivemos o cuidado de orientar os 
alunos sobre as tarefas que seriam realizadas na sala de 
informática e que os alunos formariam duplas para que 
pudessem dividir as tarefas e as dúvidas. 
[P3 (P)] – Expliquei anteriormente o que faríamos na SAI e a 
aluna pesquisadora ajudou na condução das atividades. 
 

 

 O planejamento deve prever:  

 

[...] espaço de debates e comunicação espontâneos e 
regrados; conjuntos de atividades e tarefas que gerem e 
favoreçam uma multiplicidade de situações comunicativas e de 
inter-relação que possam ser orientadas e utilizadas 
educativamente por parte do professor” (ZABALA, 1998, p. 93). 

 

Sobre isso encontramos os registros: 

   

[P2 (P)] – Os alunos com mais facilidades ajudaram os que 
tinham mais dificuldades. Eu, professora, encontrei dificuldades 
em dar atenção aos alunos apesar deles terem se comportado 
na sala; outra dificuldade é que apenas três computadores 
estavam funcionando, pois a rede caía toda hora, mas mesmo 
devagar conseguimos concluir a atividade proposta.  
 
[P5 (P)] Oficina sites de pesquisa – Na sala de informática foi 
iniciada a pesquisa, na maioria dos grupos não houve 
dificuldade na organização e nem na digitação dos endereços, 
as dúvidas foram sanadas imediatamente com minha 
interferência ou ajuda do colega ao lado.  
 
[P5 (P)] Oficina envio de e-mail – No envio e recebimento de e-
mail não houve muitas dificuldades, pois percebendo a 
habilidade de alguns alunos, montamos um grupo de monitores 
para auxiliar os colegas; a dificuldade nessa etapa do trabalho 
foi em acessar a internet. 
 
[P5 (P)] Oficina blog – A primeira atividade será iniciada com 
roda de conversa onde serão explicados para o grupo os 
objetivos. Na sala de informática trabalharemos em trios, 
acessaremos o blog 

http://curiosidadesmeiosdecomunicação.blogspot.com.br, 
onde terá publicado uma curiosidade sobre o telefone para 
postarem comentários e para que comecem a se familiarizar 
com o recurso. 

 

http://curiosidadesmeiosdecomunicação.blogspot.com.br/
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A flexibilidade do planejamento permitiu a adaptação a diferentes 

situações da aula, como também levou em conta a contribuição dos alunos 

desde o princípio, já que foi exposta anteriormente toda a situação em que 

estariam inseridos. Isso fez com que se envolvessem na atividade e se 

responsabilizassem pelo processo de construção do conhecimento. 

 

 

4.2.1 Opções didáticas: a organização dos alunos na SAI 

 

 

 Foi previsto no planejamento dos professores diferentes opções de 

agrupamentos dos alunos para realização das atividades, por isso resolvemos 

analisá-lo separadamente. 

Percebe-se a preferência entre os professores pelo trabalho em grupo 

ou em dupla para a organização dos alunos na Sala Ambiente de Informática, 

principalmente em virtude do número inferior de computadores em relação ao 

número de alunos, o que nos revela a concepção de aprendizagem do 

professor. Um dos registros, por exemplo, nos revela que uma professora  

“organiza em duplas produtivas” [P7 (Q2)].  

Essa forma de organização baseia-se na orientação do “Programa de 

Formação de Professores Alfabetizadores”, quando aponta que um dos 

princípios didáticos das situações de ensino-aprendizagem é “organizar 

agrupamentos produtivos, em função do conhecimento sobre o que os alunos 

sabem e do conteúdo da tarefa que devem realizar” (BRASIL, 2001c, p. 26).  

Também possibilita que ambos os alunos troquem informações, que 

ofereçam contribuições, desenvolvam uma atitude de colaboração e de 

respeito ao aceitar as ideias do colega, além de discutir sobre o que sabem em 

relação à produção de textos.   

Acreditamos que essa organização é fundamentada no atendimento da 

diversidade de cada aluno, já que eles poderão confrontar diferentes pontos de 

vista e refletir sobre os seus próprios. Identificamos em outros registros essa 

mesma ideia: 
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 [P5 (Q2)] – Construindo grupos heterogêneos para que todos 
possam participar.  
 
[P1(P)] – As atividades de escrita são em duplas para que um 
ajude o outro a escrever e corrigir o texto. 

 

 Já outra professora apresentou uma forma diferente para a 

organização dos alunos: 

 

[P1(Q2)] – Organizo os alunos de acordo com o número de 
máquinas disponíveis.  

 
[P1 (Q2)] – Trabalhar em duplas, levar apenas alunos que iriam 
realizar as atividades no computador e ir trocando até que 
todos completem a atividade. 

 

Acreditamos que essa forma de organização não interfere e não 

promove aprendizagens, já que os grupos são definidos de acordo com a 

disponibilidade de computadores. Além disso, nem todos participam da tarefa,  

somente aqueles que vão realizá-la no computador.  

A qualidade dos agrupamentos é importante para o progresso do aluno 

e para aprender de forma mais significativa. 

Considerando a diversidade dos alunos, os agrupamentos flexíveis 

apresentam melhores resultados, já que podem proporcionar oportunidades de 

aprendizagem a todo momento se o professor modificá-los ao identificar cada 

necessidade. 

 

 

4.3 Facilitadores da aprendizagem da leitura e da escrita  

 

 

Esta categoria busca descrever e analisar as reflexões e as mudanças 

na prática dos professores em relação à aprendizagem da leitura e escrita, 

tendo como facilitadores o desenvolvimento de projetos pedagógicos e a 

integração de recursos da internet.  

Uma das possibilidades implementadas pelos professores foi a 

integração da internet em Projetos Didáticos, que embora constitua um novo 
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desafio, possibilita a aprendizagem em situações contextualizadas de leitura e 

escrita. Além disso: 

 

[...] pode viabilizar ao aluno um modo de aprender baseado na 
integração entre conteúdos das várias áreas do conhecimento, 
bem como entre diversas mídias (computador, televisão, livros) 
disponíveis no contexto da escola (PRADO, 2001, p. 56).  

 

Outra característica do trabalho com projetos é a flexibilidade e a 

abertura para o imprevisível, já que podem ser constantemente revistos, 

refletidos e até mesmo reelaborados durante sua realização. Torna-se 

pertinente a seguinte afirmação: 

  

 [...] esses recursos informatizados estão disponíveis mas 
dependem de projetos educativos que levem à aprendizagem e 
que possibilitem o desenvolvimento do espírito crítico e de 
atividades criativas (BEHRENS; OLIARI, 2000, p. 99). 

 

A metodologia de projetos e o uso da internet na prática dos professores 

das séries iniciais contribuíram para o desenvolvimento da aprendizagem, já 

que a leitura e a escrita foram baseadas em temas de seu interesse, motivando 

os alunos a participar das atividades. O registro de duas professoras reflete 

essa situação: 

  

 [P5 (P)] – Na atividade que integrei os sites educativos, todos 
conseguiram realizar a atividade, até mesmo os que têm 
dificuldade de leitura e isso me surpreendeu, acredito que o 
fato de estarem fazendo leitura de forma diferenciada com 
outra estratégia, incentivou os que já sabiam ler a ajudar os 
que têm mais dificuldade. O site mais acessado foi 

www.canalkids.com.br/tecnologia devido à linguagem ser 
mais acessível à faixa etária; o site também possui som e 
imagens a respeito do tema, o qual chamou a atenção dos 
alunos com dificuldade de leitura. Foi feita a leitura em grupo, 
foram conversando entre eles e fazendo anotações durante a 
pesquisa. 
  
 [P3 (P)] – Alguns alunos realizam também outras pesquisas 
em casa sobre animais, trazem para a escola e relatam coisas 
que descobriram na internet. 

 

http://www.canalkids.com.br/tecnologia
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Apresentamos os planejamentos dos projetos no Quadro 1, localizado 

no subtem 4.2 deste capítulo, no qual foram organizados para exigir leitura, 

podendo ser de uma coletânea de textos de um mesmo gênero (textos 

informativos, Você sabia?, curiosidades, contos sobre o tema do projeto, 

lendas etc.) ou de diversos gêneros textuais contidos em livros, jornais, revistas 

etc., complementados pela leitura em sites educativos e pela realização de 

pesquisas na internet orientadas pelo professor de acordo com o tema do 

projeto.  

Posteriormente, foram realizadas discussões e reflexões sobre as 

informações pesquisadas e sobre a escolha do gênero em que seria feita a 

produção escrita para envio por e-mail ou publicação em blogs. É o que 

demonstra o depoimento a seguir: 

 

[P2 (P)] – Através da leitura de diversos textos disponíveis no 
site “Canal Kids”, os alunos farão a pesquisa,  assim poderão 
assimilar novos conteúdos, compartilhar com os demais os 
seus conhecimentos, expor para os demais através da 
postagem em blogs e confeccionar um jornal virtual. 

 

Ezequiel T. Silva (2001) afirma que o computador é um “instrumento 

alfabético” e que “na tela do computador correm palavras, linhas, e para usar o 

computador o sujeito precisa saber ler e escrever”, entretanto acreditamos que 

a integração entre projetos, uso da internet e atuação do professor pode 

proporcionar momentos prazerosos de leitura e escrita, compartilhamento e 

produção de conhecimentos, mesmo com alunos não alfabetizados 

completamente.  

É importante que o ensino do ler e do escrever envolva “uma perspectiva 

de seu uso social, que considere a influência das características culturais, 

econômicas e tecnológicas” (SOARES, 2008), a fim de transformar sujeitos em 

cidadãos ativos.  

Por essa razão acreditamos que o computador possa ser utilizado por 

crianças das séries iniciais desde o início de sua alfabetização. Dessa forma, 

elas também terão a oportunidade de se alfabetizar digitalmente. Segundo 

Marco Silva:  
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Se a escola não inclui a Internet na educação das novas 
gerações, ela está na contramão da história, alheia ao espírito 
do tempo e, criminosamente, produzindo exclusão social ou 
exclusão da cibercultura (SILVA, Marco, 2001, p. 63). 

 

Nesse sentido, não podemos esperar que o sujeito saiba ler e escrever 

completamente para que seja incluído nesse ambiente comunicacional-cultural. 

Encontramos evidências dessa afirmação nos seguintes relatos: 

 

[P2 (Q2)] – O contato com novos gêneros está contribuindo 
bastante com a alfabetização. 
 
[P3 (Q3)] – Uma das etapas realizadas, e que deu certo, foi a 
leitura da pesquisa realizada pelos alunos na qual o aluno 
alfabético auxiliou muito o aluno silábico, contribuindo para que 
a informação necessária circulasse o máximo possível.  

 

 

Aqui se evidencia que o trabalho com projetos integrados à internet, 

mesmo com alunos que ainda não sabem ler e escrever, contribui com o 

processo de alfabetização e letramento e permite que os alunos assumam uma 

postura de colaboração e se sintam corresponsáveis pela ação, pois segundo 

Maria Elizabeth B. Almeida:  

 

[...] a característica de propiciar a interação e a construção 
colaborativa de conhecimento da tecnologia da informação e 
comunicação evidenciou o potencial de incitar o 
desenvolvimento das habilidades de escrever, ler, interpretar 
textos e hipertextos (ALMEIDA, M. E. B., 2001, p. 41).  

 

Encontramos importantes relatos sobre a existência da colaboração no 

desenvolvimento de projetos voltados para a prática de leitura e escrita 

integrados à internet:  

 

[P2 (P)] – Está sendo muito interessante fazer esse trabalho 
com os alunos, e o envolvimento deles está sendo 
entusiasmador. O interessante no decorrer da aula foi que eles, 
depois de terminar a leitura, começaram a trocar experiências 
sobre os textos lidos: um dizia ao outro sobre o que leu e o que 
mais gostou. Essa troca foi muito enriquecedora para eles. 
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[P5 (P)] – Todos do grupo participaram ativamente da atividade 
e trabalharam em equipe, enquanto um fazia a leitura os outros 
escutavam e iam comentando, outro aluno anotava algumas 
informações importantes. Ao final da atividade, abrimos uma 
roda de conversa entre os grupos para que fizessem 
comentários sobre a pesquisa, assim puderam apreciar alguma 
outra informação que pudesse ser interessante e que passou 
despercebida ao longo da leitura, e também pude avaliar o 
quanto foi produtiva a pesquisa e que as expectativas foram 
além do esperado. 

 

Percebemos nesses relatos que foram criados espaços para o diálogo 

que ofereceram aos alunos a oportunidade de expressão sobre as pesquisas 

realizadas, além de aprofundar essas pesquisas através da troca de ideias e 

experiências. 

Essas ações favorecem o desenvolvimento do espírito de colaboração, 

consciência crítica e, principalmente, as competências leitora e escritora.  

Outras características dos projetos realizados são o estímulo à pesquisa 

e à produção de conhecimento, o que destacamos no registro a seguir: 

 

 [P4 (Q2)] – O uso da tecnologia da informação está ajudando 
na leitura e na escrita, faz com que os alunos busquem maior 
número de informações através da leitura sobre o tema 
estudado. Depois fazem os registros, relatos e resumos 
interagindo e estudando junto com o grupo, tirando dúvidas 
construindo conhecimento e estudando para fazer uma boa 
apresentação dos seus trabalhos. 

 

Os alunos realizam essas atividades para fazer uma “boa apresentação 

dos seus trabalhos” na sala de aula, mas também para construir coletivamente 

a aprendizagem, já que, com a realização das pesquisas, precisam relacionar 

conhecimentos existentes e buscar novos.  

Esse processo é muito importante nas séries iniciais para que os alunos 

desenvolvam a leitura crítica e seletiva de conteúdos e informações disponíveis 

na internet. Behrens nos apresenta uma abordagem pedagógica que envolve o 

ensino com pesquisa:  

 

Essa abordagem contempla a visão do educador que propõe 
uma metodologia que possibilite ao aluno se apropriar, 
construir, reconstruir e produzir conhecimento. Não se trata 
apenas de uma mudança de método, mas de uma postura 
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pedagógica. O aluno passa a ser participante e sujeito do seu 
próprio processo de aprender (BEHRENS, 2000, p. 88). 

 

Identificamos outros registros sobre a importância da pesquisa nos 

projetos e no desenvolvimento da aprendizagem: 

 

[P4 (Q3)] – Expliquei o que seria desenvolvido na SAI e a 
importância de se realizar uma pesquisa. Não basta copiar e 
colar, é importante identificar, analisar e selecionar os 
conteúdos para construção da pesquisa e posteriormente 
deixar claro o que se pretende informar. 
 
[P5 (Q2)] – Aumentou o interesse em pesquisar na Internet, 
pois já estávamos trabalhando nesse projeto em classe. 
 
[P3 (Q3)] – A pesquisa trouxe facilidade, pois puderam achar o 
que queriam sem perder tempo e também porque puderam ver 
as imagens dos animais (...). Quanto à aula, foi uma 
associação importante, pois o que trabalhei na sala serviu de 
apoio na hora da pesquisa, isto é, completou e facilitou ainda 
mais. Na sala de aula, conversei com os alunos a respeito da 
pesquisa feita e pedi a cada dupla que fizesse a leitura do que 
pesquisaram. 

 

Nesse sentido, os projetos alicerçados ao ensino com pesquisa e ao uso 

da internet envolvem os alunos de maneira mais atrativa e produtiva, 

instigando-os à curiosidade e à dúvida, fazendo-os perceber que os conteúdos 

não estão prontos e acabados, pois podem ser modificados, revistos, 

ampliados, e a informação pode ser transformada de acordo com suas 

necessidades. Dessa forma, os alunos também podem assumir o papel de 

produtores de conhecimento.  

Encontramos no Fórum uma discussão entre duas professoras que 

apresentaram suas angústias relacionadas à realização de pesquisa, ao uso da 

informática na escola e suas reflexões sobre o assunto. 

 

[P2 (F)] – Ao fazer a leitura indicada pela formadora, percebi 
que ainda continuam as angústias que enfrentamos para a 
formação de leitores realmente críticos e que saibam 
pesquisar. Este é o paradigma de todos nós educadores, que 
dia a dia nos esforçamos e nos dedicamos nesta tarefa de 
formar leitores e cidadãos preparados para o mundo. 
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As aulas de informática devem permitir que todos utilizem essa 
ferramenta para aprofundar ainda mais seus conhecimentos e 
para buscar novos. É também muito importante quando 
podemos fazer com que a escrita tenha significado, assim o 
aluno começa a tomar consciência de sua escrita. 
 
Resposta [P5 (F)] – “P2”, concordo com você quando o texto 
fala da preocupação em oferecer recursos diferenciados para 
nossas crianças que também possuem sua singularidade e as 
ajudem a ler o mundo e a escrever sua própria história fazendo 
parte dela.  

 

Esse “desabafo” seguido de uma reflexão demonstra que os professores 

possuem consciência de que a ação docente, alicerçada num ato político, 

preocupa-se com a formação de cidadãos ativos, críticos e transformadores 

que irão atuar na comunidade onde vivem e que precisam de uma formação 

que ofereça reflexão sobre sua realidade. É o que propõe Giroux: 

 

Tornar o político mais pedagógico significa utilizar formas 
pedagógicas que incorporem interesses políticos que tenham 
natureza emancipadora, isto é, utilizar formas pedagógicas que 
tratem os estudantes como agentes críticos; tornar o 
conhecimento problemático; utilizar o diálogo crítico e 
afirmativo; e argumentar em prol de um mundo 
qualitativamente melhor para todas as pessoas. Em parte, isto 
sugere que os intelectuais transformadores assumam 
seriamente a necessidade de dar aos estudantes voz ativa em 
suas experiências de aprendizagem (GIROUX, 1997, p. 163). 

 

Além da preocupação com a pesquisa, o uso da internet e a formação 

de cidadãos críticos, os professores assumem o papel de mediadores e 

dinamizadores da situação ao considerar os alunos como sujeitos ativos, que 

determinam suas escolhas para tematizar o projeto e suas pesquisas. 

Como citamos no item 4.2, a professora P4 realizou o projeto “O Corpo 

Humano e a Saúde”, cuja escolha foi feita de forma democrática pelos alunos. 

Assim, consideramos a importância de envolvê-los desde a escolha do tema do 

projeto, além de “oferecer situações de reflexão sobre a realidade concreta” 

(BEHRENS, 2000, p. 110), pois o “envolvimento na temática proposta no 

projeto necessita de um processo de reflexão que leve ao levantamento de 

problemas”. (BEHRENS, 2000, p. 110).  
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Produção de alunos - 3ª série de PIC (programa intensivo de ciclo) 

Tema: Dengue    23/10/2009 

NÃO DEIXAR A CAIXA DA  AGUA   ABERTA  NÃO  DEIXE  LIXO   ABERTO PÕE 
TERRA NO VASO. 

OS SINTOMAS DA DENGUE SÃO FEBRE ALTA, DOR DE CABEÇA, DOR NAS 
ARTICULAÇÕES E PEQUENAS MANCHAS VERMELHAS PELO CORPO. 

GABRIELA E LUIS FELIPE 

 

Apresentaremos a seguir a produção de dois alunos referente ao projeto 

mencionado, a qual demonstra sua reflexão sobre a temática, em que suas 

necessidades, curiosidades e preocupações são representadas em sua 

produção escrita. Esses fatores é que mobilizaram o uso das TIC, no caso a 

internet, para transformar as informações pesquisadas em aprendizagens 

significativas e críticas. 

 

Dica de prevenção contra a Dengue – elaborada por alunos 

 
Nessa atividade houve também a oportunidade de refletir e aprender 

sobre escrita nesse tipo de prática. Uma professora percebeu que dois alunos 

estavam refletindo sobre a escrita: 

  

[P4 (Q3)] – Durante a leitura, um deles, como se nunca tivesse 
lido, observou e disse para o colega: “PESSOA se escreve com 
2 ss ?”.  

 

A leitura incitou a reflexão sobre a escrita de palavras. Diante desse fato, 

Ferreiro já trazia reflexões sobre o uso da máquina de escrever na escola, em 

que as crianças podem fazer suas primeiras tentativas de escrever com todos 

os meios materiais à sua disposição: 

 

O texto escrito à máquina adquire, por sua própria natureza, 
um caráter “público” e, então, justificam-se as perguntas sobre 
se é “junto ou separado”, se é “com ou sem h”, se é “com 
maiúscula” e outras semelhantes” (FERREIRO, 1999, p. 62).  
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A escrita no computador torna-se interessante porque a situação tornou-

se funcional, por isso permite que a criança se preocupe em escrever 

corretamente.  

A produção escrita realizada no computador estimula o aluno a escrever 

melhor, pois, ao saber o destino de sua produção escrita, ou seja, a publicação 

em blog, comporta-se como autor. Segundo Prado: “existe a possibilidade de o 

aluno usar a Internet como um meio de representação do conhecimento” 

(PRADO, 2001, p. 56).  

O blog é um diário on-line, caracterizado como uma interface da internet 

na qual o autor pode publicar histórias, notícias, ideias e imagens; pode haver 

participação de colaboradores e ter autoria coletiva. Destacamos o projeto 

“Meios de Comunicação”, em que a professora utilizou o blog para publicar as 

curiosidades sobre os meios de comunicação pesquisadas pelos alunos: 

 

 [P5 (P)] – Os alunos gostaram de realizar a atividade 
utilizando o blog, foi diferente de tudo o que já conheciam 
sobre internet e perguntaram quando poderiam publicar suas 
curiosidades. [...] queriam muito ver suas curiosidades 
publicadas no blog, nos organizamos em grupo e orientei 
passo a passo como fazer as publicações, todos os grupos 
conseguiram postar, alguns grupos perguntaram como 
poderiam colocar figuras em suas postagens, orientei e logo 
um grupo estava ajudando o outro a postar imagens. Na 
terceira atividade os alunos acessaram o blog com seu e-mail 
pessoal e fizeram comentários em nome de seu grupo, teve 
comentário que foi assinado por dois ou por três alunos, pois 
usaram o computador em trios. 

 

Apresentamos a seguir a página do blog “Curiosidades Meios de 

Comunicação”, criado pela professora participante do curso e utilizado no 

desenvolvimento do projeto “Meios de Comunicação”. 
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Página do Blog “Curiosidades Meios de Comunicação” 

 

 

Fonte: <http://curiosidadesmeioscomunicacao.blogspot.com> 

 

As potencialidades da internet permitem que haja superação da 

prevalência da pedagogia da transmissão; os alunos podem representar seus 

conhecimentos e se tornar autores, produtores de conhecimento, deixando de 

ser consumidores de informações. O professor, por sua vez, deixa de ser o 

transmissor de saberes e converte-se em mediador de situações, provocador, 

coordenador de equipes de trabalho. 
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4.4  Local e tempo como intervenientes da formação 

 

 

Esta categoria busca descrever e analisar as reflexões e as mudanças 

na prática dos professores em relação à interferência ocasionada pelo local e 

pelo tempo de formação e execução das atividades. 

Segundo Almeida & Valente (2010), estudos sobre a apropriação das 

TIC indicam que esse processo requer tempo. Projetos de formação realizados 

no exterior também apontam como resultado o fator “tempo”. 

Nesse estudo “os professores solicitavam tempo para estudar, tempo 

para desenvolver projetos, tempo para repensar sua prática e tempo para 

explorar os recursos do computador” (ALMEIDA; VALENTE, 2010). Também os 

professores participantes do curso “Net Leitura e Net Escrita nas séries iniciais” 

sofreram uma interferência negativa do tempo em suas ações, por isso afirmam 

que o tempo é um fator importante nesse processo de formação. 

O fato é que o curso foi planejado para ocorrer quinzenalmente, para 

que os professores tivessem tempo suficiente para planejar atividades e depois 

aplicá-las na sala de aula com os alunos. Dessa forma, teriam duas semanas 

para a realização dessa prática nos intervalos entre uma oficina e outra. 

Entretanto fomos surpreendidos pela suspensão das aulas, devido ao 

surto da gripe H1N1 ocorrido em agosto de 2009, atrasando o início do curso. 

Por esse motivo o cronograma teve que ser alterado para que as oficinas 

ocorressem semanalmente e seu término não fosse prejudicado.  

Esse fato se caracterizou como um desafio para os professores, já que 

tiveram que assimilar o conteúdo da oficina, planejar as atividades e 

desenvolvê-las com seus alunos em um curto prazo de tempo, como afirmam 

alguns deles nestes registros: 

 

[P4 (Q3)] – Um ponto negativo foi o curto tempo entre a 
elaboração e o desenvolvimento das aulas. Necessitou mais 
tempo para aprofundamento. 

[P1 (Q3)] – O tempo foi insuficiente para as atividades 
propostas. 
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[P2 (Q2)] – O cronograma do curso é interessante, pena que 
meus alunos necessitam de mais tempo para assimilar e ter 
autonomia. Pretendo fazê-lo com mais calma. 

 

Se o tempo e o cronograma fossem seguidos conforme planejado 

inicialmente, obviamente teríamos atingido melhores resultados. Mas, mesmo 

com o tempo interferindo no processo, os professores superaram as 

expectativas e realizaram as atividades, como demonstrado no item 4.2. 

Em relação ao local do curso, observamos dois momentos diferenciados: 

o primeiro ocorreu com seus pares, ou seja, professor x professor, e o segundo 

ocorreu na prática na escola, isto é, professor x alunos. Queremos chamar a 

atenção agora para esse primeiro momento.  

Sobre a intervenção do local, cabe esclarecer que ao planejar a proposta 

do curso, escolhemos uma escola como local de realização. Imaginamos que 

os professores estariam mais familiarizados com o ambiente escolar e também 

pela SAI possuir a mesma estrutura e os mesmos recursos nos computadores.  

Em certo momento, a partir da quarta oficina, a SAI da escola onde 

estava sendo realizado o curso apresentou problemas de conexão com a 

internet por um longo período. Com isso tivemos que mudar o local do curso: 

fomos para o laboratório de informática instalado na Diretoria de Ensino, por 

ser de fácil acesso para todos os professores. Esse fato influenciou 

positivamente no andamento do curso e os professores aprovaram tal 

mudança, como observaremos nos registros a seguir: 

 

[P1 (Q3)] – Um ponto positivo foi ter sido alterado o local para 
DE, com acesso mais rápido e com silêncio que as escolas não 
têm.  
 
[P4 (Q3)] – Foi ótimo o curso ser alterado o local para DE, com 
acesso à internet mais rápido e ambiente agradável. 

 

O ambiente de formação é muito importante para que os professores 

possam se “desligar” da rotina escolar, se concentrar e se envolver nas 

atividades propostas pelo curso. 

Por outro lado, para os demais professores não incluídos nessa análise, 

essa interferência fez com que incorporassem o discurso,  de que na escola é 
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difícil utilizar a internet com alunos, já que é lenta demais e também devido às 

constantes faltas de conexão atrapalhando o andamento da aula. Estes 

professores não conseguiram realizar as atividades propostas e por isso não 

foram selecionados como sujeitos desta pesquisa. 

 

 

4.5 Estrutura e o acesso à Internet das salas ambiente de informática  

 

 

Nesta categoria analisaremos as condições e a estrutura das SAI 

disponibilizadas nas diferentes escolas e sua influência no desempenho das 

atividades dos alunos e professores.  

Sabemos que é de responsabilidade das políticas públicas e seus 

gestores, “antes de tomar qualquer decisão de caráter tecnológico”, constituir 

um “diagnóstico da realidade educacional, econômica e cultural do espaço 

escolar” (ALMEIDA, F. J., 2007, p. 21) para dar sentido e viabilidade 

pedagógica da integração da internet às práticas de leitura e escrita nas séries 

iniciais de forma contínua.  

Observamos, então, que não houve ou não foi constituído 

adequadamente um diagnóstico prévio sobre o contexto e as reais 

necessidades dos professores da escola. Tais ações, como apontamos 

anteriormente, caracterizam-se pela posição política de dar acesso aos 

recursos tecnológico sem se preocupar com a formação dos professores.   

O registro a seguir nos revela que os professores estão conscientes da 

situação precária dos recursos tecnológicos da escola, assim como da falta de 

formação:  

 

[P5 (Q3)] – (...) a internet traz grandes facilidades tanto para o 
professor como para o aluno, mas a rede ainda tem algumas 
deficiências nesta área, falta mais capacitação (formação) e 
adequar o número de máquinas ao número de alunos. Toda 
formação que participamos pode ajudar de alguma forma, seja 
na alfabetização ou no nosso cotidiano. O uso da tecnologia 
nos auxilia também no preparo de nossa aula, melhorando 
nosso trabalho. 
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Outro relato também apresenta a mesma preocupação em relação à 

situação dos recursos tecnológicos, mas ainda há outro fator imbricado: 

 

[P1(F)] – Introduzir computador nas escolas é muito 
importante, prazeroso. É dever dos políticos para melhorar a 
educação, mas a maneira como é feita é que está errada. 
Primeiramente todas as escolas deveriam ter a mesma 
quantidade de computador, porque algumas têm 4 e outras 10; 
se a quantidade de alunos nas classes é a mesma, algumas 
escolas não têm sala disponível, isto é, sala apenas para a 
informática. Desde que começou esse programa, a maior 
dificuldade que encontramos é o acesso à net. Este ano, por 
exemplo, estou tendo uma "tremenda" dificuldade para acessar 
a net e desenvolver as atividades  propostas. 
 
Como temos muitos professores desempregados, por que não 
utilizar esse pessoal nessas salas para desenvolver projetos 
junto com o professor da sala? Assim realmente a SAI vai 
funcionar e os alunos terão um melhor desempenho. 
 
A SAI é muito importante para os alunos, é uma forma de 
melhorar o aprendizado, é uma ferramenta muito completa e 
complexa, podendo ser usada em qualquer disciplina, basta o 
professor querer e se atualizar com os novos programas. 

 

Além do problema estrutural da SAI, esse relato demonstra que a 

integração da internet às práticas de leitura e escrita sofre implicações e, 

segundo Brickner (apud PORTUGAL, 2008, p. 36), encontra dois obstáculos: o 

primeiro é externo e o segundo é interno ao professor, conforme apresentamos 

no início deste capítulo. O segundo obstáculo foi analisado no item no item 4.1. 

Aqui trataremos somente do primeiro obstáculo, que é externo ao professor. 

Os relatos a seguir demonstram que a disponibilidade de acesso ainda 

possui falhas e constitui-se como primeiro obstáculo para que a ação do 

professor possa avançar. 

 

[P2 (Q2)] – Os alunos ficam ansiosos por não ter internet em 
todos os micros. 
 
[P5 (Q3)] – Um ponto negativo foi o número de alunos por 
máquina para realização da atividade. 
 
[P1 (Q3)] – A maior dificuldade foi o acesso à internet: quando 
dava acesso, era só em um computador e os demais travavam. 
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A SAI é muito apertada, muitos alunos e muito barulho, poucos 
computadores e sem ninguém para ajudar. Felizmente 
consegui concluir o projeto. 

 

Além do problema da falta de acesso à internet, outro ainda mais grave 

está implícito no trecho “sem ninguém para ajudar” descrito no último relato. 

Isso significa que os professores se sentiam sozinhos na concretização dessa 

proposta de integração entre internet e práticas de leitura e escrita, já que, 

quando planejavam utilizar as SAI com os alunos, precisavam arrumá-la 

anteriormente, ligar os computadores, organizar os grupos de alunos que iriam 

utilizar primeiro, disponibilizar atividades para os demais que iriam aguardar 

sua vez, auxiliar e realizar as intervenções necessárias tanto para os alunos 

que estavam no computador quanto para os que estavam aguardando e depois 

deixar a sala organizada e os micros desligados. 

Durante a realização do curso, os professores enfrentaram esse 

obstáculo, caracterizado como um grande desafio. Praticamente podemos 

afirmar que atuaram como “malabaristas” para não deixar que nenhum objeto 

caísse ao chão, ou seja, para que não houvesse nenhuma falha. 

Em virtude dessa situação, fizeram propostas para que esse problema 

seja superado: 

 

[P1 (P)] – Na terceira atividade, com relação aos alunos, é 

difícil trabalhar com todos na sala. Devido ao barulho e ao 
espaço, esse problema só será resolvido com um professor 
responsável pela SAI que nos ajude na realização das 
atividades. 

 

Além de melhorar a conexão com a internet e ampliar a SAI, esse 

professor sugere que a escola tenha um responsável pela SAI, para que o 

desenvolvimento das atividades avance. 

Nesse sentido, podemos propor como política pública a ampliação do 

“Programa Acessa Escola”, instituído em 2009, para as escolas que atendem 

exclusivamente às séries iniciais.  

O objetivo desse programa é proporcionar a apropriação das 

Tecnologias da Informação e Comunicação a partir das Salas de Informática 

das escolas estaduais para a inclusão digital. Outro intuito é promover a 
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participação ativa dos jovens atuando nas SAI como bolsistas estagiários e a 

ampliação da socialização de saberes, além de disponibilizar à comunidade 

escolar os recursos do ambiente web e potencializar os usos dos recursos já 

disponíveis na escola.  

 No entanto, o programa foi planejado para atender preferencialmente às 

escolas da Rede Estadual de Ensino Médio Regular. 

Diante dessa situação, encontramos muitos desafios, mas uma 

professora nos apresenta uma possibilidade: em vez de esperar por uma 

solução vinda de órgãos superiores, ela criou um grupo de alunos com mais 

habilidade para auxiliar os demais, os quais foram chamados de “alunos 

monitores”: 

 

[P5 (P)] – Durante a atividade e recebimento de e-mail não 
houve muitas dificuldades, pois percebendo a habilidade de 
alguns alunos, montamos um grupo de monitores para auxiliar 
os colegas. A dificuldade nessa etapa do trabalho foi em 
acessar a internet. 

 
 

Essa professora demonstrou que possui uma concepção de ensino- 

aprendizagem voltada para a construção de conhecimento e compreendeu que 

o trabalho com o uso de tecnologias envolve diálogo, colaboração entre todos 

os envolvidos e, assim como o professor, os alunos também compartilham 

saberes. 

Em outro relato, uma professora aponta as condições que minimamente 

atenderiam às suas necessidades: 

 

 [P4 (P)] – Existem pontos que devem ser levados em conta 
quanto à prática, na realidade estes pontos precisam favorecer 
o professor quando desejarem utilizar a SAI, vejamos alguns: 

 
- ambiente físico que atenda a uma sala de 30 a 35 alunos; 
- horários pré-determinados para uso de cada sala; 
- computadores em perfeita manutenção; 
- internet em funcionamento; 
- parcerias entre professores durante o desenvolvimento das 
atividades planejadas. 
 
Enfim, o mínimo para que cada professor em sua escola possa 
avançar nestes recursos tecnológicos com seus alunos. 
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Se a SAI for organizada para ter acesso à internet continuamente, contar 

com um responsável, e assim superarmos esse obstáculo que esbarra na 

estrutura, acreditamos que o professor se preocupará com a aprendizagem e 

com a potencialização do uso dos recursos que a internet proporciona, a 

aprendizagem passará a ser o centro de sua atenção e, consequentemente, as 

mudanças em sua prática serão mais enriquecidas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

 

Este trabalho de pesquisa pretendeu não só produzir conhecimento, mas 

também promover uma ação transformadora e reflexiva através da 

implementação do curso de formação continuada “Net Leitura e Net Escrita nas 

séries iniciais” em um grupo social e com sua participação ativa. 

A pesquisa teve como proposta investigar as possibilidades e os 

desafios da integração da internet em atividades de leitura e escrita pelos 

professores das séries iniciais e verificar quais mudanças foram 

proporcionadas à prática docente com a implementação desse curso. 

Durante todo o processo de investigação foram levantados 

posicionamentos de diferentes autores sobre os conceitos e temas centrais que 

envolviam a proposta. Assim, foram investigados os conceitos de alfabetização 

e letramento, discutiu-se sobre a importância das TIC na educação escolar e a 

possibilidade de tornar cidadãos mais livres e ativos na sociedade 

contemporânea através da alfabetização e do acesso às TIC.  

Também foi apresentada uma descrição sobre as políticas públicas da 

rede estadual paulista para a promoção da alfabetização e para o acesso às 

TIC nas escolas, a fim de situar o campo onde se realizou a pesquisa e assim 

tentar contribuir para a melhoria da complexa rede de relações nesse território. 

  A ação realizada por meio do curso trouxe elementos que permitiram 

refletir sobre mudanças ocorridas na prática docente com a integração da 

internet em atividades de leitura e escrita nas séries iniciais, assim como as 

possibilidades e os desafios dessa integração nas séries iniciais da escola 

pública.  

Evidentemente, a proposta do curso precisou ser elucidada a fim de 

encontrar respostas. Assim sendo, as conclusões não podem se pautar 

somente nos resultados apresentados pelo curso, mas devem ser incluídas 

reflexões sobre suas consequências no cotidiano escolar, apresentando os 

resultados mais significativos que possam contribuir para a melhoria da 

aprendizagem.  
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O desenvolvimento de Projetos Didáticos destacou-se como uma 

possibilidade viável para integrar a internet às práticas de leitura e escrita 

encontradas pelos professores, já que podem viabilizar um modo de aprender 

baseado na articulação entre diferentes conteúdos de diferentes áreas do 

conhecimento, permitir maior flexibilidade, momentos prazerosos de leitura e 

escrita, compartilhamento e produção de conhecimentos e discussão de temas 

de interesse dos alunos.  

Conforme os registros dos professores, os alunos demonstraram 

motivação para participar do projeto e realizar as atividades, de forma que as 

TIC, nesse caso o uso da internet, contribuíram para que isso acontecesse. 

Os projetos apresentados enfatizaram a realização de pesquisas em que 

os alunos assumiram o papel de produtores de conhecimento, uma vez que 

foram envolvidos de maneira atrativa e produtiva, foram instigados à 

curiosidade e à dúvida, o que fez com que percebessem que os conteúdos não 

estão prontos e acabados, podendo ser modificados, revistos, ampliados, e que 

a informação pode ser transformada de acordo com suas necessidades. 

O computador e a internet criam situações favoráveis ao aprendizado 

quando utilizados pedagogicamente como suporte para realizar leitura e 

escrita, pois aguçam a curiosidade e os sentidos dos alunos de forma lúdica, e 

estes passam a se interessar mais pelo conteúdo. Por consequência, 

contribuem com o processo de alfabetização e letramento ao incitar a leitura e 

a escrita na busca de informações e produção de conhecimento, permitindo 

que os alunos entrem em contato com a linguagem numa perspectiva de seu 

uso social.  

Essa prática possibilita também que a leitura estimule a reflexão sobre a 

escrita de palavras, pois a situação funcional fica interessante, fazendo com 

que o aluno se preocupe em escrever corretamente. A produção escrita 

realizada no computador estimula o aluno a escrever melhor, pois, ao saber o 

destino de sua produção escrita, ou seja, a publicação em blog, comporta-se 

como autor. É importante ressaltar que a aprendizagem dos alunos é efetiva 

mais pela ação/postura do professor do que pelo uso da internet em si. 

Durante o desenvolvimento do curso, os professores tiveram a 

oportunidade de vivenciar as TIC juntamente com seus alunos. O professor tem 
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contato com o computador e vivencia uma situação de insegurança diferente 

para ele, enquanto para os alunos essa situação é rotineira em outros espaços 

fora da escola. Assim, juntos desenvolvem uma atitude colaborativa, quando o 

professor passa a considerar as experiências e habilidades trazidas pelos 

alunos, criando um grupo dos mais habilitados para auxiliar os demais (esses 

alunos foram chamados de “alunos monitores”). Essa atitude contribuiu para o 

desenvolvimento do trabalho, já que o professor sozinho na SAI não poderia 

dar atendimento rápido aos alunos, e aumentou a autoestima deles. 

Um desafio para os professores foi que a estrutura e as condições das 

SAI das escolas não contribuíram muito para o desenvolvimento das 

atividades, uma vez que apresentavam número inadequado de micros em 

relação ao número de alunos e problemas na conexão com a internet. Para 

esse tipo de prática, os equipamentos e a conexão com a internet devem estar 

em perfeito estado, pois podem comprometer o desenvolvimento das 

atividades, causando desinteresse por parte dos alunos e desistência por parte 

dos professores.  

Observam-se esforços da SEE/SP em equipar as escolas, conforme 

apresentado no Capítulo 2 desta pesquisa, mas se persistirem esses 

problemas, o discurso oficial de uma rede bem informatizada e os projetos em 

prol das TIC não terão efeito. 

Esse tipo de prática requer tempo para planejamento, reflexão e ação. 

Como citado no Capítulo 4, o tempo foi um fator que interferiu negativamente 

nas ações dos professores, fato caracterizado como um desafio, já que eles 

tiveram que assimilar o conteúdo da oficina, planejar as atividades e 

desenvolvê-las com seus alunos em um curto prazo de tempo.  

Conforme mencionado na análise de dados, os professores se sentem 

sozinhos na concretização dessa proposta de integração entre internet e 

práticas de leitura e escrita. Essa prática exige do professor um planejamento 

anterior, organização da SAI, atenção e orientação aos alunos durante o 

desenvolvimento da atividade, por isso precisam de apoio técnico e 

pedagógico.  
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Podemos afirmar que ocorreram mudanças na prática docente dos 

professores pesquisados, já que três deles utilizavam a internet semanalmente 

ou de vez em quando, ou seja, possuíam pouca familiaridade.  

No início da pesquisa, três dos professores pesquisados informaram que 

utilizavam a SAI pedagogicamente, mas com uma frequência muito baixa, que 

poderia ser até mensalmente; dois professores não utilizavam e declararam 

não utilizar por não saberem o que fazer ou porque a SAI não dispunha de um 

número adequado de micros em relação ao número de alunos. 

Devido ao pouco contato ou à falta de uso da SAI, os professores 

sujeitos desta pesquisa mudaram ou ajustaram sua prática docente para 

realizar o trabalho proposto e integrar a internet às atividades de leitura e 

escrita com seus alunos. 

Foi possível observar mudanças nos seguintes atos pedagógicos dos 

professores:   

 Abertura ao aprender: assumiram uma nova postura e estiveram 

abertos ao aprender, como eles mesmos relataram no Capítulo 4 e, 

dessa forma, o processo de aprendizagem ocorreu mutuamente entre 

professores e alunos. Consideraram que os alunos também possuem 

experiências que precisam ser valorizadas, e essa troca de 

aprendizagens foi compartilhada e promovida de forma a enriquecer a 

construção de conhecimento. 

 Planejamento com reflexão: os professores refletiram sobre o 

planejamento que foi dirigido para uma ação pedagógica 

transformadora, o que possibilitou maior segurança para lidar com a 

nova situação de integração da internet e contribuiu para efetivar um 

trabalho integrado à realidade dos alunos. 

 Uso pedagógico das TIC: os professores aprenderam a utilizar a 

internet pedagogicamente concomitantemente às técnicas. O 

conhecimento instrumental ou a falta dele não interferiu negativamente 

no desenvolvimento das atividades com os alunos; os professores foram 

desafiados a buscar meios para conciliar o uso da técnica e ao mesmo 

tempo utilizá-la para desenvolver atividades pedagógicas com seus 

alunos. 
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 Papel mediador e modelador do currículo: os professores modelaram 

o currículo ao buscar meios para integrar a internet às práticas de leitura 

e escrita como estratégia de melhoria da qualidade do ensino e como 

possibilidade de enriquecer a proposta curricular inicial. Atuaram como 

agentes ativos, transformadores da prática e planejadores do conteúdo. 

Demonstraram possuir controle sobre sua prática, pois, ao modelar o 

currículo, consideraram expectativas de aprendizagem para o aluno 

orientadas pelo currículo oficial, mas também o contexto escolar e as 

necessidades destes. 

 Realização de projetos com pesquisas: houve preocupação em 

utilizar a internet como fonte de informação para estimular a produção de 

conhecimento. Os projetos realizados enfatizaram a pesquisa para que 

os alunos pudessem relacionar conhecimentos existentes e construir 

novos, desenvolvendo assim leitura crítica, seletiva de conteúdos e de 

informações disponíveis na internet. 

 Atendimento à diversidade dos alunos:  foi feita a organização dos 

alunos em duplas ou grupos produtivos para realizar as atividades de 

leitura e escrita. Isso permitiu que trocassem informações, 

desenvolvessem atitude de colaboração e de respeito ao aceitar as 

ideias do colega e que oferecessem contribuições e discutissem o que 

sabiam sobre produção de textos.     

 Troca de experiência: o Fórum on-line e as oficinas presenciais 

proporcionaram um espaço para construção e reconstrução de 

conhecimento, reflexão teórica e prática, atualização, aprimoramento e 

revisão constante da prática de forma conjunta, envolvendo todo o grupo 

de professores. 

 Formação de cidadãos ativos: ao estimular a reflexão sobre sua 

realidade, os professores demonstraram possuir consciência de que a 

ação docente alicerçada num ato político preocupa-se com a formação 

de cidadãos que irão atuar na comunidade onde vivem.  

 

Confirma-se a hipótese inicial de que o curso de formação “Net Leitura e 

Net Escrita nas séries iniciais” proporcionou um espaço de reflexão sobre a 
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integração da internet à prática de leitura e escrita: a ação promoveu mudanças 

na prática pedagógica dos professores através do desvelamento de 

possibilidades e do enfrentamento de desafios.    

Além do que foi constatado e registrado até aqui, é importante frisar que 

os resultados apresentados foram levantados a partir do material de apenas 

cinco professores participantes do curso. Os demais participantes não 

atingiram os objetivos propostos, pois encontraram dificuldades de diversas 

ordens, tais como inadequação da estrutura da SAI, tempo proposto pelo curso 

insuficiente, ou na dificuldade do próprio professor em utilizar a internet com os 

alunos. 

Conclui-se que, quando é oferecido aos professores condições para a 

melhoria da qualidade do trabalho pedagógico em sala de aula, com uma 

formação reflexiva, estrutura e funcionamento adequado da SAI e uma postura 

crítica diante do currículo contribui para que as crianças adentrem o mundo 

letrado e desenvolvam habilidades para interpretar, selecionar, criticar, fazer 

uso desses instrumentos em benefício próprio ou coletivo e busquem ser livres. 

Esperamos que as análises desta investigação, bem como as 

conclusões que chegamos, sirvam de inspiração para próximas pesquisas. 
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Anexo A 

Autorização CENP – D.O. 19/09/2009 
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Anexo B 

Autorizações dos Professores 
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Anexo C 

Agenda para Educação Pública Estadual  - Dez metas para educação 

 

1) Todos os alunos de 8 anos plenamente alfabetizados; 

2) Redução de 50% das taxas de reprovação da 8ª série; 

3) Redução de 50% das taxas de reprovação do Ensino Médio; 

4) Implantação de programas de recuperação de aprendizagem nas séries finais de ciclo de aprendizagem 
(2ª, 4ª e 8ª de ensino fundamental e 3ª série do ensino médio); 

5) Aumento de 10% nos índices de desempenho do ensino fundamental e médio nas avaliações nacionais e 
estaduais; 

6) Atendimento de 100% da demanda de jovens e adultos de ensino médio com oferta diversificada de 
currículo profissionalizante; 

7) Implantação do ensino fundamental estruturado em nove anos, em regime de colaboração com os 
municípios, com prioridade à municipalização das séries iniciais (1ª à 4ª séries); 

8) Utilização da estrutura de tecnologia da informação e Rede do Saber para implantar: 

 programas de formação continuada de professores integrado em todas as 5.300 escolas com foco 
nos resultados das avaliações; 

 estrutura de apoio à formação e ao trabalho de professores coordenadores e supervisores de 
ensino para reforçar o monitoramento das escolas e apoiar o trabalho do professor em sala de aula, 
em todas as Diretorias de Ensino; 

 programa de capacitação dos dirigentes de ensino e diretores de escolas com foco na eficiência 
da gestão administrativa e pedagógica do sistema; 

9) Descentralização e/ou municipalização do programa de alimentação escolar nos 31 municípios ainda 
centralizados; 

10) Programa de obras e infraestrutura física das escolas: 

 garantia de condições de acessibilidade em 50% das escolas, distribuídas pelas 90 Diretorias de Ensino, 
para atender a demanda dos alunos com deficiência; 

 construção de 74 novas unidades; 

 reforma e ampliação de 77 escolas (447 salas de aula); 

 substituição das 76 escolas de padrão Nakamura;  

 recuperação e cobertura de 2.315 quadras de esportes; 

 implantação de circuito interno de TV para melhorar a segurança de 2.100 escolas da Grande São Paulo; 

 100% das escolas com laboratório de informática; 

 100% das escolas com materiais de apoio didático ao ensino de ciências; 

 100% das salas dos professores com computadores, impressoras e ambiente multimídia; 

 Atualização e informatização do acervo das salas de leitura da rede estadual. 

Fonte: Secretaria de Estado da Educação, 2007 
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Anexo D 

Material de apoio didático pedagógico para alunos e professores 

oferecidos pelo Programa Ler e Escrever - SEE/SP 

 Guia de Planejamento e Orientações Didáticas para o Professor Alfabetizador - 

1ª série;  

 Guia de Planejamento e Orientações Didáticas para o Professor Alfabetizador - 

2ª série; 

 Guia de Planejamento e Orientações Didáticas para o Professor Alfabetizador - 

4ª série;  

 Guia de Planejamento e Orientações Didáticas para o Professor Alfabetizador - 

3ª série;  

 Caderno de Planejamento e Avaliação do Professor Alfabetizador - 1ª série;  

 Coletânea de Atividades do Aluno - 1ª série;  

 Livro de Textos do aluno - 1ª série;  

 PIC - Projeto Intensivo no Ciclo - Livro do Professor - 4ª série;  

 PIC - Projeto Intensivo no Ciclo - Livro do Aluno - 4ª série;  

 Kit de Livros Paradidáticos (223 títulos) - 1ª série;  

 Kit de Livros Paradidáticos (69 títulos) - PIC 3ª e 4ª séries;  

 Assinatura de Revistas: Recreio, Picolé  e Turma da Mônica - 1ª série;  

 Assinatura de Almanaques: Cascão e Mônica  - 1ª série;  

 Conjunto de Letras Móveis - 1ª série;  

 Calculadora - PIC 4ª série;  

 Caixa Plástica (armazenamento do kit/paradidático);  

 Globo Terrestre - 1ª série. 
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Apêndice A 

QUESTIONÁRIO INICIAL 

Nome: _________________________________________________________ 

Escola: _______________________________________________________ 

1) Formação: 

 Magistério 
 Ensino Superior 
Curso: _____________________________ 

 Pós Graduação 
Área: ______________________________ 

 Outros __________________________ 
 

2) Tempo de docência  

 Até 5 anos 
 De 6 à 10 anos 
 De 11 à 15 anos 
 De 15 à 20 anos 
 Acima de 20 anos 
 

3) Cargo 

 Efetivo 
 OFA 
 Outros __________________________ 
 

4) Em que local você acessa à Internet?  

 Casa 
 Escola 
 Amigos/Parentes 
 Lan House 
 Outros _________________________ 
 

2) Com que freqüência você a utiliza? 

 Não utilizo 
 Semanalmente 
 De vez em quando 
 Diariamente 
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3) Quando utiliza, acessa: 

 E-mail 
 Sites de busca e pesquisa 
Quais:____________________________ 

 Consulta bancária 
 Site da SEE/SP  ou Site Diretoria ( BID) 
 Sites Educacionais 
 Sites de entretenimento e relacionamento 
Outros __________________________ 

4) Já participou de cursos de Formação Continuada on line ? 

 Sim 
Instituição: ________________________ 

 Não 
Por quê ? _________________________ 

5) Você adquiriu notebook financiado pela SEE ?  

 Sim 
 Não 
Motivo  _________________________ 

6) A Sala de Informática da escola está: 

 Instalada, com internet e funcionando; 
 Instalada parcialmente; 
 Instalada, sem acesso à internet; 
 Não está instalado 
 
 
7) Quanto ao uso da SAI: 

 Utilizo para apoio pedagógico; 
Qual frequência? ___________________ 

 Está instalada, mas não utilizo; 
Motivo: __________________________ 

 Não temos. 
 

8) Sobre o uso do Kit multimídia na Sala dos Professores: 

 Utilizo frequentemente; 
 Utilizo vez em quando 
 Não utilizo 
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Apêndice B  

QUESTIONÁRIO INTERMEDIÁRIO 

Diretoria de Ensino Região Mogi das Cruzes 

Curso: Net Leitura e Net escrita nas séries iniciais  
do ensino fundamental 

 

Cara Professor (a). 

Esse questionário será usado como objeto de minha pesquisa para o Programa de 

Pós-graduação em Educação: Currículo da PUC-SP. Tem caráter sigiloso e seu nome 

não será usado para qualquer crítica ao seu trabalho ou da Diretoria de Ensino 

Regional de Mogi das Cruzes.  

Professor (*): nome real:_________________________________________________  

Escola: _______________________________________________________________ 

De acordo com sua proposta de atividade de LEITURA utilizando sites educativos e 

sites de busca apresentada no fórum, respondam as seguintes questões  

1) Quais foram as estratégias utilizadas e etapas do desenvolvimento que deram 
certo? Cite ao menos duas.  
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2) Cite um fato que aconteceu e que você não esperava? Como trabalhou 
didaticamente com ele? 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3) Apresente pontos positivos sobre as mudanças que ocorreram em sua sala de 
aula. 
 

_____________________________________________________________________ 

4) Apresente pontos negativos sobre as mudanças que ocorreram em sua sala de 

aula. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

5) Qual foi a reação dos alunos, se possível descreva um depoimento ou uma ação 

que eles fizeram. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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6) Quais facilidades foram trazidas neste novo modelo de aula? Você acha que se 

deveu ao uso dos computadores, da Internet ou do sistema de trabalho que você 

preparou? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

7) Em que esse curso,  sobre o uso de tecnologias da informação, está ajudando a 

trabalhar melhor com os procedimentos de alfabetização?   

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Apêndice C 

Questionário Final 

Diretoria de Ensino Região Mogi das Cruzes 
Curso: Net Leitura e Net escrita nas séries iniciais  

do ensino fundamental 
 

Cara Professor (a). 

Esse questionário avaliativo tem como objetivo retomar os objetivos e aprimorar 

futuras oficinas de formação de professores. Também será usado como objeto de 

pesquisa para o Programa de Pós-graduação em Educação: Currículo da PUC-SP.  

 

Professor (*): nome real: ________________________________________________  

Escola: ______________________________________________________________ 

1. Meus avanços e minhas mudanças na prática de sala de aula.  
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2) Em que o curso me ajudou ?  (conteúdo das oficinas, discussão no fórum, 

estratégias, etc.) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3)  O que me dificultou, impediu, não ajudou a avançar? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

4) Postura, domínio de conhecimento, contribuições, dificuldades e atitudes da 

formadora.  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

5) Como avalio a relação do  Formador X Professor X Grupo. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

6) Como avalio a relação do grupo em função do aproveitamento. 
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

7) Destaque pontos positivos, pelo menos 2. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

8) Destaque pontos negativos, pelo menos 2. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

9) Depoimentos livres, sugestões e críticas. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 


