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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem por objetivo investigar o uso de recursos tecnológicos digitais pelos 

professores da rede estadual de ensino de escolas da zona urbana do município de Vitória da 

Conquista que participaram do curso “Utilização Pedagógica das Mídias Digitais”, oferecido 

pelo Núcleo de Tecnologia Educacional – NTE 16, no período de 2006 e 2010. Busca-se 

investigar a efetiva aplicação das metodologias propostas pelo curso, mediante o 

planejamento e realização de atividades que integrem as tecnologias digitais no cotidiano da 

sala de aula. Pautada pela proposta metodológica da pesquisa qualitativa, a investigação deve 

resultar em uma reflexão sobre a importância e os limites do letramento digital de professores 

e apontar caminhos para a transformação da prática pedagógica mediante a inclusão das 

tecnologias digitais.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Formação de professores. Letramento digital. Tecnologias digitais. 
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ABSTRACT 

 

The research aims to investigate the use of digital technology resources for teachers of state 

schools of public schools in the urban area of the city of Vitoria da Conquista who attended 

the course "Educational Use of Digital Media", hosted by the Center for Educational 

Technology - NTE 16 between 2006 and 2010. The aim is to investigate the effective 

implementation of the proposed methodologies for the course, by planning and conducting 

activities that include everyday digital technologies in the classroom. Guided by the proposed 

methodology of qualitative research, research should result in a reflection on the limits and 

the importance of computer literacy of teachers and paths to the transformation of teaching 

practice through the inclusion of digital technologies.  

 

 

KEYWORDS: Teacher training. Computer literacy. Digital technologies. 
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Iniciando a navegação 

 

 

Na condição de pesquisadora e formadora de professores para o uso das tecnologias 

digitais na educação, algumas questões relacionadas aos avanços e limites do uso de 

tecnologias digitais na educação me inquietam e me instigam o desejo de aprofundar o estudo 

sobre o letramento digital de professores. Esse desejo surgiu em 2003, quando ingressei no 

quadro funcional do Núcleo de Tecnologia Educacional de Vitória da Conquista (NTE16). A 

partir desse momento, instada a participar de cursos de formação continuada oferecido pelo 

Governo Estadual aos multiplicadores e coordenadores dos núcleos, alguns conceitos e temas 

foram se tornando imprescindíveis à minha formação acadêmica e prática profissional, tais 

como: uso de softwares na educação, integração de mídias ao processo de ensino e 

aprendizagem, educação a distância, formação de professores, tecnologias educacionais, uso 

do blog na educação, produção e edição de vídeos, análise e produção de material didático 

multimídia.  

Depois, durante os programas de formação em que atuei como coordenadora ou 

multiplicadora, e diante do avanço nos processos de comunicação relacionados ao uso das 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), ui levada a questionar sobre a efetiva 

utilização das tecnologias digitais na escola. Tornava-se fundamental a continuidade do 

trabalho em investigar os usos que os professores faziam, na sua prática pedagógica, dos 

recursos apresentados durante os cursos específicos voltados para a difusão de softwares 

educativos, jogos eletrônicos etc. e como eles se apropriavam das interfaces digitais na escola 

para transformá-las em objetos de aprendizagem. 

As Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) ocupam um espaço cada vez 

maior na vida das pessoas. De forma imperceptível e sutil, elas são incorporadas ao cotidiano 
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pela simples utilização de um caixa eletrônico, pelo uso de máquinas de leitura de códigos de 

barra, pela realização de pesquisas na internet ou de compras online, pelo uso de recursos 

comunicacionais síncronos, como chat e skype, e assíncronos, como e-mail, ou, ainda, pelo 

uso de celulares. Enviar e receber mensagens por e-mail ou SMS já está se tornando 

corriqueiro entre os usuários de recursos midiáticos. Castells (2003) nomeia de Sociedade 

Informacional essa realidade marcada por constantes mudanças, na qual a evolução dos 

artefatos tecnológicos e do conhecimento se processa com o aparecimento e difusão de 

novas redes de telecomunicações; novos e poderosos computadores de mesa; 

computadores onipresentes conectados a servidores potentes; novos 

softwares adaptáveis e auto-evolutivos; novos dispositivos móveis de 

comunicação que estendem as conexões on-line para qualquer espaço a 

qualquer hora; novos trabalhadores e gerentes conectados entre si em torno 

de tarefas e desempenho, capazes de falar a mesma língua, a língua digital. 

(CASTELLS, 2003, p. 255) 

 

Em um mundo marcado pelos avanços dos recursos tecnológicos e midiáticos, os 

indivíduos são instados a compreender minimamente as novas linguagens utilizadas nos 

softwares, na internet, nos ambientes virtuais de aprendizagem, nas ferramentas de 

comunicação instantânea. Estar conectado e aprender uma nova linguagem – a digital – é 

requisito para se ajustar a esta nova realidade como refere Castells.  A interpretação e uso 

crítico da tecnologia da escrita e da leitura em novos suportes, como a tela do computador, a 

tela do cinema ou da TV, a tela dos celulares, dos smartphones, ipods, são exigências da 

sociedade globalizada. Em especial para os professores, essa exigência torna-se premente, sob 

pena da exclusão do mundo informacional e tecnológica em que vive  maioria dos estudantes. 

Como salienta Teruya (2006 , p.40),  

na era midiática, a hegemonia do paradigma informacional pressiona 

também o sistema de ensino. A emergência da sociedade do conhecimento 

demanda uma educação que permita o acesso à informação para todos, 

porque para competir no mercado de trabalho, os indivíduos devem ser 

flexíveis e portadores de conhecimentos atualizados que atendam às novas 

exigências. Os recursos da informática abrem a possibilidade de o estudante 

entrar em contato com o mundo do conhecimento „navegando‟ na Internet, 

no  CD-Rom  e nos diversos  softwares  educacionais existentes no mercado. 

As mídias inundam de imagens, de ritmos e sons o universo infantil e juvenil 

estabelecendo novas maneiras de conhecer e afetam o universo subjetivo. 

 

Para os professores, portanto, a atualização permanente, mediante a aquisição de 

novos conhecimentos e habilidades, é a chave para a comunicação eficaz com os alunos. Mais 

do que adaptar-se às novas tecnologias, impõe-se aos professores conhecer as possibilidades 

que as mídias oferecem e descobrir outras.  
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Na era do conhecimento e da sociedade em rede, as próprias escolas mudam para 

atender às requisições das leis de mercado. Mudanças no processo educativo ocorrem de 

modo a tornar a escola mais desafiadora, criativa, conectada. Novos projetos político-

pedagógicos indicam o uso de instrumentos, artefatos, ferramentas e equipamentos 

midiáticos. De todos, professores e alunos, exige-se que acolham as mudanças, que as integre 

a seus planos de ação. 

A inserção das tecnologias digitais na escola exige, entretanto, dos profissionais da 

educação, uma formação inicial e continuada que os faça capazes de utilizar-se dessas 

tecnologias, de apropriar-se de suas funcionalidades e de descobrir as suas potencialidades, 

que os torne letrados digitalmente. Por letramento digital compreende-se a aquisição, por 

parte do indivíduo, da capacidade de responder adequadamente às demandas sociais que 

envolvem a leitura e a escrita no meio digital. Mais que isso, considera-se letrado digital o 

indivíduo se faz um agente ativo e crítico dos impactos ocasionados pelas mídias digitais em 

sua própria vida e na sociedade. Letramento digital é, pois, mais que aquisição de 

conhecimento técnico. É também o desenvolvimento de habilidades para o uso dos novos 

sistemas de informação e comunicação e, no caso dos professores, para a inserção desses 

sistemas no contexto educacional. Não é somente aprender a utilizar os recursos, mas 

desenvolver-se cognitivamente e ampliar as possibilidades ofertadas pela mídia. 

Assim, mais que saber empregar e usufruir das potencialidades que a tecnologia 

digital oferece para a educação, muito mais que conseguir introduzir de modo eficiente o 

computador e tecnologias digitais no processo educativo, o processo de letramento impõe ao 

professor, como procedimento indispensável, a reflexão sobre os avanços e limites 

decorrentes da inserção de recursos digitais na atuação pedagógica.  

É fato que o uso em sala de aula da linguagem tecnológica é um fator de motivação 

para os alunos, em sua maioria “nativos digitais”, para usar uma expressão de Prensky 

(2001)
1
. Desde a mais tenra idade, os alunos estão prontos para serem seduzidos pelos novos 

recursos e novas mídias. A tarefa de alfabetizar passa, pois, pela apresentação de novas 

formas de ler, escrever e pensar: 

                                                 
1
 O termo “nativos digirais” foi utilizado por Mark Prensky para caracterizar a geração que já nasce em uma 

época de recursos tecnológicos digitais. Ao contrário dos “imigrantes digitais”, que precisam aprender a lidar 

com os novos recursos tecnológicos, os “nativos digitais” são as crianças, adolescentes e jovens nascidos a 

partir dos anos 80 entre os quais se observa a familiaridade e agilidade no uso de  instrumentos como controles 

remotos, mp3, celulares, câmeras digitais, computadores, brinquedos eletrônicos etc Trata-se da geração que 

assiste à TV, ouve música, tecla no celular e usa notebook, tudo ao mesmo tempo. Tapscott (1999) propõe o 

uso da expressão  “geração net” para caracterizar essa nova geração 
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O desenvolvimento da informática obriga-nos a reconceituar a [...] 

concepção de alfabetização.  O sujeito, além de saber ler, escrever e contar 

muito bem, precisa conhecer a linguagem da informática, e ser capaz de 

interagir com os sons, as imagens, os movimentos e as mensagens escritas 

ou orais. Tudo isso é ferramenta necessária para o exercício da cidadania na 

sociedade do conhecimento e da informação. (TERUYA, 2000, p. 13) 

 

Entretanto, ainda que atentos às novas exigências de atualização permanente, os 

professores se deparam com a falta de recursos materiais, os problemas de infraestrutura das 

escolas, as condições precárias de trabalho, a baixa remuneração, a falta de tempo para 

formação continuada e a ausência de estímulos à valorização profissional. É a partir dessa 

constatação que se insere a presente pesquisa, sobre os avanços e limites do processo de 

letramento digital de professores. Busca-se investigar o uso dos recursos tecnológicos por 

parte de professores que participaram do curso “Utilização Pedagógica das Mídias Digitais”, 

ofertado, no período de 2006 a 2010, pelo Núcleo de Tecnologia Educacional de Vitória da 

Conquista (NTE 16), vinculado à Secretaria de Educação do Estado da Bahia. 

O texto se divide em três capítulos. No primeiro capítulo, são apresentados os 

pressupostos teórico-metodológicos da pesquisa. O segundo, intitulado “Navegando pelas 

Teorias”, dedica-se à reflexão sobre a presença da informática na educação e na escola e sobre 

a formação de professores na sociedade da informação. No terceiro capítulo, “Navegando 

pelo Letramento” estão expostos dados relativos à experiência do NTE 16, em particular o 

curso de mídias digitais, com professores do município de Vitória da Conquista. Um último 

capítulo, apresentado à guisa de conclusão,  visa analisar os avanços e limites no letramento 

digital de professores, tomando por base questionários aplicados entre os docentes que 

participaram do curso de mídias digitais.  

À maneira de uma epígrafe, cada capítulo deverá ser precedido de uma nuvem de 

tags.  Frequentemente utilizados nos blogs e websites, os tags oferecem ao navegador um 

resumo do conteúdo da página, realçando as palavras que aparecem com maior frequência no 

texto. O tag enfatiza as palavras-chave de um texto. A nuvem de tags fornece a idéia de 

movimento, do ir e vir. Janelas se abrem e se fecham num percurso não linearizado de leitura. 

A nuvem é um texto em camadas não hierarquizadas. O leitor é quem escolhe o percurso.  



15 

 

 

1 A pesquisa: percurso metodológico 

 

A presente dissertação tem por objeto o letramento digital de professores e articula-se com 

a reflexão sobre os avanços e limites no uso das tecnologias digitais em sala de aula. 

Fundamentalmente, foi estabelecido como objetivo para a pesquisa investigar quais as 

competências que um professor adquire após participar de curso sobre Utilização Pedagógica 

das Mídias Digitais, que uso ele faz das tecnologias da informação e comunicação na sua 

prática pedagógica e quais as suas impressões sobre as transformações vivenciadas em 

decorrência do curso.  Destinada a esclarecer a natureza de determinado fenômeno social – o 

letramento digital de professores - t trata-se de uma pesquisa de cunho qualitativo, 

Toda pesquisa visa responder a indagações e inquietações e envolve curiosidade, 

planejamento, investigação, dedução e criatividade. Como salienta Minayo (1996, p.15), as 

questões de investigação da pesquisa estão relacionadas a interesses e situações socialmente 

condicionadas. Elas são fruto da inclusão no real e encontram nele suas razões e objetivos.  

Entretanto, ainda segundo Minayo (1996, p.35), o significado da pesquisa em Ciências 

Sociais não depende só do pesquisador, mas, de uma maneira geral, dos seres humanos, dos 

grupos e das sociedades, que fornecem significação e intencionalidade às ações e construções 

decorrentes da prática da pesquisa. Há uma identidade sujeito-objeto e as pesquisas são 

intrínseca e extrinsecamente ideológicas, além de basicamente qualitativas, mesmo que 

amparadas sobre a análise de dados quantitativos. 

A investigação qualitativa pode, pois, ser realizada com a integração conjunta das 

abordagens qualitativa e quantitativa. Entretanto, pesquisador deve identificar os pressupostos 

de cada uma dessas abordagens, como ressalta Bogdan e Biklen (1991) em um texto dedicado 

a discutir a pesquisa em educação. Amparada em dados quantitativos, a presente pesquisa não 

teve por objetivo medir unidades ou categorias específicas. Pelo contrário, visava analisar 

esses dados à luz das informações sobre a realidade das escolas envolvidas e das impressões 

dos professores participantes do grupo selecionado. Por outro lado, considerando-se o 

tratamento dado a cada sujeito da investigação, a pesquisa tomou também a forma de um 

estudo de caso. Para Lüdke e André (1986), o estudo de caso é sempre bem delimitado, tendo 

contornos claramente definidos no desenrolar do estudo. Ele necessariamente visa a 

descoberta de algo; enfatiza a interpretação em contexto; busca retratar a realidade de forma 

completa e profunda; usa uma variedade de fontes de informação; revela experiência vicária e 

permite generalização subjetivas. Mas, para usar uma expressão de Paul Willis (apud ALVES-



16 

 

 

MAZZOTTI, 2006, p. 4), a nossa pesquisa tomou a forma de um “estudo de caso múltiplo”, 

pois envolve vários indivíduos, espalhados por várias unidades escolares. 

A identidade sujeito-objeto pode ser delineada a partir da conformidade entre a nossa 

atuação profissional na área da formação de professores, por um lado, e a escolha do objeto. O 

problema que orientou a pesquisa derivou da necessidade de precisar os avanços e limites no 

uso das tecnologias digitais na sala de aula após participação dos professores no curso 

“Utilização Pedagógica das Mídias Digitais”, ofertados pelo NTE 16. Questionava-se se os 

professores que se habilitam à formação em um curso sobre utilização pedagógica das mídias 

digitais reconhecem, de antemão, como atitude necessária ao desenvolvimento profissional, o 

conhecimento e o domínio das novas ferramentas tecnológicas que poderiam ser utilizadas em 

sala de aula e se, uma vez encerradas participação no curso, os professores lograram integrar 

às suas práticas pedagógicas os recursos eletrônicos e midiáticos apresentados no curso, como 

programas de computador, softwares educativos, blogs, webquests, vídeos e equipamentos. 

Outrossim, buscou-se aferir quais os fatores pessoais e infraestruturais que atuam como 

limitadores ao letramento digital dos professores.   

Um corte espaço-temporal define o campo e a dimensão a partir dos quais o 

problema foi investigado. A pesquisa esteve restrita às escolas situadas na cidade de Vitória 

da Conquista e aos professores que, efetivamente, concluíram o curso. O delineamento 

temporal esteve assentado sobre o ano inicial e pelo último ano de oferta do curso, 

respectivamente 2006 e 2010. 

Os professores, sujeitos potenciais da pesquisa, foram abordados por meio de um 

questionário misto, composto por questões objetivas e subjetivas, que deveria ser aplicado de 

forma presencial. Com base nos dados coletados nos arquivos do NTE 16, cada questionário 

foi identificado com o nome do professor e acompanhado por um convite expresso para 

contribuir com a pesquisa. Após contato com os professores na sua unidade escolar, alguns 

optaram por enviar as respostas por e-mail. A receptividade de contribuição na pesquisa foi 

muito satisfatória, sendo que os professores mostraram muito interesse inicialmente em 

responder as questões propostas pelo pesquisador. 

 O questionário foi dividido em duas partes: a primeira parte foi estruturada em 

questões objetivas e a segunda constava de perguntas abertas relacionadas à utilização das 

tecnologias digitais e mídias pelo professor no seu dia-a-dia e no ambiente escolar. As 

perguntas direcionavam os professores a uma auto-avaliação sobre o processo de integração 

das tecnologias digitais e a uma avaliação da eficácia do curso no seu processo de letramento 

digital. 
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A pesquisa foi realizada por amostragem. Foram selecionados 37 professores que 

participaram do curso, todos vinculados a unidades escolares de Vitória da Conquista. O 

acesso aos nomes dos docentes e das unidades escolares foi viabilizado através dos arquivos 

do NTE16, em especial nas listas de cadastramento de cursistas e de entrega de certificados. 

Foram distribuídos 36 questionários, já que um dos professores selecionados já havia se 

aposentado.  

A entrega foi realizada presencialmente na escola, nos horários semanais destinados 

às Atividades Complementares (AC). O pesquisador ficou disponível durante esses horários 

para tirar dúvidas dos professores e aplicar os questionários. Os professores, na sua maioria, 

optaram por entregar as respostas em outro momento, sob a alegação de que estavam em 

atividades que não poderiam ser interrompidas no momento. Somente oito professores 

responderam imediatamente, sete solicitaram o retorno em uma semana e oito solicitaram o 

envio do questionário por e-mail e se comprometeram a responder também por e-mail. No 

prazo fixado, 23 questionários foram devolvidos. Deixaram de apresentar o questionário no 

dia marcado para devolução 13 professores e àqueles que se comprometeram a enviar as 

respostas por e-mail foi necessário enviar mais de uma mensagem solicitando o envio. 

As respostas coletadas foram submetidas à análise estatística e de conteúdo. Na 

exposição dos resultados, os professores foram identificados por denominação alfanumérica 

(P1, P2, P3... P23), por meio da qual se procurou preservar o anonimato dos sujeitos da 

pesquisa. 
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2. Navegando pelas teorias   

 

 

2.1 A informática na educação 

 

A introdução da informática na educação no Brasil, segundo Valente (2010), data do 

início dos anos 1970 e fomentou extensas discussões sobre o uso do computador como 

suporte no processo de ensino e aprendizagem. Algumas experiências desenvolvidas na 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), na Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul (UFRGS) e Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) foram realizadas, mas 

somente a partir da década de 1980, novas experiências na utilização de softwares de 

simulação no ensino de Física e Química permitiram uma consolidação do uso da informática 

em contextos educacionais. Essas primeiras experiências, tutoriadas por universidades, 

levaram a uma ampliação dos estudos e a questionamentos sobre as reais possibilidades de 

utilização dos recursos em escolas. Ao longo das quatro últimas décadas, as reflexões teóricas 

e o desenvolvimento de novas técnicas aplicadas à educação envolveram tanto os 

pesquisadores das diferentes áreas do conhecimento quanto os da área pedagógica.  

Mas, ainda hoje, a despeito da crescente expansão do uso das TIC nos diversos 

campos de atividades humanas, tanto no ambiente domiciliar quanto profissional, é 

perceptível a lentidão do processo de aquisição e uso de equipamentos digitais nas escolas.  

Os professores, mesmo aqueles que tiveram a oportunidade de participar de cursos de 

formação específica, ainda não incorporaram os recursos tecnológicos digitais como 

ferramentas
2
 em suas atividades pedagógicas. O uso dos recursos ofertados pelo computador 

                                                 
2
 A utilização do vocábulo ferramenta para especificar o uso de tecnologias digitais e comunicacionais na 

educação é criticado por Silva e Santos (2009). Para os autores, os professores precisam distinguir 

“ferramenta” de “interface”. Ferramenta é utensílio,como pá, enxada, pincel, que o trabalhador ou artista utiliza 
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nas atividades da sala de aula abrange, ainda, uma parcela reduzida de educadores, embora a 

dinâmica social seja um convite permanente para isto.  

A maioria dos professores é constituída por imigrantes digitais (PRENSKY, 2001) que 

precisam aprender a lidar com os novos recursos tecnológicos em proveito do processo de 

aprendizagem. Entretanto, todos os seres humanos são capazes de aprender, cada um no seu 

ritmo. A aprendizagem é um processo individual e contínuo e o tempo de vida não pode ser 

tomado como fator determinante para dizer se uma pessoa pode ou não aprender. A vontade e 

a necessidade de aprender a lidar com as tecnologias emergentes pode resultar de um desejo 

pessoal ou pode ser estimulado por outros. O processo de aprendizagem pode ser 

experienciado sozinho ou em cursos especializados e deve levar minimamente à execução de 

comandos simples como ligar a máquina, abrir e fechar telas, explorar programas já instalados 

no computador.  

A noção de imigrantes e nativos, na perspectiva apontada por Prensky, pode ser 

aplicada para os diferentes contextos históricos. Por exemplo, pode-se delimitar os que 

nasceram antes e depois da cultura escrita ou do material impresso. Isso significa dizer que as 

sociedades não comportam a idéia de uma cultura uniforme. A capacidade inventiva é 

inerente à condição humana, bem como os entraves e as resistências à difusão e ao uso de 

novos padrões tecnológicos. Nesta perspectiva, é preciso contar, na sociedade contemporânea, 

com uma quantidade enorme de pessoas que vivem à margem da cultura midiática, seja pela 

insuficiência de meios de acesso (como luz elétrica e computadores); pela exclusão do círculo 

de conhecimento necessário ao manuseio dos novos recursos; pela falta de interesse pessoal; 

ou, ainda, porque não há necessidade de apropriação de novos saberes. 

Alheias a essas diferentes vertentes de interpretação, as primeiras políticas públicas 

voltadas à formação de professores, quando da introdução de equipamentos de informática 

nas escolas, foram postas em termos de instrumentalização. O computador era pensado, 

inicialmente, como uma máquina de armazenamento de dados e indicava-se como ação 

premente contratar pessoas com formação técnica para “ensinar” os professores a operá-lo. As 

dúvidas eram freqüentes sobre qual profissional deveria ser encarregado de ministrar “aulas 

                                                                                                                                                         
em seu ofício. A ferramenta realiza a extensão do músculo e da habilidade humana na fabricação, na arte. 

Interface interliga as pessoas, gera comunicação, diálogo, polifonia. A ferramenta é utilizada quando o 

professor utiliza práticas pedagógicas instrucionistas. Já a interface proporciona ao professor o processo de 

ensino e aprendizagem construcionista. A partir deste ponto utilizaremos alternadamente as expressões 

ferramentas e interfaces para referir aos recursos tecnológicos digitais na educação, sem prejuízo da 

compreensão de que a educação é um processo de construção coletiva e dialógica, no qual professores e alunos 

aprendem juntos, mesmo havendo hierarquia e relação de poder entre os sujeitos envolvidos. 
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de informática” e sobre qual o conteúdo que deveria ser “ensinado”. As aulas deveriam prover 

os alunos da capacidade técnica de trabalhar com a máquina e os programas. Manusear a 

máquina, salvar um arquivo, elaborar atividades em editores de textos eram habilidades e 

competências imprescindíveis. À margem desse processo, os conteúdos curriculares e os 

projetos pedagógicos não eram contemplados nos projetos de “capacitação”. Acolhido como 

ferramenta, e não como interface, o computador exigia do professor a capacidade técnica e 

não era pensado como instrumento de construção do conhecimento que amplia as 

possibilidades de professores e alunos ampliar sua capacidade cognitiva, de conhecimento, 

interação e colaboração com a aprendizagem em rede.  

Mas, ao longo das duas últimas décadas do século XX, a inclusão de softwares no 

processo educativo passou a ser requerida e estimulada por alunos, pais e gestores, pela 

indústria e pelos pesquisadores das universidades. Urgia, portanto, aos professores, aprender a 

linguagem dos softwares, a linguagem digital. A educação para a nova era tecnológica 

informacional não deveria se limitar à simples instrumentalização. Os novos equipamentos e 

as novas linguagens (incluindo novas palavras, novas formas de grafia, abreviaturas, 

emoticons etc.) estavam disponíveis para a utilização como recursos pedagógicos, capazes de 

favorecer a aprendizagem e o desenvolvimento cognitivo do aluno.  

Desse modo, a integração do computador ao processo ensino-aprendizagem exigia 

que o professor não fosse somente um “usuário”, mas um agente ativo na construção do 

conhecimento. A informática deixa de ser, simplesmente, “mais uma tecnologia” 

(VALENTE,1999) para tornar-se um instrumento de trabalho próprio ao processo educacional 

(PRETTO, 2002). Ela proporciona mudanças na vida pessoal e profissional e, como salienta 

Derkoski (2010, p.29), não pode ser entendida como uma ferramenta neutra, utilizada 

simplesmente para exibir um conteúdo. A sua utilização modifica o agente que a utiliza e o 

transforma em um profissional mais capacitado para este novo contexto educacional de 

construção do conhecimento e co-criação (SANTOS, 2003). Como ressalta Marcansoni (2010, 

p.11), 

A cada dia que passa, a informática vem adquirindo cada vez mais 

relevância na vida das pessoas. Sua utilização já é vista como instrumento de 

aprendizagem e sua ação no meio social vêm aumentando de forma rápida 

entre as pessoas. Cresce o número de famílias que possuem em suas 

residências um computador. Esta ferramenta está auxiliando pais e filhos 

mostrando-lhes um novo jeito de aprender e ver o mundo. Quando se 

aprende a lidar com o computador novos horizontes se abrem na vida do 

usuário. Hoje é possível encontrar o computador nos mais variados 

contextos: empresarial, acadêmico, domiciliar, o computador veio para 

inovar e facilitar a vida das pessoas. 
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A presença de computadores nas residências e nos locais de trabalho, em espaços 

determinados, como um escritório ou uma secretaria de escola, ou transcendendo os limites 

espaciais, sob a forma de notebooks, netbooks e tablets, tem se tornado comum e avançado na 

direção das famílias com menor poder aquisitivo. Antes tomados como indicativos de status 

privilegiado, a posse e uso do computador foram grandemente facilitados pela produção em 

larga escala, que levou ao barateamento dos equipamentos. 

 O parcelamento em longo prazo, anunciado nos diferentes meios de comunicação, 

associado às mudanças no padrão de consumos das camadas B e C da população, tem servido 

de estímulo à difusão de equipamentos de tecnologia digital como computadores, celulares, 

aparelhos de televisão. Por outro lado, a renovação permanente dos padrões tecnológicos e 

múltiplas e velozes conexões são desafios constantes para os indivíduos como para os 

sistemas educacionais. Acompanhá-las é uma resposta às demandas históricas e sociais da 

sociedade contemporânea.   

De acordo com dados do MEC/Inep,  no ano de 2010, 92,3% das 24.452 unidades 

escolares de ensino médio do país possuíam acesso à internet e 87,4% contavam com 

laboratórios de informática em sua estrutura, conforme disposto no gráfico a seguir:  

 

Gráfico 1 – Infraestrutura das Escolas de Ensino Médio no Brasil 

 

Fonte: MEC/Inep. Censo Escolar 2010: Resumo Técnico. Disponível em: 

http://sip.proinfo.mec.gov.br/sisseed_fra.php. Acesso em: 03 jul. 2011. 

 

Como estão dispostos os dados no gráfico, não há clareza se o acesso à internet é um  

recurso disponível nos laboratórios de informática ou se estão contabilizadas as escolas que 

http://sip.proinfo.mec.gov.br/sisseed_fra.php


22 

 

 

dispõem de internet apenas em setores de acesso exclusivo a professores e funcionários como 

secretaria da escola, sala da direção ou ambiente dos professores.  

No município de Vitoria da Conquista, pesquisa divulgada pelo Programa de 

Tecnologia Educacional (PROINFO), vinculado ao MEC, das trinta e uma escolas estaduais 

de ensino médio existentes no ano de 2011, vinte e oito (90%) possuíam laboratórios de 

informática com acesso à internet
3
. Embora as condições estruturais e os modelos de gestão 

das escolas possam ser apontados como elementos de desestímulo à utilização dos recursos, a 

própria existência do laboratório indica a necessidade de integração dos professores às novas 

tecnologias digitais.  

Entretanto, como salienta Pretto (1999), a introdução dos computadores na educação 

não deve servir simplesmente à reprodução de aulas tradicionais, centradas nas práticas de 

instrução programada. Pelo contrário, a integração de novas tecnologias deve resultar na 

implantação de processos educacionais menos convencionas e tradicionais, como a 

aprendizagem em rede. Os processos educacionais de ensino centrados na adoção de 

tecnologias digitais requerem mudanças profundas na formação daqueles que nela estão 

envolvidos e devem envolver a totalidade dos sujeitos abarcados pelo processo de ensino 

aprendizagem, como quer Pretto (1999, p.35):  

As TIC têm possibilidade de reduzir distâncias e esta proposição tem 

presidido grande parte das discussões sobre o seu uso na educação e em 

especial na EAD. Por outro lado, é preciso estar atento para o fato de que, ao 

pensarmos nestas tecnologias como potencialmente redutoras das distâncias, 

temos que ter sempre em mente que, se isso não acontecer amplamente, 

poderemos estar iniciando, mais uma vez, um perverso aumento da exclusão 

daqueles que já são excluídos socialmente em termos de condições mínimas 

de sobrevivência. Estaríamos introduzindo um novo tipo de exclusão: a 

digital.  

 

Com as interfaces comunicacionais ofertadas pelas tecnologias digitais fica muito 

mais fácil diminuir as distâncias entre professores e alunos. Mas a presença de computadores 

e outros equipamentos tecnológicos em uma escola não faz dela uma escola moderna, 

aparentemente atualizada e inovadora. Se o professor for apenas um executor de programas, a 

educação não terá os ganhos almejados. É necessário integrar esses programas aos currículos 

e aos projetos pedagógicos, o que contribuirá, de maneira significativa, para a formação dos 

alunos como indivíduos com capacidade de agir, planejar, executar, criar e adquirir 

autonomia. Isso pressupõe a atualização permanente dos professores e a sua integração, como 

a dos alunos, em experiências inovadoras.  Essa compreensão é o ponto de partida para as 

                                                 
3
 Disponível em: http://sip.proinfo.mec.gov.br/sisseed_fra.php. Acesso em jul 2011. 

http://sip.proinfo.mec.gov.br/sisseed_fra.php
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ações dos Núcleos de Tecnologia Educacional (NTE), subordinados à Secretaria de Educação 

do Estado da Bahia, que, em conformidade com o disposto no Programa Estadual de 

Informática na Educação (PROINFE), atua no processo de letramento digital de professores. 

 

2.2 A formação de professores na “Sociedade da Informação” 

 

A informática não fez parte do processo de formação da grande maioria de professores 

em atividade hoje no Brasil e os recursos disponíveis nas escolas estavam até há bem pouco 

tempo em consonância com os planos e projetos pedagógicos por eles desenvolvidos. Mas, 

atualmente, diante do ritmo acelerado de mudanças nos parâmetros científicos e técnicos, 

como enfatiza Lévy (2003, p.173), "pela primeira vez na história da humanidade, a maioria 

das competências adquiridas por uma pessoa no início de seu percurso profissional estarão 

obsoletas no final de um percurso profissional ou mesmo antes".  

Entre os profissionais recentemente formados parece ser mais fácil a superação dos 

padrões metodológicos que priorizam a reprodução dos conteúdos. Entretanto, para os novos 

como para os velhos professores, a efetiva utilização das tecnologias digitais em sala de aula é 

sempre um enorme desafio e pressupõe uma qualificação permanente que os leve ao 

desenvolvimento de habilidades técnicas e pedagógicas, a compreender a linguagem dos 

softwares, interpretá-las e adequá-las ao cotidiano da sala de aula:  

Com as novas tecnologias, novas formas de aprender, novas competências 

são exigidas, novas formas de se realizar o trabalho pedagógico são 

necessárias e fundamentalmente, é necessário formar continuamente o novo 

professor para atuar neste ambiente telemático onde a tecnologia serve como 

mediador do ensino-aprendizagem. (MERCADO, 2002, p.15). 

 

A integração dos professores à “Sociedade da Informação” é requerida pelos gestores 

e, principalmente, pelos alunos que melhor integrados às novidades tecnológicas, almejam 

novas formas de difusão do saber. Desse modo, como ressalta Nóvoa (1995, p.9), “não há 

ensino de qualidade, nem reforma educativa, nem inovação pedagógica, sem uma adequada 

formação de professores”. 

Os professores precisam ser criativos e abertos às inovações na sociedade moderna: 

“Assumir uma nova postura em relação a prática pedagógica hoje é fundamental para os 

professores em relação ao uso do computador e mídias digitais para que estes não se tornem 

meros recursos pedagógicos a seu serviço” (SOARES, 2010, p. 25).  

Formar professores para o uso das TIC não consiste, entretanto, somente em lhes 

apresentar meios para o melhor desempenho da profissão ou lhes capacitar para o bom 
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manuseio da máquina. Novas competências são requeridas do professor para que ele possa 

atuar como um mediador do conhecimento. Para Perrenoud (2000, p.128), 

Formar para as novas tecnologias é formar o julgamento, o senso crítico, o 

pensamento hipotético e dedutivo, as faculdades de observação e de 

pesquisa, a imaginação, a capacidade de memorizar e classificar, a leitura e a 

análise de textos e de imagens, a representação de redes, de procedimentos e 

de estratégias de comunicação. 

 

Assim, um curso de formação de professores voltado para a difusão do uso de 

tecnologias educacionais deve levá-los a compreender as potencialidades da máquina e as 

possibilidades de uso; mas também deve incitá-los a se manter atualizados; deve ampliar as 

suas competências profissionais a ponto de torná-los digitalmente letrados e integrados ao 

atraente mundo tecnológico e informacional; deve servir de estímulo à apropriação de novos 

conhecimentos; deve levá-los, enfim, a correr riscos, decorrentes da aplicação dos novos 

conhecimentos e das novas técnicas no processo de ensino e aprendizagem. 

 

2.3. Mídias digitais ou Tecnologias digitais? Construindo um conceito 

 

Ao longo do tempo, conceito de mídia foi construído e reconstruído. O Dicionário da 

Língua Portuguesa de Aurélio Buarque do Holanda propõe definir mídia da seguinte maneira: 

“Designação genérica dos meios, veículos e canais de comunicação, como p. ex., jornal, 

revista, rádio, televisão, outdoor, etc” (AURÉLIO, 2000, p. 462). 

Esta é uma definição genérica de mídia, mas a prática social e o surgimento de novos 

formatos possibilitaram reconfiguração e a ampliação da finalidade dos objetos 

frequentemente associados ao conceito.  Atualmente, dada a amplitude de formas e usos, a 

tendência é usar o termo no plural.  Para Santaella,  

O termo mídias no plural visa pôr em relevo os traços diferenciais de cada 

mídia, para caracterizar a cultura que nasce nos trânsitos, intercâmbios e 

misturas entre os diferentes meios de comunicação" (SANTAELLA, 1992, p. 

138). 

 

A palavra mídias é hoje utilizada para conceituar o conjunto de diversos meios de 

informação e comunicação, como a televisão, o rádio, o jornal, as revistas, o aparelho de 

celular, o computador e a Internet (TERUYA, 2006, p.48). A integração entre as mídias é 

facilitada pela tecnologia digital.  O computador e a internet servem de suporte à guarda e 

transmissão de dados e a junção dos recursos da telefonia com a informática ampliaram a 

capacidade dos dispositivos de reproduzir, mediar e promover a interação. O texto, o som e o 

vídeo podem integrar uma mesma informação em linguagem multimodal. 
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As intensas transformações, verificadas desde as duas últimas décadas do século XX 

no suporte e capacidade das mídias, suscitaram diferenciação, do ponto de vista conceitual, 

entre mídias antigas e novas mídias.  A mídia antiga estava amparada no uso dos recursos 

analógicos para a transmissão de informações. São exemplo de antigas mídias a telefonia fixa, 

o rádio, a TV analógica, os jornais e revistas impressos. A nova mídia (DIZARD, 1998; 

TERUYA, 2006) inclui os computadores multimídia, CD-ROM, discos laser, aparelhos de fac-

símile, bancos de dados portáteis, livros eletrônicos, redes de videotextos, telefones, satélites 

de transmissão direta de sinal de televisão, internet, todos configurados como mídia 

eletrônica. 

A aplicação das mídias eletrônicas ao universo educacional suscitou o aparecimento 

de um novo campo de saber, a educação para mídias, cujos objetivos, na concepção de 

Belonni (2005, p. 12), visam à formação do usuário ativo, crítico e criativo de todas as 

tecnologias de comunicação e informação. 

Nesta perspectiva, o letramento digital seria a leitura e compreensão crítica do uso 

das mídias digitais na educação. Para que haja letramento digital, é preciso que os professores 

não apenas recebam a transmissão da informação, mas que as processe , analise e utilize em 

suas vidas, contextualizando-as e dando sentido a este uso. 

Para McLuhan os meios de comunicação de massa são extensões do homem que 

permitem ampliar seu universo de conhecimento:  

Todos os meios são prolongamentos de alguma faculdade humana, psíquica 

ou física. A roda é um prolongamento do pé. O livro, um prolongamento do 

olho. A roupa um prolongamento da pele. O circuito elétrico, um 

prolongamento do sistema nervoso central. Os meios, ao modificarem o 

ambiente, suscitam percepções sensoriais de proporções únicas. O 

prolongamento de qualquer dos nossos sentidos modifica nosso modo de 

pensar e de agir – nossa maneira de perceber o mundo. E quando essas 

proporções mudam, os homens mudam. 

(MCLUHAN, 1969, p.54-69). 

 

Como extensão da faculdade humana no processo de comunicação, as mídias se 

transformam, são criadas e recriadas no processo evolutivo da sociedade. É desse ponto de 

vista que se podem conceituar as tecnologias digitais. O conceito de tecnologia relaciona-se 

com os artefatos que promovem a extensão do homem no auxílio de seu trabalho. Já a idéia de  

digital advém do uso de dígitos, dados codificados ou convertidos em valores numéricos, 

utilizando o sistema binário (0 e 1), e associados a impulsos elétricos. Os sinais digitais 

combinados são processados e se transformam na informação a ser acessada. 

As tecnologias digitais não podem estar restritas aos aparelhos de informática 

(computadores, laptops, notebooks), mas devem abranger todos os recursos nos quais a 
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linguagem digital é utilizada para o reconhecimento de códigos e que permita a transposição 

da linguagem binária para texto, som, imagem etc. Mudanças de finalidade também ocorrem 

com os recursos associados ao conceito de mídia digital.  Um aparelho de televisão digital, 

por exemplo, já não é mais utilizado apenas para a recepção de sinais e transmissão de canais 

de TV. Os modelos mais avançados de TV digital permitem conectar outras mídias e o 

aparelho de TV se transforma em tela de projeção. Como suporte multimídia, as TVs e 

computadores podem ser empregados nos meios educacionais como recursos didáticos, mas 

as suas possibilidades ainda não foram de todo exploradas. A descoberta e o efetivo uso 

dessas potencialidades passa pela formação dos professores. 

As  mídias digitais como o computador e a TV são os principais recursos abordados 

pelo curso “Utilização Pedagógica das Mídias Digitais”. O uso do computador, 

principalmente como um veículo de acesso à Internet e da TV, associada ao DVD, estão em 

foco no programa de formação de professores para o uso das mídias digitais.  

As tecnologias digitais e as mídias digitais integram as chamadas tecnologias da 

informação e comunicação em linguagem digital. 

 

2.4. O letramento digital de professores na sociedade contemporânea 

 

Na sociedade contemporânea, saber ler e escrever são requisitos de inclusão social. 

Fazer uso da leitura e da escrita não é somente saber decifrar o código, juntar as sílabas e 

formar uma palavra, ler um símbolo ou assinar o próprio nome. É também ter o poder de 

interferir e usar criticamente o conhecimento e adquirir outras habilidades de leitura, por 

exemplo, aquelas relacionadas ao uso dos recursos digitais.  

Na década de 1970, o documento Computerized Manufacturing Automation: 

Employment, Education and the Workplace in Congress, Office of Technology Assessment, 

apresenta uma lista de palavras, que são largamente utilizadas até os nossos dias, para 

designar a aquisição de competências para o uso do computador: digital literacy, eletronic 

literacy, information literacy, visual literacy. A idéia de letramento computacional difunde-se 

inicialmente, mas ainda relacionado ao domínio dos aspectos mecânicos da tecnologia 

computacional. Do conceito e seus significados infere-se uma ênfase na aquisição de 

habilidades básicas e funcionais:   

Embora letramento computacional possa englobar diferentes níveis de 

conhecimento de tecnologia computacional, usualmente refere-se a 

habilidades básicas de digitação, mais um conhecimento funcional de como 

os sistemas computacionais opera e dos modos gerais em que os 
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computadores podem ser utilizados. (OFFICE OF TECNOLOGY ASSESSMENT 

tradução nossa). 
4
 

 

A gênese do conceito resulta das pesquisas desenvolvidas nos Estados Unidos, desde 

meados da década de 1960, destinadas a aferir e superar um quadro de desigualdade 

educacional. Programas foram gerados com o propósito de assegurar oportunidades de 

ascensão profissional para as maiorias economicamente desfavorecidas. A pressão do 

mercado de trabalho por profissionais mais capacitados para a nova fase de desenvolvimento 

industrial impôs a reflexão sobre o letramento computacional. 

No Brasil, os termos comumente utilizados para definir o processo de aquisição de 

competências para o uso do computador são: alfabetização digital, fluência digital, inclusão 

digital, alfabetização tecnológica, letramento digital. Coscarelli propõe uma diferenciação 

entre alfabetização e letramento digital e insiste na necessidade de capacitação profissional 

dos professores como condição indispensável para a difusão das tecnologias educacionais:  

Para que a informática se instaure como tecnologia educacional, é preciso 

que os professores se preparem para operar desembaraçadamente com esse 

instrumental. Isso não significa ser expert em informática, mas familiarizar-

se com os recursos básicos necessários à utilização dessa tecnologia. 

(COSCARELLI, 2007, p.40). 

 

Entretanto, a despeito de propor a superação do conceito de alfabetização em favor 

do conceito de letramento, a autora restringe as competências decorrentes do processo de 

letramento a digitar, formatar textos, criar apresentações, navegar, operar 

desembaraçadamente o computador. Não estão contemplados nesse inventário as 

possibilidades de uso social e crítico dos recursos, para as quais o conceito de letramento 

parece apontar. 

Originário da palavra inglesa literacy e, em sua concepção atual, o termo letramento 

significa o resultado da ação de ensinar ou de aprender a ler e escrever. Para tornarem-se 

letrados, os cidadãos que utilizam os artefatos tecnológicos digitais devem entender o seu 

significado e aplicá-los de forma crítica, atuando como seres produtores de saberes por meio 

dos diversos formatos: escrito, visual, sonoro ou multimídia. Dessa forma o letramento digital 

deve preparar para um juízo crítico, num movimento de conscientização, ação e reflexão, com 

oportunidades de escolher o próprio caminho, desvelando a realidade para conhecê-la e fazer 

da tecnologia uma aliada e não um mero objeto de dominação. Refere-se ao estado ou 

                                                 
4
.While computer literacy can encompass varying levels of knowledge of computer technology, it usually refers 

to basic keyboard skills, plus a working knowledge of how computer systems operate and of the general ways 

in which computers can be used. 
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condição que adquire um grupo social ou um indivíduo como conseqüência de ter se 

apropriado da escrita. Soares (2006.p.18) define letramento como o estado ou condição 

daquele que aprende a ler e escrever e o Dicionário Aulete Digital como a 

condição que se tem, uma vez alfabetizado, de usar leitura e a escrita como 

meio de adquirir conhecimentos, cultura etc., e estes como instrumento de 

aperfeiçoamento individual e social, e, conjunto de práticas que indicam a 

capacidade de uso de vários tipos de material escrito.
 

 

Entretanto, introduzida no campo das ciências sociais e linguísticas em meados dos 

anos 80, a palavra letramento reflete a ocorrência de novos fatos, novas idéias, e novas 

maneiras de compreender os fenômenos da escrita no mundo social (SOARES, 2006.p.16). Seu 

uso no meio acadêmico aparece no sentido de separar os estudos sobre o “impacto social da 

escrita” dos estudos sobre a “alfabetização”, que considera as competências individuais no 

uso e na prática da escrita.  

Como processo de contínuo desenvolvimento, o letramento não pose ser reduzido a 

um estado ou condição daquele que aprende a ler e escrever. Os impactos sociais da escrita 

habilitam o indivíduo aprender a utilizar o código alfabético e se tornar independente, não 

necessitando dos outros lhe indicarem a linha do ônibus, a escolher os produtos nos 

supermercados. Mais do que isso, esses impactos acarretam mudanças significativas na vida 

das pessoas.  

Com isso não se pretende sustentar que os indivíduos “não letrados” são incapazes de 

manipular determinados códigos. O contrário pode ser demonstrado, por exemplo, pelo 

feirante que não sabe escrever seu próprio nome, mas conhece seu produto e realiza cálculos 

mentais para receber, passar o troco e pagar as contas. Além disso, deve-se pressupor a 

possibilidade de outras leituras do mundo que não passam pelo plano da leitura e da escrita. A 

leitura do mundo precede a leitura da palavra, como defendeu Freire (1980). Isso quer dizer 

que as pessoas já conseguem ler o mundo antes mesmo de serem alfabetizadas e dominarem a 

tecnologia da escrita e que elas já possuem um certo grau de letramento mesmo antes da 

alfabetização formal.  

Saberes são adquiridos fora da escola. Aprende-se a ler o mundo nas interações 

pessoais com família, amigos, vizinhos, ao assistir a programas televisionados, ao escutar 

programas de rádio, ouvir músicas, acessar a Internet. Por outro lado, dominar a técnica da 

leitura e da escrita, saber identificar códigos e traduzí-los – alfabetizar-se, portanto – não 

torna a pessoa “letrada”: 

As pessoas alfabetizadas não são necessariamente 'letradas', pois apesar de 

saberem ler e escrever muitas pessoas não conseguem, construir uma 
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argumentação, interpretar um gráfico, encontrar um livro em um catálogo, 

etc (SILVA NETO, 2009, .p.8). 
 

Um indivíduo letrado sabe desfrutar da leitura e da escrita para transformar-se 

socialmente, utiliza a leitura e a escrita para solucionar os problemas do cotidiano, para ler e 

interpretar o mundo, para assimilar, transmitir e produzir conhecimento. O letramento é uma 

competência adquirida por aqueles que já se apropriaram do código escrito e que sabem 

usufruir dessa competência em situações e circunstâncias diversas. É, portanto, um processo 

de aperfeiçoamento da técnica advinda da aquisição da leitura e escrita. Ressalta Coscarelli 

(2007, p. 31): 

uma vez dominados os recursos básicos da leitura e da escrita, ficamos o 

resto de nossas vidas aprendendo a ler e a escrever, a dominar cada vez mais 

os recursos da escrita e as estratégias da leitura. Esses processos não se 

encerram na alfabetização. Uma vez dominados os recursos básicos da 

leitura e da escrita, não importa mais em que métodos fomos alfabetizados, 

mas que concepção de texto, de leitura, de escrita, de aprendizagem, a escola 

está nos ajudando a desenvolver. (COSCARELLI, 2007, p. 31) 

 

Em um sentido estrito, letramento denota, conforme Street (apud SAITO, 2011, p. 9), 

a aquisição de habilidades básicas de escrita (alfabetização); em um sentido amplo, significa o 

conhecimento das práticas sociais relativas à cultura escrita. Ainda de acordo com Street 

(apud KLEIMAN, 2004, p.21) existem dois modelos de abordagem sobre o letramento: o 

modelo autônomo e o modelo ideológico. 

No modelo autônomo, o letramento é uma ferramenta neutra, que pode ser aplicada 

de forma homogênea, com resultados igualmente homogêneos, em todos os contextos sociais 

e culturais. Todos aprendem com o mesmo método, uniformizado, não há consideração sobre 

as questões sociais e culturais de cada indivíduo. Sob esta ótica, a escrita seria um produto 

completo em si mesmo , não estando presa ao contexto de sua produção para ser interpretada : 

A leitura é “um processo neutro, independente de considerações contextuais e sociais” 

(KLEIMAN, 2004, p. 44). Neutro no sentido de que não leva à interpretação crítica da  escrita e 

da leitura e não modifica o indivíduo. 

Já o modelo ideológico considera a escrita e a leitura como “práticas ligadas à cultura 

e a estruturas de poder de uma sociedade” (KLEIMAN, 2004, p.38). Este modelo valoriza o 

papel dos fatores culturais no processo de letramento. A leitura e a escrita são consideradas 

práticas sociais e fazem parte das atividades sociais. Por essa ótica, as práticas de letramento 

variam segundo o contexto no qual se inclui o indivíduo: por exemplo, crianças de classe 

social mais elevada, com alto nível de escolarização na família, têm mais possibilidade de 

participar de eventos de letramento que crianças de famílias de baixa escolarização; também 



30 

 

 

professores de centros urbanos mais desenvolvidos encontram mais oportunidades de 

participar de formações continuadas e aperfeiçoamento profissional que outros moradores de 

centros menos desenvolvidos com condições precárias de infraestrutura social.  

Soares (2002) propõe a utilização da expressão “letramentos”, ao invés de 

letramento, para definir os diferentes setores e contextos de aquisição de competências 

especiais de leitura e escrita. Pode-se, pois, segundo a autora, falar de letramento matemático, 

letramento acadêmico, letramento fílmico, letramento visual, letramento digital etc. A 

utilização do termo no plural indica que o homem passa por diversos letramentos ao longo da 

vida e que esses diversos letramentos contribuem para a sua formação como cidadão crítico e 

aprendente.   

Tratando do letramento digital, a autora salienta que “a tela do computador passa a 

ser um novo suporte de leitura e escrita”, diferentemente dos suportes de escrita consolidados 

historicamente desde os primórdios da humanidade, como argila, madeira, pedra, papiro, 

códice, página de papel. Saber utilizar os computadores, bem como outros equipamentos 

digitais (celulares, laptops, ipods, gravadores, máquinas fotográficas e filmadoras etc.) é 

requisito para o letramento na “Sociedade da Informação”.  

Glister (apud SOUZA, 2007, p.6) assinala que o letramento digital é a “habilidade de 

entender e usar informações em formatos múltiplos de uma vasta gama de fontes quando esta 

é apresentada via computadores” e enfatiza que as ferramentas disponíveis no meio digital 

levam o indivíduo a aprender a lidar com idéias e a memorizar comandos. Para o autor 

existem quatro competências básicas decorrentes da aquisição do letramento digital: avaliação 

crítica do conteúdo, rompimento da linearidade da escrita em face do hipertexto, construção 

do conhecimento com as informações adquiridas na internet e desenvolvimento de 

habilidades de busca para selecionar as informações das bibliotecas virtuais. 

O letramento digital torna o indivíduo apto a interagir com os recursos tecnológicos  

e com novas semioses para melhor interpretar o mundo. Isso que dizer que, mais do que 

buscar textos na internet, o indivíduo letrado digitalmente é capaz de interagir com o texto e 

interpretá-lo, de decifrar a sua mensagem, de interpretar os códigos e linguagens próprias ao 

texto, de explorar as janelas que se oferecem à navegação.  

Eshet-Alkalai propõe a existência de cinco tipos de letramento digital, definidos em 

consonância com a variedade de habilidades cognitivas, motoras, sociológicas e emocionais 

adquiridas pelo sujeito, como pode ser visualizado no quadro a seguir: 
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Quadro 1 – Tipos de letramento digital 

 

Fonte: Eshet-Alkalai (apud SOUZA, 2007, p.8) 

 

A oposição entre alfabetização e letramento pode também ser utilizada para abordar 

situações relacionadas ao uso dos recursos de informática. Tal como no processo de 

letramento, compreendido no sentido amplo, observa-se a dificuldade que têm algumas 

pessoas de dominar sozinhas a máquina e suas linguagens.  Fazer um download, anexar um 

arquivo, deletar documentos, acessar os programas de um computador, salvar arquivos, fazer 

pesquisas, escolher o caminho de navegação, selecionar informações relevante em sites de 

busca, abrir um software, participar de grupos de discussão, enviar um e-mail, são 

demonstrações de um certo nível de letramento. A consecução dessas ações indica que o nível 

básico de manuseio foi superado e que o indivíduo adquiriu as competências necessárias para 

usufruir dos recursos oferecidos pelas tecnologias digitais. 

Orientar para o uso dessas tecnologias é o papel dos cursos de formação de 

professores ofertados pelo NTE. Subordinados aos princípios definidos pelo PROINFE, esses 

cursos têm como principal objetivo a incorporação dos professores à “sociedade cibernética”, 

para que eles não se sintam como estrangeiros digitais, “exilados dentro de sua própria 
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sociedade” (CANCLINI, 1997.p 283). A migração do mundo analógico para o digital 

promove nos indivíduos a sensação de estar transitando em um lugar totalmente novo e 

desconhecido. Conectar-se à internet, acessar um ambiente virtual de aprendizagem, usar um 

login e uma senha, participar de um chat e refletir sobre o uso da internet em suas práticas 

pedagógicas  são atitudes que demandam o desenvolvimento de habilidades específicas e o 

domínio sobre vários tipos de linguagens e gêneros textuais. Navegar em um ambiente virtual 

pressupõe o conhecimento e uso de uma nova linguagem e novos gêneros discursivos são 

descobertos quando texto, imagem e som habitam o mesmo espaço, acessível mediante um 

clique. Diante dessas diversas modalidades de linguagem, osujeito faz-se multiletrado:  

“multiletramento”, aqui, significa que compreender e produzir textos não se 

restringe ao trato do verbal oral e escrito, mas à capacidade de colocar-se em 

relação às diversas modalidades de linguagens – oral, escrita, imagem, 

imagem em movimento, gráficos, infográficos etc. – para delas tirar sentido. 

(MOITA LOPES; ROJO, 2004, p. 31). 

 

Soares (2002) pluraliza a noção de letramento ao reconhecer que as diferentes 

tecnologias de escrita ofertadas na sociedade contemporânea criam diferentes letramentos.  A 

noção de letramentos múltiplos (SELBER, 2004 ) ou multiletramento amplia  a noção de texto, 

que não mais se limita ao texto oral ou impresso. Os textos contemporâneos nos quais se 

encontra associados  sons, imagens, cores, designers e movimentos provocam múltiplas 

semioses, O letramento por meio da letra/do livro torna-se, assim, insuficiente para dar conta 

dos letramentos necessários para agir na vida contemporânea (MOITA LOPES; ROJO, 2004, 

p.38). Na realização de tarefas cotidianas, os homens integrados à “Sociedade Cibernética” 

são leitores semióticos, que interpretam e imprimem sentidos às imagens, sons, cores, texto, 

todos em um só recurso multimídia. A escola precisa, pois, superar as práticas de leitura sobre 

gêneros já consolidados no impresso (carta, anotações, resumos, questionários, exercícios) e 

avançar em direção aos novos gêneros resultantes da renovação tecnológica, como blog, 

twiter, scraps, SMS etc. 

A escola trouxe para dentro de seus muros os letramentos vernaculares, aqueles que 

não são regulados ou controlados institucionalmente, que se originam na vida cotidiana, nas 

culturas locais e que, muitas vezes, aparecem como práticas de resistência (ROJO, 2009, p. 

103). Um bom exemplo é a linguagem do “internetês”, empregada nos scraps, posts e no SMS 

por adolescentes integrados às novas tecnologias digitais. Hamilton (2002) opõe os 

letramentos locais ou vernaculares aos letramentos dominantes, institucionalizados. Estes 

últimos têm o seu desenvolvimento associado à ação de organizações formais,como igrejas e  
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escolas. Têm como principais agentes os padres e pastores, os professores, os editores de 

livros didáticos etc.  

Como salienta Hamilton (2002, p.8), instituições formais, como a escola, tendem a 

ignorar ou desvalorizar os letramentos vernaculares. Por exemplo, o uso do internetês é 

rechaçado como prática desrespeitosa em relação à língua padrão. Do mesmo modo, a escola 

tende a cercear o acesso às redes sociais nos laboratórios de informática. Enquanto isso, os 

professores são pressionados a ampliar o repertório de gêneros empregados nas atividades de 

sala de aula. Deles exige-se a ampliação do processo de letramento para o campo da imagem, 

da música, do audiovisual, dos infográficos e de outras semioses, que não somente a escrita. 

(ROJO, 2009, p. 107) 

Como ferramentas de comunicação, os textos encontrados nos diversos ambientes 

sociais são multiplicados no ambiente virtual. A formação de professores deve, pois, integrar 

e reinventar os tradicionais gêneros do discurso, desde os mais simples aos mais complexos, 

tanto os que já se consolidaram – como o e-mail, o  fórum  e o chat –  como os emergentes –

wiki, blog, diário de bordo, portifólio, twiter, scraps etc. (MARCUSCHI, 2010, p.15), 

A idéia de letramento digital para conceituar o processo de ambientação com os 

recursos tecnológicos e as mídias digitais indica a superação de conceitos anteriores – como 

inclusão digital, alfabetização digital e inserção tecnológica. Significa a construção do 

conhecimento como um processo, que leva o indivíduo muito além da aquisição de 

habilidades simples, como ler e escrever, saber ligar uma máquina ou seguir os comandos 

para utilizar um software. Nesta perspectiva, o letramento digital não pode ser reduzido à 

aquisição da linguagem e códigos da área de informática. Deve ser pensado como o 

desenvolvimento de habilidades e competências diversas no contexto da cibercultura; como a 

integração ao “conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de 

modos de pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do 

ciberespaço." (Lévy, 2003, p. 17). 

O letramento digital, portanto, não pode ser apreendido como aquisição e utilização 

de conhecimento técnico, mas como o desenvolvimento da capacidade de construir sentidos 

com o domínio das tecnologias digitais. Letrado digitalmente, o indivíduo saberá usar as TIC 

de forma crítica e agir de forma positiva na vida pessoal e coletiva: 

Não resta apenas ao sujeito adquirir os conhecimentos operacionais para 

poder desfrutar das possibilidades interativas com as novas tecnologias. [...] 

Exige também a apropriação e uso dos conhecimentos e saberes disponíveis 

não como uma forma artificial, específica e distante de comportamento 

intelectual e social, mas integrada e permanente, inerente à própria maneira 

de ser do sujeito. (KENSKY, 1998, p. 67). 
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A escola tem como responsabilidade a inserção de novos recursos tecnológicos em 

suas atividades, de modo a tornar os professores e alunos aptos ao uso das TIC. Em especial o 

professor precisa estar preparado para realizar o seu trabalho, consciente dos diversos meios 

que podem levar ao conhecimento e de que a aprendizagem pode acontecer de formas 

distintas. Diversificam-se as estratégias de aprendizagem informal e o professor deve integrá-

las às suas próprias metodologias. Como salienta Oliveira (2003, p. 33), “o que está em jogo é 

a criação de novas maneiras de (re) educar as pessoas, para lidar não exatamente com o 

aparato tecnológico, mas com as informações advindas desse novo tipo de saber propiciadas 

por ele”. O letramento digital dos professores deve levá-los à constituição de novos 

fundamentos, deve conduzi-los ao uso crítico das técnicas da escrita e da leitura, mas agora 

em novos suportes.  

Deve-se, por outro lado, pensar o letramento digital como prática social. O indivíduo 

torna-se letrado digitalmente em determinado contexto sócio-cultural, histórico e político. 

Soares (2002, p.155-156) sugere que diferentes tecnologias de escrita criam diferentes 

letramentos e que os “letramentos digitais constituem formas diversas de prática social que 

emergem, evoluem, transformam-se em novas práticas, e em alguns casos desaparecem 

substituídas por outras”. Buzzato também acentua essa pluralidade de letramentos na 

sociedade contemporânea, na qual as fronteiras são rompidas em decorrência do aparecimento 

de novos recursos de comunicação e informação:  

letramentos digitais (LDs) são conjuntos de letramentos (práticas sociais) 

que se apóiam, entrelaçam, e apropriam mútua e continuamente por meio de 

dispositivos digitais para finalidades específicas, tanto em contextos 

socioculturais geograficamente e  temporalmente  limitados, quanto naqueles 

construídos pela interação mediada eletronicamente (BUZATTO, 2006, p.16). 

 

A difusão da telefonia móvel e a interligação de computadores em rede indica que 

fronteiras foram ultrapassadas e que existe um território extremamente fértil para a 

comunicação e para novas aprendizagens.  

Muitos autores têm se dedicado a pesquisas sobre o letramento digital no Brasil 

(COSCARELLI, 2007; KLEIMAN, 2004; SOARES,2002; MOITA LOPES; ROJO,2004). Maior 

repositório de dados sobre a pós-graduação stricto sensu no país, o Banco de Teses da Capes 

revela uma enorme diversidade de pesquisas associadas à expressão “letramento digital”. 

Adotando-se como critério de busca o aparecimento de todas as palavras existentes na 

expressão, verifica-se um crescimento contínuo das pesquisas relativas a letramento digital 

nos anos de 2008 a 2010. Os números são menores quando se utiliza como critério de busca a 

expressão exata, como expõe a Tabela 1 
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Tabela 1 – Aparecimento da expressão “letramento digital” nas dissertações defendidas no Brasil  

(2008- 2010) 

 

 Busca por todas as palavras Busca por Expressão exata 

2008 11 7 

2009 16 14 

2010 20 12 

TOTAL 47 33 

Fonte: Banco de Teses da Capes. Disponível em 

http://www.capes.gov.br/servicos/banco-de-teses. Acesso em 20 nov. 2011 

 

A prática docente de professores de Língua Estrangeira predomina na preferência dos 

estudos, mas outros temas aparecem com freqüência, como novos gêneros digitais, inclusão 

digital, leitura, discursivos, representação dos professores, interação em ambientes virtuais e 

formação de professores. O letramento midiático com o uso da linguagem audiovisual 

também aparece como objeto de investigação, assim como objetos de aprendizagem e uso da 

internet por analfabetos. Uma abordagem estatística dos assuntos relacionados a letramento 

digital encontrados nas teses pode ser visualizada na tabela 2 

 

Tabela 2 – Assuntos relacionados a letramento digital abordados pelas dissertações no Brasil  

(2008-2010) 

 

Assunto  Quantidade 

Inclusão digital 7 

Prática docente de professores de língua estrangeira 13 

Novos gêneros digitais 8 

Leitura 5 

Representações dos professores 3 

Letramento midiático – uso de vídeos 1 

Projeto UCA 2 

Uso da internet por analfabetos 1 

Objetos de aprendizagem 1 

Interação em ambientes virtuais 3 

Formação de professores e letramento 3 

TOTAL 47 

Fonte: Banco de Teses da Capes. Disponível em 

http://www.capes.gov.br/servicos/banco-de-teses. Acesso em 20 nov. 2011 

 

São ainda pouco explorados, nas dissertações, alguns temas associados ao letramento 

digital, como hipertextos, hipermídia, materiais didáticos digitais e os avanços e limites no 

processo de letramento digital de professores. 

Assim como nas dissertações, o letramento digital tem sido objeto de discussão em 

Grupos de Pesquisa e eventos das Áreas de Educação, Linguística, Comunicação, Semiótica e 

Artes. São particularmente importantes os encontros da Associação Brasileira de Estudo de 

Hipertexto e Tecnologias Educacionais (ABEHTE), que comportam grupos de discussão 

sobre Novas Tecnologias em Comunicação e Mídias Digitais, sobre Interação e Comunicação 

http://www.capes.gov.br/servicos/banco-de-teses
http://www.capes.gov.br/servicos/banco-de-teses
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em ambientes virtuais de aprendizagem, sobre Novos Letramentos e Apropriações 

Tecnológicas e que ampliam as discussões sobre leitura e escrita na hipermídia. 

Também o Núcleo de Estudos de Hipertexto e Tecnologias na Educação (NETHE), 

vinculado à Universidade Federal de Pernambuco, vem debatendo os usos das tecnologias 

aplicadas à aprendizagem. O seu terceiro simpósio, realizado no ano de 2010, teve como foco 

a utilização das Redes Sociais para o desenvolvimento de novas formas de aprendizagem. No 

livro de resumos do evento constam trabalhos sobre letramento digital, leitura em 

multímodos, leitura nos gêneros digitais, novos olhares e novas práticas sobre o letramento 

digital. 

Na Bahia, são escassos os estudos sobre letramento digital e, em especial, os 

trabalhos destinados a refletir sobre o processo de letramento digital de professores. Tomando 

como sujeitos da investigação os professores que participaram do curso “Utilização 

Pedagógica de Mídias Digitais”, ofertado  pelo NTE 16, este é o propósito que orientou o 

desenvolvimento da nossa pesquisa. 
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3. O letramento digital de professores: a experiência do NTE 16 

 

O Programa de Tecnologia Educacional (PROINFO)
 
foi criado pelo Ministério da 

Educação e Cultura em 1997 com o objetivo de promover a inserção das Tecnologias de 

Informação e Comunicação nas escolas. Desenvolvido pela Secretaria de Educação a 

Distância (SEED), em parceria com os governos estaduais e municipais, o programa centra 

suas ações na oferta de equipamentos para a montagem de laboratórios de informática e na 

promoção de cursos de capacitação em informática educativa para os professores.   

Programas foram instituídos nos vários Estados da Federação para assegurar o 

cumprimento das determinações do PROINFO, a exemplo do Programa Estadual de 

Informática na Educação (PROINFE), de iniciativa do Governo do Estado da Bahia. Além 

disso, foram implantados no Estado 16 Núcleos de Tecnologia Educacional. O Decreto 

Estadual nº 7.380 de 1998 define o propósito dos Núcleos: “assegurar as condições 

pedagógicas, administrativas e financeiras para o ensino da informática e para o 

acompanhamento e avaliação dos projetos pedagógicos de informática, bem como a 

manutenção e plena utilização dos equipamentos do Programa de Informática Administrativa 

(PINAD) e dos laboratórios de informática implantados nas escolas estaduais e municipais de 

sua jurisdição, previstos no Programa Estadual de Informática na Educação (PROINFE)”. 

 No ano de 2002, um novo Decreto, sob o nº 8.259, assinado pelo Governador do 

Estado, determinou que os 16 NTE existentes no Estado deveriam se integrar à estrutura do 

Instituto Anísio Teixeira (IAT), órgão da Secretaria de Educação do Estado que tem a 

responsabilidade da formação continuada de professores.  

Orientados pela Coordenação de Tecnologia Educacional, os Núcleos de Tecnologia 

Educacional constituem, ainda hoje, uma rede de experimentação em informática educativa e 

tecnologias audiovisuais com a competência de planejar e executar ações de formação 
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continuada na área das TIC para profissionais vinculados ao PROINFE; disseminar o uso das 

tecnologias da informação e comunicação nas unidades escolares da rede pública, com vistas 

à melhoria da qualidade da educação; sensibilizar, instrumentalizar e assessorar, pedagógica e 

tecnicamente os profissionais da educação da rede pública para o uso das tecnologias da 

informação e comunicação; desenvolver programas e projetos visando à inclusão digital dos 

profissionais da educação; promover demonstrações e experimentações em tecnologias 

educacionais e apoiar o desenvolvimento da Educação a Distância no Estado da Bahia.  

A cada um dos Núcleos incumbe promover cursos e oficinas aos professores, 

oferecer suporte tecnológico às escolas, acompanhar e avaliar os projetos pedagógicos das 

unidades escolares que fazem parte de sua área de atuação. Os núcleos são dotados de infra-

estrutura de informática e comunicação e reúne educadores e especialistas em Tecnologias da 

Informação e Comunicação, profissionais especialmente capacitados para auxiliar as escolas 

em todas as fases do processo de incorporação das novas tecnologias. 

Com sede no município de Vitória da Conquista, o NTE 16 funcionou, inicialmente, 

no prédio de uma unidade escolar, o Colégio Estadual Adélia Teixeira, com o propósito de 

ofertar cursos de Informática Básica ou Instrumental aos professores. A partir do ano 2000, 

passou a funcionar em seis salas de um shopping da cidade, onde foram instalados 

laboratórios de informática e a estrutura administrativa do núcleo. 

A partir de 2003, para atender à demanda decorrente da instalação de laboratórios de 

informática nas escolas estaduais, o NTE 16 ampliou a oferta de cursos. Esses cursos 

deveriam não somente capacitar os professores para o uso das novas tecnologias, mas, 

principalmente, sensibilizá-los para o uso dos recursos disponíveis nos laboratórios. Desde 

então, foram ofertados pelo NTE 16, em parceria com unidades escolares do Estado, vários 

cursos, presenciais ou semipresenciais, todos visando a incorporação dos ambientes virtuais 

de aprendizagem e de outros recursos tecnológicos à prática pedagógica. São alguns desses 

cursos: Utilização pedagógica da Internet, do Blog e do Flog; Software Aplicado à Educação; 

Utilização Pedagógica das Mídias Digitais; Linux Educacional; Objetos de Aprendizagem e 

suas Aplicações nas Ciências Exatas e Naturais; Introdução à Educação Digital; Oficinas de 

Blog; Uso Pedagógico da TV e do Vídeo. 

Com a preocupação de incluir um número cada vez maior de professores ao mundo 

digital – ou, em outras palavras, tornarem-nos letrados no uso pedagógico das TIC – o NTE 

16 ampliou gradativamente o número de vagas ofertadas e obteve como resposta uma procura 

cada vez maior de professores interessados. Nos anos de 2006 a 2010, o curso “Utilização 

Pedagógica das Mídias Digitais” tornou-se o carro-chefe das ações do NTE 16. O curso foi 
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oferecido para os professores de ensino médio da rede estadual pública sob a alçada das 

Diretorias Regionais de Educação 14 e 20, sediadas, respectivamente, em Itapetinga e Vitória 

da Conquista 

Tendo como principal objetivo refletir com os professores sobre a importância da 

utilização das TIC e, em especial, das mídias digitais interativas no processo educacional, o 

curso “Utilização Pedagógica das Mídias Digitais” foi ofertado pela primeira vez em 2006, 

em vários municípios baianos. O programa do curso previa a apresentação das diversas 

ferramentas que poderiam ser utilizadas em práticas pedagógicas e a elaboração e execução de 

projetos interativos na própria unidade escolar onde atuavam os professores participantes.  

Diante dos obstáculos à liberação dos docentes de suas atividades cotidiana, o curso 

foi oferecido de forma semipresencial. Ou seja, os professores foram chamados a vencer os 

limites do tempo e do espaço impostos pela educação presencia, para obter formação 

continuada e especializada na modalidade da Educação a Distância. O uso dos Ambientes 

Virtuais de Aprendizagem (AVA) foi a estratégia utilizada para promover a interação entre os 

sujeitos participantes, em conformidade com as orientações advindas do IAT. Já na ação 

inicial do curso, em um encontro presencial, os professores foram ambientados nas diversas 

interfaces (fórum, portfólio, chat, wiki e mensagens) oferecidas pelo AVA conhecido como 

Moodle.  

Entre 2006 e 2010, o NTE 16 ofertou 13 turmas, para 232 professores, originários de 

35 municípios, como pode ser visualizado na tabela 3. 

 

 

Tabela 3 – Nº de turmas e de municípios atendidos pelo curso “Utilização pedagógica de 

mídias digitais, ofertado pelo NTE 16 (2006-2010) 

 

Ano  Nº de turmas Nº de municípios 

atendidos 

2006 2 7 

2007 2 6 

2008 4 5 

2009 2 10 

2010 3 7 

Total 13 35 

Fonte: Arquivos privados do NTE16  

 

Dos 332 professores matriculados, 231 concluíram o curso, como informa a Tabela 4. 
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Tabela 4 –Nº de participantes e concluintes do curso “Utilização pedagógica de mídias 

digitais, ofertado pelo NTE 16 (2006-2010) 

 

Ano  Participantes Concluintes 

2006 62 51 

2007 98 78 

2008 45 33 

2009 51 29 

2010 76 40 

Total 332 231 

Fonte: Arquivos privados do NTE16 

 

 

Entre os 331 professores que concluíram o curso foram contabilizados 101 do 

município de Vitória da Conquista e 140 originários de outros municípios, como demonstra a 

Tabela 3. 

 

 

Tabela 5 – Município de origem dos concluintes do curso “Utilização pedagógica de mídias 

digitais, ofertado pelo NTE 16 (2006-2010) 

 

Ano  Vitória da 

Conquista 

Outros 

municípios 

2006 28 23 

2007 21 57 

2008 14 19 

2009 19 10 

2010 9 31 

Total 101 140 

Fonte: Arquivos privados do NTE16 

 

 

Rrequisitos básicos, indicativos de que eles eram minimamente alfabetizados 

digitalmente, foram exigidos dos professores que pleiteavam uma vaga no curso: possuir 

alguma experiência com navegação na internet, ter endereço de e-mail ativo e saber formatar 

textos, dados.  

Com uma carga horária total de 120h, o curso foi estruturado em seis módulos e, a 

cada módulo, novas competências eram exigidas dos professores. Os conteúdos específicos 

dos módulos estão dispostos no quadro 2. 
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Quadro 2- Conteúdos Específicos dos módulos do curso “Utilização Pedagógica das Mídias 

Digitais” 

 

Módulos Conteúdos relacionados 

 

1 Tecnologias na educação e a 

inclusão digital 

Contempla a discussão sobre a mídia interativa. A sociedade da 

educação e o papel do professor na sociedade tecnológica e na 

escola, desenvolvido através da discussão em um fórum nesta 

temática. 

 

2 Pesquisa na Web 

Introduz conhecimentos sobre a pesquisa na web utilizando sites 

de busca de forma direcionada, construção e socialização de 

plano de aula com o uso da pesquisa na web. 

 

 

3 Blog 

Inclui a criação e socialização de blog, discussão e possibilidade 

do uso do blog no fórum criado para esta finalidade.O professor 

cria o seu blog, apresenta um projeto para utilização deste na 

educação , socializa o endereço no seu portfólio, visita os blog 

dos colegas, faz e recebe comentários nos blogs dos cursistas 

 

4 Webquest 

Compreende a criação de uma webquest, discussão das 

possibilidades de uso desta na educação também através do 

fórum e socialização do endereço no portfólio para visitas e 

comentários dos cursistas 

 

5 TV e Vídeo 

Contém a criação e socialização de um roteiro de aula 

envolvendo o uso da TV e do vídeo e discussão no fórum sobre 

as possibilidades do uso destes na educação. 

 

6 Projeto final 

Abrange a criação de um projeto que envolva as mídias 

propostas, a aplicação do projeto na escola, o relatório da 

aplicação e a discussão e socialização da experiência do projeto 

na escola 

Fonte: Arquivos privados do NTE16 

A proposta do curso contemplava quatro encontros presenciais, de quatro horas cada. 

Fundamentalmente, esses encontros visam tornar os professores confiantes para o uso das 

ferramentas, das interfaces e dos diversos gêneros digitais disponíveis no AVA Moodle, o 

ambiente virtual de aprendizagem utilizado para as interações.  E, também, destinavam-se a 

promover uma maior integração entre os participantes.   

No primeiro contato com o ambiente Moodle, o professor deveria preencher um 

formulário com dados pessoais e criar um nome de usuário e uma senha. A comunicação de 

ativação do seu cadastro era enviada para a sua caixa de mensagem de um endereço de e-mail 

pré-existente. Em seguida, era apresentado à página do curso e às ferramentas disponíveis e 

convidado a vivenciar as experiências de participação em fórum de discussão, portfólio, chat, 

wiki, de envio de mensagens e arquivos, de acesso aos materiais já disponíveis e a links, tudo 

com o acompanhamento e sob a orientação de multiplicadores ou tutores. Em seguida, era 

chamado a trabalhar com softwares, a conhecer as suas funcionalidades e a pensar na 

tecnologia como uma aliada. 

Nos módulos destinados a abordar o Blog e a Webquest, os professores foram 

levados a criar suas próprias páginas e a utilizá-las pedagogicamente. Ao final de cada 
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módulo, cada professor era requisitado a demonstrar que já sabia lidar, com desembaraço, 

com as ferramentas da interface e a participar das atividades síncronas ou assíncronas de 

interação on line. 

Terminado o curso, o professor deveria demonstrar estar capacitado para o uso social 

dos recursos digitais, considerando-se que o professor já se encontrava inserido em um 

processo de letramento digital se ele conseguisse freqüentar o laboratório de informática da 

escola já com certa segurança, autonomia e habilidade no manuseio dos equipamentos e 

softwares. Isso implica em saber ligar o computador, salvar arquivos, acessar os sites para 

fazer pesquisa e orientar os alunos na escolha de sites relevantes para cada conteúdo, sem se 

perder na navegação. Considera-se importante que ele tenha se tornado competente para 

transmitir o que aprendeu e para utilizar os conhecimentos em favor da melhoria profissional. 

Mais do que isso, ele deveria ter se tornado apto a propor novos usos do AVA e a superar as 

propostas apresentadas no curso de formação numa visão de que letramento digital não é só se 

apropriar de recursos e conhecer as funções dos softwares, mas vai além deste uso com 

posicionamento crítico do que está a utilizar, para que esta utilização e como este processo de 

letramento digital pode modificar a relação com o conhecimento e transformar a sua 

concepção de mundo. 

A utilização dos diversos recursos disponíveis no ambiente de aprendizagem do 

curso - e-mensagens, chat, fórum de discussão, diário, portifólio, vídeo, imagens, podcast
5
 – 

era um claro indicativo de que o professor estava inserido no campo dos multiletramentos
6
 

digitais e do uso de  novos gêneros digitais. 

 

                                                 
5 Podcast são arquivos de áudio digital geralmente em formato MP3. Também pode se referir a série de 

episódios de algum programa quanto à forma em que este é distribuído. A palavra é uma junção de Pod-Personal 

On Demand (numa tradução literal, pessoal sob demanda) retirada de iPod e broadcast (transmissão de rádio ou 

televisão). O podcast em vídeo chama-se "videocast", frequentemente em arquivo formato MP4. 

6 O termo multiletramentos se refere ao processo de aprendizagem e uso de diversas linguagens lingüística e 

cultural e os variados modos de expressão  como; sons, vídeos, textos, cores, movimentos característicos da 

natureza dinâmica da linguagem. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pod
http://pt.wikipedia.org/wiki/IPod
http://pt.wikipedia.org/wiki/MP4
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4 Avanços e limites do letramento digital de professores 

 

 

O reconhecimento da importância da formação continuada de professores para o uso 

das mídias digitais na sala de aula não deve servir para escamotear os vários fatores, muitos 

deles externos ao processo pedagógico, que se constituem em entraves ao processo de 

letramento digital de professores. As precárias condições de desenvolvimento do trabalho 

escolar, em escolas sucateadas, salários aviltados e jornadas de trabalho demasiadamente 

extensas são alguns desses fatores. 

O curso “Utilização Pedagógica das Mídias Digitais” era uma oportunidade ímpar 

para os professores aprimorarem conhecimentos sobre o uso das mídias digitais na escola e 

deveria resultar na integração destas mídias às atividades escolares, mediante a elaboração e 

execução de projetos pedagógicos que contemplassem uma nova forma de ensinar. Talvez até 

mais atrativa do que a possibilidade de integração dos recursos midiáticos nas suas práticas 

pedagógicas, a conclusão do curso resultaria em uma gratificação salarial por 

aperfeiçoamento profissional, direito estabelecido em estatuto. E a modalidade a distância, 

com poucos encontros presenciais, viabilizava a conciliação entre as atividades do curso e as 

obrigações escolares dos professores. 

Criar blog, elaborar projetos, conhecer e participar em ambientes virtuais de 

aprendizagem se constituía em uma primeira experiência para a maioria dos professores, 

ainda que se exigissem, com pré-requisito para o acesso ao curso, conhecimentos básicos em 

informática e acesso à internet. Entre os elementos que serviram de atrativos aos professores 

que participaram do curso estava a possibilidade de compreender a escrita colaborativa e a 

aprendizagem em rede. Ao final do curso, os professores mostraram-se motivados e 



44 

 

 

comprometidos e demonstraram domínio dos aspectos necessários ao uso das mídias digitais 

na escola. Nos registros deixados nos fóruns de discussão, os concluintes declaravam 

compreender que suas atividades pedagógicas poderiam ser facilitadas com o uso de 

computador, TV, vídeo, Internet, Blog, e mostravam um estreitamento da relação com o 

mundo das mídias digitais, tanto no âmbito pessoal como no profissional. 

A retomada do contato com professores concluintes, passado algum tempo desde a 

conclusão do curso, revelou, entretanto, que na realidade cotidiana, são muitos, ainda, os 

obstáculos que o professor deve enfrentar para realizar um trabalho pedagógico que 

contemple a inclusão e integração das tecnologias na escola. Fundamentalmente, mediante a 

aplicação de um questionário (Anexo A) em uma amostra significativa dos professores 

concluintes do curso, procurou-se delinear o perfil desses profissionais e os avanços e limites 

no seu processo de letramento digital. Os dados objetivos emanados das questões foram 

tratados graficamente e as respostas às questões abertas foram cotejadas de modo a elucidar a 

real inserção desses indivíduos na “Sociedade da Informação”, suas avaliações e expectativas 

em relação ao uso das mídias digitais no processo de ensino e aprendizagem. 

 Um primeiro elemento tratado no questionário, a faixa etária dos professores, indica 

que a maioria dos 23 professores (61% dos entrevistados) que responderam à pesquisa tem 

entre 41 e 50 anos de idade. Na faixa etária de 31 a 40 anos temos 22% dos professores  e 

com mais de 50 anos 13%, sendo que os integrantes do grupo de 20 a 30 anos de idade estão 

representados com um percentual de 4% (Grafico 2) 

 

Gráfico 2 – Faixa etária dos professores 

 

                

Um dado estreitamente associado a esta primeira questão é o indicativo, por parte da 

maioria dos professores, da ausência de contato efetivo com as tecnologias digitais durante a 
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formação acadêmica. Tendo iniciado suas carreiras entre 20 e 25 anos de idade – ou seja, há 

mais de 20 anos – a maioria dos professores foi formada mediante o uso de livros e outros 

materiais impressos. Para esses “imigrantes digitais”, o contato com as tecnologias e as suas 

aplicações educacionais são fenômenos recentes. O uso da internet e dos recursos 

comunicacionais a ela associados remetem à década de 1990, mas a sua difusão em larga 

escala, nos diversos campos da vida social e, em especial, na escola, não tem mais de 10 anos.  

Uma segunda questão indica como resultado que todos os professores se consideraram 

intermediários
7
 (83%) ou avançados (17%) quanto ao nível de inserção nas tecnologias 

digitais.  

 

Gráfico 3 - Perfil dos professores quanto ao nível de inserção nas tecnologias digitais 

 

 

           

No universo de informantes da pesquisa, nenhum dos professores se declarou iniciante 

ou não usuário da informática.  

Ao afirmar ter um conhecimento intermediário sobre os recursos computacionais, o 

entrevistado leva o pesquisador a reconhecê-lo como letrado digitalmente. Por pressuposto, 

eles sabem, minimamente, ligar e desligar um computador, usar o mouse, digitar textos, 

                                                 
7 Nestes níveis de conhecimento procurou-se identificar o conhecimento e uso que o professor se considera em 

relação ao uso da informática. No nível iniciante o usuário sabe ligar, desligar, reconhecer um editor de texto e 

sua função. No nível intermediário já utiliza o editor de textos para digitação, formatação de texto com diversas 

fontes, cores, tamanhos e recursos  de inserção de imagens e  gráficos, uso do mouse, anexar arquivos,. No nível 

avançado considera-se que o usuário conhece editores de textos, planilhas eletrônicas, editores de apresentação, 

navegação na internet e que consegue sozinho usufruir destes recursos criando seus materiais didáticos com 

autonomia sem necessidade de recorrer a terceiros para salvamento e formatação. 
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anexar arquivos, enviar e-mail, reconhecer o teclado, conhecer algumas funções básicas dos 

equipamentos e estar familiarizado com o sistema operacional que utiliza.  São as 

competências básicas ou funcionais necessárias para a alfabetização digital, conforme Selber 

(2004, p.22). Reconhecer-se em um nível avançado de inclusão digital significa, por outro 

lado, uma ampliação de competências até navegar na internet, selecionar sites de interesse, 

utilizar mecanismos de busca, fazer downloads, criar e editar blogs, analisar e interpretar 

textos, utilizar o hipertexto e reconhecer a multimodalidade presente nele, fazer uso de 

softwares e programas de elaboração de planilha eletrônica e slides.  

A propriedade de equipamentos de informática de uso pessoal foi declarada por 100% 

dos professores. Declararam possuir notebooks 47% dos professores, seguidos pelos 42% que 

infomaram ter computador de mesa e 11% com netbooks. 

 

Gráfico 4 – Perfil dos professores quanto à propriedade de equipamentos de 

 informática de uso pessoal 

 

 

 

Gráfico 5 – Tipo de equipamento de propriedade dos professores 
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Alguns professores (48%) declararam, ainda, possuir mais de um tipo de equipamento, 

como pode ser vislumbrado no Gráfico 6.  

 

Gráfico 6  - Quantidade de equipamentos de propriedade do professor 

 

 

 

 

Os dados relativos à posse de equipamentos, associados àqueles demonstrados no 

Gráfico 3, indicam que, entre os professores que concluíram o curso de “Utilização 

Pedagógica de Mídias Digitais, não se pode falar de exclusão digital. Presume-se que a posse 

de um computador motiva o professor a explorar os recursos ofertados pelo equipamento, 

inseri-los em suas práticas sociais, e lhe permite desenvolver novas habilidades, importantes 

no exercício da profissão. Não se pode deixar de lembrar que mesmo sendo proprietários de 

computadores não se pode deixar de pensar nos professores que possuem filhos e que estes 

realizam atividades para ele, como formatação de textos, pesquisas na internet, download de 

arquivos etc. 

Questionados sobre a origem dos conhecimentos e técnicas necessários à utilização do 

computador, os professores, em sua maioria, declararam ter aprendido a operar o equipamento 

em cursos especializados (61% dos entrevistados, como demonstra o Gráfico 7). Apenas 32% 

responderam ter aprendido sozinhos e 7% declararam ter adquirido os conhecimentos no 

ambiente de trabalho.  
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Gráfico 7 – Origem dos cohecimentos necessários a operar um computador 

 

 

 

           Prevê-se que os que aprenderam sozinhos são bem menos resistentes à integração de 

novas técnicas e a apropriarem de novos conhecimentos e que, ao ingressarem no curso 

“Utilização Pedagógica das Mídias Digitais” estes já estavam familiarizados com alguns 

aplicativos constantes do programa do curso. O engajamento pessoal como usuário da 

ferramenta indica que, mesmo em idade mais madura, os professores são capazes de lidar com 

o computador. Embora em ritmos diferenciados, todos se revelaram aptos a incorporar novos 

saberes à vida pessoal e profissional, independente de idade ou classe social  

Questionados quanto aos usos que fazem do computador, os professores pesquisados 

revelaram familiaridade com as múltiplas possibilidades ofertadas pelo equipamento, como 

demonstra o Gráfico 8. 

Gráfico 8 – Usos do computador pelos professores 

 

 

Predomina a utilização do equipamento para pesquisas (26%) e comunicação via e-

mail (23%). 21% declararam usá-lo prioritariamente para a preparação de aulas e 19% para a 
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elaboração de trabalhos escolares. Apenas 11% informaram ter o entretenimento como 

principal uso do computador. O uso do computador como entretenimento e lazer encontra-se 

em nível de utilização mais elevado entre os nativos digitais apresentado por Prensky. 

Para ler, escrever, se divertir, estudar e se comunicar, os professores fazem uso de 

diferentes gêneros digitais e mostram-se conhecedores de múltiplas linguagens do texto 

eletrônico, como sons, ícones e links. Multiletrados, aptos a lidar com as oportunidades 

ofertadas pelo ambientes virtuais do ciberespaço, os professores, demonstram “capacidade de 

colocar-se em relação às diversas modalidades de linguagens oral, escrita, imagética, sonora 

((MOITA LOPES; ROJO, 2004), através de análises de vídeos, apresentações multimídias e 

leitura hipertextual não linearizada. 

 A grande maioria dos entrevistados (62%) declara utilizar-se do computador 

pricipalmente em casa, enquanto 32% declara utilizar-se do equipamento na escola. As 

alternativas, apresentadas no questionário, de utilização de computadores em bibliotecas e 

outros locais não foram contempladas nas respostas e 6% dos entrevistados deixaram de 

responder à pergunta, como pode ser visualizado no Gráfico 9.  

 

Grafico 9 – Local de Utilização dos computadores pelos professores 

 

 

 

Convocados a esmiuçar as atividades realizadas com o uso do computador, os 

professores declaram utilizá-los, prioritariamente em atividades que pressupõem o 

conhecimentos de mecanismos de acesso e navegação na net, como enviar e-mails e fazer 

pesquisas, como demonstra o Gráfico 10.  
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.Gráfico 10 – Atividades realizadas pelo professor com o uso do computador  

 

 
 

A prática social de envio de mensagens eletrônicas foi a que mais se popularizou 

desde o surgimento da internet e a que predomina na rede mundial de computadores, como 

salienta Marcuschi (2010, p.46). Associada a outras práticas frequentes no grupo pesquisado, 

como participação em cursos de formação continuada, essas atividades demonstram a 

disposição do professor para se atualizar, para ampliar conhecimentos, para usar a ferramenta 

digital em suas tarefas profissionais diárias. 

Por outro lado, há pouca participação dos professores em redes sociais. Apenas 8% 

declaram usar o computador para acesso ao MSN e 6% para participar do Orkut. Estes 

ambientes de interação expandem a esfera de relações cooperativas e as possibilidades de 

diálogo, além de ampliar o espaço para comunicar idéias e expor pontos de vista. A ausência 

dessas atividades entre as práticas culturais indica que o computador, francamente utilizado 

como ferramenta de produção de atividades, tem reduzido uso como um equipamento capaz 

de ampliar as aprendizagens e possibilidade de interação na educação, não passando de mera 

ferramenta e deixando de ser utilizado como interface. 

A aprendizagem de diferentes gêneros do discurso evidencia a ampliação do 

conhecimento e das possibilidades de leitura do mundo, mas os usos que os professores fazem 

dos computadores inserem-se, ainda, em uma abordagem instrucionista.  O computador é, 

para a maior parte deles, uma “máquina de ensinar” e não uma “ferramenta educacional”, 

como prevê a abordagem construcionista. Por exemplo, apenas 5% dos professores 
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declararam “utilizar o computador e a internet com os alunos”. A mera utilização de 

aplicativos ofertados pelas tecnologias é importante, mas não suficiente para mudar a prática 

pedagógica.  

Entre os diversos recursos didáticos que os professores referem o uso em suas aulas, 

há a predominância dos vídeos educativos (34%), seguidos de slides (33%). O computador é 

referido por 13% dos professores e outros recursos por 20%, como destaca o Gráfico 11  

 

Gráfico 11 – Recursos didáticos utilizados pelos professores em sala de aula 

 

 

 

A televisão e os vídeos estão entre os primeiros recursos eletrônicos inseridos nas 

atividades pedagógicas, talvez pela familiaridade e facilidade de uso, sem exigência de cursos 

especializados. Mas outros recursos têm sido incorporados à prática pedagógica do professor, 

conforme pode ser visualizado Gráfico 12 

 

Gráfico 12 – Outros recursos didáticos utilizados pelos professores em sala de aula 
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Aos recursos já amplamente utilizados, como as charges, os jornais, os livros 

didáticos, as vídeo-aulas, os filmes e o próprio quadro, vêm somar-se outros materiais como o 

datashow, o notebook e a TV pendrive. Também denominado de monitor educacional, a TV 

pendrive é um aparelho de TV disponibilizado pela Secretaria de Educação do Estado da 

Bahia em todas as escolas da rede pública estadual de ensino. Nele encontra-se integrado um 

software que faz a leitura de arquivos em texto, áudio e vídeo transportados em pendrive ou 

cartão de memória.  O equipamento possibilita a exibição de arquivos digitalizados de áudio, 

imagem e vídeo. Trata-se de uma alternativa eficaz de inserção na sala de aula de conteúdos 

nos mais populares formatos digitais de arquivos, mas o seu uso é referido por menos de 15% 

dos professores.  

O livro didático continua sendo o recurso mais utilizado pelos professores. Com as 

políticas de distribuição, a título gratuito, de livros didáticos para todas as escolas públicas da 

educação básica, este é o principal meio de acesso às informações por parte dos estudantes. 

Como mídia de comunicação, o livro impresso predomina sobre as tecnologias mais 

interativas e emergentes e não há indicativos de que o seu uso esteja integrado à prática de 

utilização de materiais mais atrativos, o que poderia promover a aquisição de novas 

habilidades entre os alunos. 

O computador é referido como recurso didático por apenas 11% dos entrevistados e os 

usos que dele são feitos nas atividades de sala de aula indicam que ele não ultrapassa a 

condição de ferramenta de trabalho. O seu potencial de transformação das metodologias e 

conceitos associados à ação de educar encontra-se limitado. Pensado como mais um recurso 

pedagógico que auxilia o trabalho do professor, enriquecendo suas aulas, o computador é 

concebido de forma instrumental. Utilizá-lo para reproduzir um vídeo, projetar slides, digitar 

textos nos editores de textos, minimiza-se importância e utilidade tanto do computador como 

da TV , do Vídeo, do Rádio, dos meios de comunicação de massa de forma geral, pois 

dispensar a presença desses recursos na educação é aceitar uma escola sem futuro.O 

importante é considerar que o futuro está na escola e não no equipamento. Pretto (1999) 

sugere que o computador deve ser compreendido como fundamento, o que não exclui o seu 

uso como instrumento; antes, o incorpora e ultrapassa. Desse ponto de vista, as tecnologias    

passam a fazer parte da escola como um elemento carregado de conteúdo (e 

não apenas como instrumento) como representante  (talvez principal!) de 

uma nova forma de pensar e sentir, que começa a deslocar-se de uma razão 

operativa para uma nova razão, ainda em construção (PRETTO, 1999, p. 115). 

  

Como instrumento ou ferramenta o professor vai utilizar o computador para digitar 

textos, acessar a internet, armazenar dados, apresentar slides e exibir vídeos e sons. Como 
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fundamento esta concepção se amplia e o professor, agora detentor de um nível de letramento 

digital usa o computador não só como máquina para ler, para escrever, para produzir textos, 

imagens, vídeos, extrapola estas funções para que foi programado e com a capacidade de criar 

dos indivíduos, produz  e apresenta novas funcionalidades a este equipamento/instrumento. 

Congrega o uso numa relação de ida e volta, onde não só o equipamento seduz pela sua 

novidade, mas o usuário extrapola este uso. O professor convida o aluno a ser um produtor do 

seu conhecimento, e não apenas um operador de equipamentos, ligando, desligando, 

acessando informações e não as transformando, deslocando de uma razão operativa para uma 

nova razão ainda em construção como salienta Pretto (1999). 

Assim, o atual cenário exige que o uso das tecnologias na educação avance para além 

do simples aproveitamento de máquinas como estratégias ou ferramentas para tornar as aulas 

mais atraentes ou dinâmicas. Como máquinas de ensinar, para dar provimento a conteúdos 

organizados e testes, o computador apresenta várias vantagens sobre outros métodos, como 

salienta Skinner
8
. Por meio deles, estudantes podem compor sua própria resposta em lugar de 

escolhê-la em um conjunto de alternativas. Exige-se que lembrem mais, e não apenas que 

reconheçam, e que os passos que conduzem às respostas sejam dados em uma ordem 

cuidadosamente prescrita.  Embora a máquina não ensine, ela coloca estudantes em contato 

com o professor ou a pessoa que escreve o programa. Em muitos aspectos, diz Skinner, o 

computador faz o papel de um professor particular. A máquina mantém o estudante ativo e 

alerta. A máquina de Skinner permite que o professor dedique suas energias a formas mais 

sutis de instrução, como as discussões.  

Entretanto, os professores sinalizam para as várias limitações ao uso do computador na 

escola. Alegam que os laboratórios encontram-se frequentemente fechados, devido à ausência 

de um funcionário responsável pela sua abertura e funcionamento. Argumentam também que 

as máquinas estão com problemas ou em manutenção e que o tempo destinado às aulas é 

insuficiente para o desenvolvimento das atividades no laboratório. Salientam, ainda, a 

precariedade do serviço de acesso à internet. Todos esses fatores, tomados como impeditivos 

à inserção das mídias digitais nas atividades, devem ser tomados como entraves ao 

desenvolvimento de projetos pedagógicos mais afinados com as exigências da “Sociedade 

Informacional”. 

Um segundo bloco de questões tinha como foco a experiência e os resultados do curso 

“Utilização Pedagógica das Mídias Digitais”. Quando a primeira turma foi aberta, em 2006, a 

                                                 
8
 Disponível em: http://www.pedagogiaemfoco.pro.br/per07.htm. Acesso em 19 nov.2011. 

http://www.pedagogiaemfoco.pro.br/per07.htm
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maioria das escolas públicas não possuía sequer aparelhos de televisão que funcionassem 

normalmente, as salas eram inadequadas à utilização de recursos computacionais e os 

laboratórios de informática com acesso à internet eram praticamente inexistentes. Esse 

cenário mostrava-se absolutamente desfavorável à implantação de novos projetos 

educacionais e de novos recursos de ensino-aprendizagem. Acrescente-se a isso o fato de que, 

para freqüentar o curso, o professor precisa se ausentar da sala de aula, o que ocasionava 

muitos problemas para as escolas. Outrossim, era evidente que, face às condições 

infraestruturais das unidades escolares,  uma parte considerável dos conteúdos trabalhados 

estava fora do contexto educacional em que o professor estava inserido no dia-a-dia.  Ainda 

assim, os professores se mostravam motivados a participar do curso, demonstrando interesse e 

vontade de aplicar outras metodologias e inovar. A predisposição para aprender e se atualizar 

supera as dificuldades encontradas. 

Questionados sobre os fatores que, ainda hoje, depois de concluído o curso, dificultam 

o uso do computador nos processos educacionais, a maioria se refere a problemas de ordem 

infraestruturais, como podem ser visualizadas nas respostas abaixo elencadas e não se referem 

ao letramento digital. 

 

Agora, particularmente na escola em que trabalho, o que mais dificulta, é a 

quantidade de alunos (3.400) em contraposição com o número de máquinas. 

(P3) 
 

 

O que torna difícil o uso do computador é não ter acesso contínuo a ele. (P5) 
 

 

O que considero difícil é a existência, na escola, de uma sala de informática 

que tenha máquinas em número suficiente  para uma turma de 40 alunos ou 

mais e que possa contar com um bom serviço de manutenção. (P7) 

 

A deficiência no processo formativo ou a dificuldade de aplicação dos conhecimentos 

adquiridos são também referidos como entraves à difusão das mídias digitais, como se entrevê 

nas respostas abaixo:  

 

Difícil para mim foi criar blog, fazer slides, anexar arquivos. (P1). 
 

 

Creio que o que dificulta  o uso das mídias em escolas é a inabilidade de 

grande parte dos professores. (P3) 
 

As dificuldades encontradas no início  por não ter um conhecimento básico 

do sistema operacional, ferramentas e etc. (P5) 
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Mas, as planilhas mais elaboradas tenho dificuldades na elaborção das 

fórmulas.(P8) 
. 

 

O acesso aos programas com total eficiência ainda me é difícil. (P9) 
 

 

Outros que não tenho domínio encontro dificuldades. (P10) 
 

 

Mas tem programas difíceis como fazer blog e vídeo. (P11). 
 

 

O que considero mais difícil é usar os programas de vídeo pra criar um 

vídeo.( P12) 
 

 

No meu caso , como ainda era iniciante senti muita dificuldades.(P13) 
 

Difícil: utilizar os recursos do Excel.(P15) 
 

 

Criar programas.(P16) 
 

 

No início tudo parecia muito difícil e eu me sentia incapaz de manipular os 

recursos disponíveis no computador.(P17) 
 

É difícil no início para saber onde salvar, como acessar internet e conhecer a 

lógica de navegar e anexar arquivo. (P19) 
 

Destaco o aspecto difícil – a atualização da lingugem, dos novos programas, 

dos novos processadores. (P20) 
 

 

Só há dificuldades se você não conhecer os programas.(P21) 

 

Os professores se entendem como aprendizes no processo de difusão das tecnologias 

digitais, destacam o valor e importância da inserção no novo contexto comunicacional, 

indicam dificuldades, relatam superações e desejos de aprimoramento. Mas, algumas vezes, o 

desconhecimento de técnicas, programas, linguagem, sistemas operacionais, bem como a falta 

de domínio e habilidade são relatados em terceira pessoa.   

À falta de habilidades e conhecimentos, acrescentam a dificuldade de acesso aos 

equipamentos e à internet, a pouca disponibilidade de tempo e a ausência de profissionais que 

pudessem acompanhar professores e alunos no processo de difusão dos novos recursos 

midiáticos. 
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Entre os procedimentos considerados mais fáceis, estão o uso de e-mail e a digitação 

de trabalhos.  O Word e Power Point são os programas mais conhecidos e de fácil acesso em 

casa e a escola. E é corrente a compreensão de que o uso constante dos equipamentos e 

programas propicia o aprofundamento das técnicas e a expansão do conhecimento. É o que 

fica demonstrado nas respostas abaixo: 

 

Acho fácil usar  o e-mail e digitar trabalhos. (P1) 
 

Quando há acessibilidade e disponibilidade de tempo, o difícil fica fácil. É 

só “FUTUCAR”.(P2) 
 

Não tenho dificuldades com o uso do computador, acho tudo muito fácil.(P3)  
 

 

Acho fácil o manuseio dos programas como Word e Power Point. (P8) 

 

Os progamas que conheço aho fácil. (P10) 
 

Primeiro é facil porque a gente encontra na escola, em casa. (P11) 
 

Fácil:iniciar os programas, digitar e salvar textos, produzir apresentações no 

PowerPoint, operar o word, utilizar recursos do Paint e navegar na Internet. 

(P15) 

 

Tudo fica fácil quando adquirimos habilidade. (P19) 
 

Após participar de curso fundamental windows, word e excel, e dos cursos 

do NTE16, não vejo dificuldade em usar o computador. Só há dificuldade se 

você não conhecer os programas. (P20) 

 
Tudo é uma questão de usar com frequência. O uso diário leva ao domínio 

da ferramenta. (P23) 

 

Instados a definir a sua relação com o computador, os professores revelam a 

incorporação das tecnologias às suas práticas cotidianas e consideram-se aptos para dominar a 

máquina e utilizá-la de forma consciente e crítica: 

 

Responsável, consciente, profissional. (P3) 
 

Eu tenho uma ótima relação com o computador,na verdade não consigo fazer 

nada sem o auxílio do computador, principalmente profissionalmente. (P5) 
 

Boa. Inicialmente muita resistência. Hoje não consigo conceber minha vida 

sem ele (pessoal e profissional).Tenho muito que aprender. (P10) 
 

Tranquila, sem problemas. Utilizo como meio tecnológico, ferramentas. 

Quem dá as cartas sou eu. Faz o que eu mando e o que não sei procuro 

estudar para aprender”. (P18) 
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Boa. O computador é muito útil e agiliza nossa vida.(P21) 
 

Importante para pessoas que querem aperfeiçoar em curso a distância.(P22) 
 

Uma relação tranqüila e prazerosa. Permite estar sempre informado e/ou 

informando. (P23) 

 

Questionados sobre o valor dos equipamentos de informática como ferramentas de 

trabalho votadas à melhoria do ensino, os professores argumentam que eles favorecem as 

mudanças do ponto de vista metodológico e a atualização constante dos conteúdos: 

É um instrumento de grande valor no sentido de trazer informações 

atualizadas, auxiliando o professor na complementação do conteúdo a se 

trabalhar, dinamizando a aula. (P3) 
 

A informática auxilia o professor em todos os sentidos: na elaboração de 

materiais didáticos, avaliações, motivação para a aula, para o alunos, 

elaborar atividades que promovam a inclusão digital dos alunos e também 

para que eles aprendam a utilização da tecnologia como ferramenta de 

aprendizagem. (P5) 
 

O uso da informática é imprescindível também na escola, que não pode se 

colocar à margem da sociedade de informação. A forma de aprender  e de 

ensinar também tem que acompanhar as mudanças ocorridas na sociedade. 

Dessa forma é imperativo que se criem condições para que o professor se 

capacite a lidar com as novas demandas. (P7) 

 
É muito importante porque na época informacional de hoje quase todos os 

lugares possuem computadores. Não é só mias para fazer pesquisas é 

também um recurso de aprendizagem e inclusão social, como para estar 

informado do que acontece no mundo. A atual sociedade, com nossos alunos 

conectados cobra dos professores isto. Temos que usar senão não vamos 

melhorar o ensino, ficamos com didática e metodologias ultrapassadas (P19) 

 

Uma ferramenta muito importante que possibilita a dinamização de aulas, o 

aprofundamento dos conhecimentos e o interesse em conhecer mais (P23) 

 

Questionados sobre o uso do computador como auxílio para o estabelecimento de 

redes de conhecimento e para trocas de experiências de trabalho, os professores demonstraram 

plena consciência das potencialidades ofertadas 

 

É a comunicação do presente e do futuro, é uma poderosa ferramenta de 

interação e aprendizagem mútua (P16) 

 

Ao se apropriar das tecnologias e integrá-las em sua prática pedagógica junto 

aos alunos,  o professor estará possibilitando uma teia de conexões entre o 

mundo real e a escola. Dessa forma, a comunicação escolar entre alunos e 

professores, tendo como foco o conhecimento sobre o mundo, poderá estar 

mais dinamizada e a educação enriquecida, sendo o fator determinante para 

uma mudança educacional mais significativa. (P17) 
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É de extrema importância, pois possibilitaria pesquisas, atualizações, 

interações com portais e troca de experiências com outros colegas. Enfim, o 

professor “ antenado” estaria em sintonia com o que ocorre no mundo em 

tempo real e isso reverteria em qualidade no trabalho educacional (P18) 

 

A maior parte dos professores reconhece a importância do computador como 

instrumento de grande valor para elaboração de atividades didáticas, como meio de 

comunicação para obter informações atualizadas, como um equipamento imprescindível na 

escola. Entretanto, 57% dos professores declararam não fazer uso do laboratório de 

informática nas unidades letivas, como demonstra o Gráfico 13 . 

 

Gráfico 13 - Frequência de uso do laboratório de informática em uma unidade letiva. 

 

 

Os professores têm consciência das potencialidades dos equipamentos de informática 

como recurso didático, para fazer pesquisas com os alunos, criar e-mail e blogs, diagramar 

jornais e outros materiais impressos e desenvolver atividades de pesquisa dirigida por meio da 

webquest. São considerados impeditivos ao pleno uso desses recursos a utilização do 

laboratório em projetos específicos desenvolvidos na escola, em detrimento das práticas 

cotidianas de ensino-aprendizagem, como se vislumbra nos repetidos enunciados dos 

professores 

O laboratório de informática da escola é ocupado pelo projeto mais 

educação
9
 (P 8) 

 

O espaço do laboratório é ocupado pelo projeto  mais educação (P9) 

                                                 
9
 O Programa Mais Educação, criado pela Portaria Interministerial nº 17/2007, aumenta a oferta educativa nas escolas 

públicas por meio de atividades optativas que foram agrupadas em macrocampos como acompanhamento pedagógico, 

meio ambiente, esporte e lazer, direitos humanos, cultura e artes, cultura digital, prevenção e promoção da saúde, 

educomunicação, educação científica e educação econômica. 
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O laboratório de informática da unidade escolar é ocupado pelo projeto mais 

educação (P10) 

 

Outros relatam simplesmente a inexistência de laboratórios de informárica nas 

unidades escolares nas quais atuam: 
 

Infelizmente a nossa unidade escolar ainda não possui (P13) 

 

Dou aula nas turmas de 1ª série do Ensino Médio noturno e ocupamos um 

espaço anexo que não disponibiliza laboratório de informática, nem para 

profs., nem para alunos. (P15) 

 

Infelizmente a nossa unidade não possui laboratório (P17) 

 

 

Questionados sobre a efetiva utilização dos conhecimentos adquiridos no curso 

“Utilização Pedagógica de Mídias Digitais”, 99% afirmaram a integração desses 

conhecimentos às suas práticas pedagógicas e dois professores deixaram de responder à 

pergunta. Chamados a informar como os conhecimentos foram utilizados, os professores 

declaram a  criação de blog, a preparação de aulas com slides, o uso da internet, a utilização 

da webquest, da TV e do vídeo. Um dos professores relata a elaboração de projetos com o uso 

das tecnologias:  

 

Fiz Projetos: Rádio na escola:gêneros textuais na sala de aula: uso das 

revistas em quadrinhos; criamos um blog e participamos do I concurso de 

blog do NTE 16.  

O curso me tornou capaz de lidar de forma mais segura com as mídias 

digitais utilizando-as no processo de ensino e aprendizagem. Destaco o uso 

da TV pendrive, produções de vídeos e slides. Quanto as pesquisas na 

internet pude orientar os alunos, quanto ao método e táticas para selecionar e 

coletar os dados de maneira eficiente, evitando o “copiar, colar” (P14) 

 

 

 

Chamados a comparar o seu próprio nível de letramento digital antes do curso e hoje, 

os professores, em sua maioria, consideraram que antes não detinham qualquer conhecimento 

ou estavam no nível básico – sabiam ligar o computador, salvar arquivos, acessar a internet, 

navegar nos sites, selecionar e escolher informações e conheciam o sistema operacional. É o 

que fica demonstrado no Gráfico 14. 
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Gráfico 14 – Nível de letramento digital no início do curso, segundo definição dos próprios 

professores 

 

 

 

Já em suas definições sobre o nível de letramento digital hoje, os professores 

declararam possuir um conhecimento intermediário dos recursos da informática. Este quadro 

deve ser considerado em consonância com os indicadores de popularização do uso do 

computador, decorrentes das facilidades de acesso e mesmo de aquisição de computadores. 

Convocados a explicitar os fenômenos indicativos de avanço no processo de letramento 

digital, as respostas dos professores indicam a aplicação dos conhecimentos nos processos 

pedagógicos: 

Conheci outros programas e vi importância de aplicar projetos na escola 

como blog, internet e pesquisas. Conheci mais as coisas boas que a 

informática nos oferece.  (P1). 

 

Facilitou o uso de outras mídias (filmes, vídeos, internet, etc.) em minhas 

atividades pedagógicas. Elaboração de projetos para utilização de diversas 

mídias na escola. Contribuiu para que eu e meus alunos construíssemos o 

saber de forma integrada, discutida, colaborativa, elaborada e analisada, 

desenvolvendo assim, habilidades intra e interpessoais. (P2). 

 

Através desse curso, além de aprender a criar blog, webquest, etc. , também 

tive a oportunidade de trabalhar em um ambiente virtual em que a tônica é a 

colaboração, e a hierarquia entre professor e aluno desaparecem. Isso, por si 

só, já serviu para promover a reflexão sobre minha postura e transformar 

para melhor a relação com meus alunos. (P7) 

 

O computador não é só uma máquina para ajudar o professor ele pode ser 

explorado mais. Integrar os programas, fazer jornal na escola com o Word, 

levar o aluno a pesquisar de forma crítica e não pensar que o computador 

atrapalha o trabalho do professor, ao contrário acho que agora sou incluída 

digitalmente. (P 12) 

 

Aprimorei meus conhecimentos quanto ao uso de blog, bem como a 

utilização de ferramentas que quase não utilizava, como webcam, skype, 

MSN. Mesmo com a aquisição de mais conhecimentos ainda me considero 

num estágio intermediário. (P 13)”. 
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Embora alguns revelem intimidade com os equipamentos e linguagens próprias às 

tecnologias, indagados sobre a existência de dificuldades para o uso das TIC nos seus 

programas e processos educacionais, a maior parte dos professores (57%) respondeu 

afirmativamente, enquanto 30% afirmaram não ter dificuldade alguma, como demonstra o 

quadro 15. 13% dos professores deixaram de responder à questão. 

Em resposta ao questionamento sobre os obstáculos à utilização das TIC nas escolas, 

os professores afirmaram encontrar limitações de ordem política e problemas de gestão das 

unidades escolares. 56% dos professores alegaram impedimentos ao uso do laboratório de 

informática, como se vislumbra no Gráfico 16.  

Gráfico 15 – Respostas dos professores quanto à dificuldade de uso das TIC 

 

 

Gráfico 16 – Respostas dos professores quanto ao impedimento do uso do laboratório de informática 

nas escolas 

 

 

 

Além do impedimento ao uso do laboratório, atuam no sentido contrário à 

disseminação das TIC nas escolas os já conhecidos problemas estruturais: ausência de suporte 

técnico para a manutenção permanente das máquinas e equipamentos; presença de 

equipamentos obsoletos, defasados em seus  sistemas operacionais e acessórios; horários de 

aulas rígidos, ausência de um coordenador pedagógico ou monitor de laboratório com a 
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função de auxiliar o professor; dificuldade de acesso à internet. Os exemplos advêm dos 

depoimentos abaixo transcritos: 

Uma das dificuldades é o fato de não ter uma pessoa que nos auxilie na sala 

de informática, pois perdemos muito tempo em chegar ao laboratório com os 

alunos, ligar as máquinas para aí então começar a aula. Outro fator é a 

internet que é muito lenta, impossibilitando muitas vezes o prosseguimento 

da aula. (P3) 

 

O laboratório da escola fica fechado e não temos um responsável para dar 

apoio e o laboratório é muito apertado com poucas máquinas. Não dá para 

levar uma turma toda no mesmo horário. A internet na escola ainda é muito 

lenta e não tem em todos os computadores (P7) 

 

Pelo espaço do laboratório na escola e pelo tempo da aula (P18) 

 

Devido ao nosso espaço físico não ser apropriado para tal, mas sempre que 

possível fazemos o uso, fazendo adequação (P19) 

 

Apesar da escola possuir dois laboratórios não temos como utilizar porque as 

máquinas estão defasadas e necessitando de manutenção, o que não é 

priorizado pela escola (P20) 

 

A observação in loco corrobora o conteúdo dos depoimentos dos professores. Foram 

encontrados laboratórios instalados em espaços apertadíssimos, muitas vezes localizados em 

corredor ou separados das salas de aulas por divisórias; distribuição inadequada das 

máquinas, ausência de instalação elétrica, rede lógica e mecanismos eficazes de segurança. 

São condições infraestruturais muito distintas do que se apregoa como ideal para o 

desenvolvimento de atividades didático-pedagógicas, ideal este que pode ser ilustrado na 

figura abaixo:   

 

Figura 1 – Proposta de Organização de Laboratório de Informática 

 

 

 

Fonte: Como montar o laboratório de informática e fazer uma boa gestão deste 

espaço.Disponível em: http://revistaescola.abril.com.br/gestao-escolar/diretor/como-

http://revistaescola.abril.com.br/gestao-escolar/diretor/como-montar-laboratorio-informatica-tecnologia-computadores-539180.shtml?page=0
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montar-laboratorio-informatica-tecnologia-computadores-539180.shtml?page=0. Acesso 

em 18 de nov. 2011 
  

Outrossim, para que venha a se tornar, efetivamente, ferramenta ou interface de 

aprendizagem, o desenvolvimento e a utilização das TIC nas atividades acadêmicas devem 

entrar no Projeto Político Pedagógico da escola. Questionados sobre essa integração, 26% dos 

professores não quiseram ou não puderam responder e 48% afirmaram não haver esta 

integração, como pode ser visualizado no Gráfico 17.   

 

Gráfico 17 - Integraçãos das TIC  no PPP da escola, segundo informações dos professores 

 

 

 

Para os sujeitos dessa pesquisa, há uma dissonância entre os debates travados em torno 

do tema e a realidade cotidiana das escolas: 

A preocupação é revelada nos momentos de debate, seja na jornada 

pedagógica seja em outros momentos, contudo ainda não foi efetivada no 

PPP da escola. O que existe são professores que usam o laboratório de 

informática com fins variados como: recurso didático, pesquisa, para deixar 

os alunos passando o tempo de aula, desenvolvimento de projetos de leitura 

etc. O problema é que essas atividades ocorrem de forma pontual sem muita 

conexão com o PPP da instituição. (P4) 

 

A preocupação existe, porém como a demanda de espaço é grande não é 

possível sempre a utilização dessa ferramenta. Dentro do possível utilizamos 

fazendo algumas adequações (P15). 

 

A despeito de todas as dificuldade elencadas, os professores demonstram consciência 

da necessidade do uso das tecnologias digitais, especialmente porque os alunos, melhor 

integrados a essas tecnologias, estão a exigir uma renovação permanente dos conteúdos e 

métodos utilizados no processo de ensino-aprendizagem. É esta a opinião de dois professores 

entrevistados. 
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Vejo que as tecnologias podem facilitar o processo de ensino e 

aprendizagem. A linguagem imagética veiculada pelo computador já é um 

atrativo para a clientela infantil e juvenil que freqüenta a escola. Portanto, 

não há nenhuma resistência por parte do aluno em usá-la. Ao mesmo tempo, 

conferem um caráter lúdico a uma atividade que poderia não ser prazerosa 

apenas com os livros e outros recursos mais comuns.O uso da Internet coloca 

o aluno em contato com a informação atualizada a respeito de quase tudo. Se 

o professor souber mediar esse contato, os benefícios poderão superar as 

expectativas quanto a uma aprendizagem consistente e significativa. Ajuda 

também no desenvolvimento da autonomia do aluno, uma qualidade tão 

perseguida e muitas vezes, difícil de se conseguir formar. (P7) 

 

Os alunos já sabem utilizar o computador e nós professores ainda temos 

dificuldades. Acho que ajuda muito na aprendizagem do aluno, para ele criar 

vídeo, escrever mais, pesquisar. Inclui o aluno no mundo digital para que ele 

possa saber manusear e usar as TIC da melhor maneira possível e assim 

facilitar o seu aprendizado, estimular, conhecer mais sobre o mundo com a 

internet. (P8)  

 

Pelo que se depreende desses depoimentos, os professores acreditam que o uso do 

computador na educação pode facilitar o processo de aprendizagem e promover a autonomia 

do aluno, que já sabe utilizar o equipamento. Nota-se nos depoimentos abaixo a perspectiva 

de ampliação da fluência lingüística do aluno, da melhoria de sua linguagem e seu poder de 

comunicação. 

O uso desses recursos tecnológicos traz contribuições significativas para 

refletir sobre o processo de ensino e aprendizagem, dando oportunidades a 

todos de aprender e interagir com eles. A educação precisa vencer os 

desafios de utilizar meios eletrônicos de comunicação de massa, de arte, de 

entretenimento e de materiais educativos com mais eficiência e consciência. 

Propõe-se que a educação possa aproveitar ao máximo dos recursos 

tecnológicos disponíveis tanto por sua receptividade social como melhorar a 

linguagem expressiva e comunicativa dos alunos (P17) 

 

Amplia a capacidade do aluno aprender a se comunicar, usar formas 

diferentes de escrever, analisar, interpretar, ler mais e estar informado P19”. 

 

Um dos professores salienta a necessidade de transformação das tecnologias 

educacionais em um “instrumento de aprendizagem”, apesar das dificuldades encontradas na 

escola: 

 
Podemos elencar a dificuldade estrutural da escola, a disponibilidade de 

máquinas, o enfoque dado pela mídia sobre a informática e mesmo o 

conhecimento para manuseá-las, desde o professor até o aluno. Estes fatos 

constituem a chamada exclusão digital. Na minha opinião devemos buscar 

caminhos para que a informática educativa se torne realmente um 

instrumento de aprendizagem não só no âmbito escolar, mas em todos os 

lugares e com finalidades úteis na construção do conhecimento e no seu 

processo de desmotivação do mesmo, e sua reconstrução num ciclo 

constante p/ a obtenção de um cidadão pleno. (P2) 
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Há, ainda, aqueles que, chamados a falar sobre desvantagens da introdução das TIC 

nas escolas, analisam criticamente o uso que fazem dessas tecnologias digitais tanto 

professores quanto alunos: 

 

A maior desvantagem é a falta de informação de muitos alunos que, 

desmotivados, desinteressados e acostumados a reprodução de informações 

passadas pelo professor, ao serem instruídos à pesquisa online, se limitam ao 

copiar/colar, deixando passar um momento tão interessante e de crescimento 

intelectual como o momento da pesquisa, da descoberta (P3) 

 

A desvantagem que percebo é o indivíduo usar recursos que não conhece, 

então usa de qualquer jeito, sem produzir o efeito pedagógico que se espera. 

Falta de tempo para poder aprender a lidar com a tecnologia, uso inadequado 

da tecnologia quando esta é utilizada sem planejamento, muitas vezes o 

computador é apenas utilizado como enfeite das aulas;o mau 

acompanhamento por parte do professor das informações apresentadas para 

os alunos (P4) 

 

Na “Sociedade da Informação”, como se pretende nomear o atual estágio de 

desenvolvimento da sociedade, os indivíduos são instados a desenvolver novas habilidades e 

competências que os leve a resolver problemas, tomar decisões, comunicar-se, envolver-se em 

trabalho colaborativo. Isso implica em adoção de novas práticas e mudanças de 

comportamento não só no ambiente escolar, mas em todos os setores da vida humana, como 

salienta uma das professoras:.  

 

A abertura ao mundo de toda informação universal é uma possibilidade 

extraordinária, que pode mudar a vida das pessoas para melhor, desde que se 

proporcione a elas as condições e capacidades de buscar, escolher e desfrutar 

desse mundo. Mas é preciso ter consciência de que a tecnologia mal utilizada 

pode trazer resultados inversos. Torna-se necessário a adaptação a esses 

recursos, para saber operá-los de forma correta e assim promover o 

crescimento pessoal. Para isso quanto mais cedo começar a aprender, 

melhor. (P18) 

 

A participação dos professores neste processo de mudança passa pelo planejamento de 

atividades, pelo uso dos recursos disponíveis como mediadores do conhecimento e da 

aprendizagem. É nesta perspectiva de fornecer as informações essenciais necessárias à 

integração dos professores no mundo das tecnologias digitais, sem amadorismos, que estão 

situadas as ações dos Núcleos de Tecnologia Digital e, em especial, dos cursos de “Utilização 

Pedagógica de mídias digitais”. Como programas de formação continuada, esses cursos 

devem contribuir para o processo de letramento digital dos professores, tomados aqui como os 

principais agentes de transformação educacional. 
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Como corolário dos processos de aprendizagem e criação encetados durante os 

diferentes módulos, o programa do curso prevê a elaboração e aplicação de um projeto 

pedagógico pautado sobre a utilização de mídias digitais na escola. O professor é estimulado a 

desenvolver o projeto em uma turma em que leciona ou em conjunto com algum colega. Ao 

colocar em prática os conteúdos e métodos vivenciados, o professor, juntamente com os 

alunos, deve experienciar uma situação de aprendizagem diferenciada das práticas tradicionais 

de ensino.  Os professores e alunos são chamados a construir um novo ambiente escolar. 

Questionados se aplicaram, efetivamente, os seus projetos nas escolas, alguns responderam 

afirmativamente, como nos explicitam os exemplos a seguir: 

Sim. Com base na polêmica que envolve os usuários de comunicação na 

Internet, sugerimos os alunos como criar o seu código de ética. Uso do O. 

Aprendizagem – sugerimos atividades envolvendo os seguintes temas: 

sexualidade, transgênicos, clonagem. OBs: sempre seguimos sites para bate-

papo. (P2) 

 

Sim. Um deles foi a criação de um blog para trabalhar literatura brasileira. 

Através dele, o aluno podia tomar contato com autores, escolhia romances 

para leitura pela sinopse apresentada no blog, discutia com os  colegas as 

características do romance, da escola literária a que pertencia, o estilo do 

autor, postava sua opinião sobre o que estava lendo. (P7). 

 

Outros, entretanto, mesmo demonstrando compreender as potencialidades ofertadas 

pelas tecnologias digitais ao processo pedagógico, evidenciam em seus depoimentos não 

terem dado continuidade aos projetos após o curso. Mais uma vez foram utilizados como 

justificativas os problemas de ordem infra-estrutural: 

Não. Alguns motivos impediram, entre eles o material, os recursos da escola 

ou estão ocupados ou quebrados. Inclusive o laboratório de informática 

impossibilitado de ser utilizado por muito tempo devido ao espaço ser 

pequeno e não comportar a quantidade de alunos.Peço aos alunos pra fazer 

pesquisas, mas projeto não.(P13)  

 

Quando estão envolvidos no programa de capacitação, os professores mostram-se 

frequentemente determinados a aprender e usar as tecnologias em sala de aula. Ali são 

desenvolvidos projetos inovadores e o professor parece motivado a vencer as barreiras 

impostas pelo sistema. Entretanto, de volta à realidade cotidiana, revelam-se as inúmeras 

dificuldades de mudanças na prática educativa. A motivação vai se atenuando e os projetos de 

uso das tecnologias digitais e dos laboratórios de informática arrefecem.  

Os projetos desenvolvidos como exigência para a conclusão do curso são abandonados 

pela maioria dos professores. Os poucos que persistem e continuam a desenvolver atividades 

de forma continuada são exemplificados pelo depoimento de um professor:  
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Durante o ano pedagógico elaboro juntamente com os alunos jornalzinho, 

história em quadrinhos, e vez por outra faço um quiz para os alunos. (P8)  

 

Os questionários aplicados entre os professores prestaram-se ao delineamento do perfil 

dos sujeitos envolvidos, na explicitação de suas dificuldades e limites, na autoavaliação dos 

benefícios e avanços decorrentes da participação no curso “Utilização Pedagógica de Mídias 

Digitais. As considerações e opiniões dos professores foram cotejados com informações 

coletadas na observação direta dos ambientes de trabalho dos professores,  

Em geral, puderam ser identificados os problemas de natureza política e as 

deficiências estruturais que impedem a efetiva aplicação dos conteúdos adquiridos nos 

programas de formação. Chamados a apontar alternativas, os professores pleiteiam uma maior  

disponibilidade de tempo para participar de outros cursos e programas. A importância do NTE 

16 é ressaltada como espaço de atualização permanente no uso de novas tecnologias.  

referente às tecnologias. 

Os professores percebem-se como aprendizes e integrantes de uma nova realidade que 

não a vivenciada na formação inicial e são conscientes de que os recursos disponíveis hoje 

são muito mais atrativos e diversificados do que aqueles disponíveis quando frequentavam os 

bancos escolares. Em sua totalidade, esses professores reconhecem a necessidade de 

integração de tecnologias digitais à suas práticas educacionais, não ignoram que essa 

integração passa por mudanças, pelo rompimento de paradigmas educacionais e avaliam 

criticamente a atuação e colegas que resistem aos novos métodos de ensino, acomodados 

como estão com a lousa, os livros e os cadernos. O processo de letramento digital desses 

professores é uma realidade e também uma competência que precisa ser desenvolvida e 

ampliada 

Outrossim, a velocidade com que os novos recursos são introduzidos na sociedade, 

impossibilita prevê o que pode surgir amanhã e antecipar soluções. Ademais, diante da 

limitação do acesso aos recursos tecnológicos e dos problemas de organização e gestão das 

escolas, o esforço de formação dos professores deve ser contínuo e acompanhado por um 

investimento paralelo no processo de modernização das escolas e de melhoria das condições 

de trabalho dos professores.  

 



68 

 

 

Chegando ao porto e iniciando outras navegações 

 

 

 

A investigação sobre os avanços e limites no uso das mídias digitais na sala de aula 

em contexto de formação continuada remete à considerações relativas ao aprendizado 

contínuo de alunos nos saberes disciplinares e dos professores com um novo papel de 

incentivador da aprendizagem e do pensamento  

Na dupla função de professores e alunos, os professores aprendem e ensinam ao 

mesmo tempo. Em um contexto marcado pelo progressivo acesso às tecnologias digitais, 

aprende-se sozinho ou em grupo e os alunos, em sua maioria “nativos digitas” pertencentes à 

“geração net” têm muito a ensinar. Freire já nos dizia que aprendemos em comunhão e, hoje 

mais do que nunca, integrados ao uso das mídias digitais, como computadores, filmadoras, 

máquinas fotográficas e celulares os estudantes ostentam saberes estranhos aos professores 

formados em uma época anterior ao aparecimento e expansão das tecnologias digitais. A 

desenvoltura com que eles apertam teclas, botões e comandos, a familiaridade e desembaraço 

no uso de novas linguagens e gêneros digitais geram perplexidade mesmo entre os professores 

já integrados aos recursos disponíveis na “Sociedade Informacional”. Entretanto, o professor 

não foi destituído do seu papel, nem será substituído pela máquina. A ele cabe provocar 

desafios e estimular a aprendizagem do aluno. Para tanto, precisa entender o computador 

como uma máquina cujo destino é ser dominada pelos indivíduos, seres dotados de 

inteligência e dotados de plasticidade cerebral, com poder de comandar as máquinas e 

permitir ou não o seu funcionamento.  
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As demandas sociais pela inserção das TIC na escola exigem a aplicação de 

concepções pedagógicas inovadoras. O cenário é desafiador. Além de favorecer o 

desenvolvimento de habilidades e competências, o professor tem como tarefa atuar no  

processo de socialização do aluno e favorecer a sua inclusão social e digital. Para tanto, 

devem avançar no próprio processo de letramento digital, a despeito dos muitos limites à 

difusão das novas mídias no ambiente escolar. 

A maioria das escolas estaduais do município de Vitória da Conquista é dotada de 

laboratórios de informática, de aparelhos de TV e DVD, de equipamentos de projeção e 

sonorização. Isto não é, entretanto, como se depreende dos depoimentos dos professores, 

suficiente para a integração das mídias nas atividades da sala de aula. Contra este quadro, 

operam alguns fenômenos disseminados nas escolas, como a ausência de suporte técnico, a 

falta de apoio pedagógico, as deficiências no sinal da Internet, o número insuficiente de 

máquinas conectadas e funcionando. Além disso, muitos dos laboratórios de informática 

ocupam espaços inadequados ou estão estruturados de tal maneira que não se constituem em 

espaços atrativos às ações pedagógicas. Na estrutura física das escolas, os professores 

capacitados em curso de formação não encontram as condições necessárias à continuidade do 

processo de letramento digital. A formação que adquirem não é aproveita par se disseminar na 

escola o uso e uma cultura de usabilidade de recursos midiáticos e tecnológicos, como o uso 

do laboratório de informática. Ainda percebe-se na grande maioria o uso do computador como 

instrumentalidade e recurso secundário às aulas. 

Os Projetos Político-Pedagógicos das escolas, por outro lado, não contemplam ações 

destinadas à ampliação dos recursos tecnológicos e à democratização do uso do computador e 

da internet.  E não contemplam em seus objetivos e ações, o desejo de construção de espaços 

adequados, reorganização das estruturas e reordenação do tempo de trabalho dos docentes,de 

modo a garantir o desenvolvimento das habilidades e competências adquiridas pelos 

professores nos cursos de mídias digitais.  Nessa conjuntura, os poucos projetos de inclusão 

digital e utilização de novas mídias ao processo ensino-aprendizagem resultam de ações 

individuais de professores, que assumem o desafio decorrente do aumento da quantidade de 

trabalho em pesquisas e preparação de aulas.  Falta, entretanto, nestes casos, a necessária 

integração entre as várias disciplinas. Lado a lado com os professores que passaram pelos 

cursos de formação encontram-se outros que, por desconhecimento, ausência de vontade ou 

falta de tempo, recusam-se à capacitação e a utilizar as novas tecnologias digitais. 

Toda mudança neste quadro geral passa por transformações mais globais nas políticas 

educacionais de iniciativa do Estado em suas diferentes esferas. Essa é condição 
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indispensável à continuidade dos avanços decorrentes da oferta dos cursos de formação 

continuada e que essa pesquisa logrou ressaltar. São eles: as mudanças nos métodos de 

ensino, caracterizados pela adoção de práticas inovadoras na prática pedagógica; a integração 

de professores e alunos a materiais diversificados como aqueles decorrentes do uso da 

internet, dos CDs, DVDs e jogos eletrônicos entre outros objetos de aprendizagem; a troca de 

experiência e o aprofundamento dos contatos entre professores e especialistas do NTE e de 

outras escolas; a maior desenvoltura dos professores capacitados para o desempenho das 

tarefas administrativas e pedagógicas concernentes ao fazer educação.  

Como professores, não podemos cerrar os olhos e considerar que a inserção das 

mídias digitais e a difusão do seu uso na escola são a solução para os problemas de ensino-

aprendizagem. É certo que não é de um momento para o outro que os professores se sentirão 

seguros e aptos a utilizar as mídias. O medo do novo pode ser maior do que o medo de 

superar as barreiras, mas ao tornar as mídias digitais em recursos habituais em suas estratégias 

de ensino, tanto quanto a lousa e o livro didático, avanços significativos irão ocorrer nos 

processos educacionais.  

É necessário, pois, continuar a investir na formação dos professores para o uso das 

novas mídias, para o conhecimento de novos gêneros digitais e dos recursos disponíveis nas 

redes sociais, como Orkut, Facebook, Twitter, Youtube.  Outros recursos se oferecem, ainda, 

à exploração educacional, como os softwares de edição de áudio e vídeo e os dispositivos 

móveis, como os celulares e tablets. É necessário, também, estimular a participação em 

eventos de letramento que estimulem a apropriação das novas tecnologias pelos educadores e 

a aplicação desses conhecimentos em sala de aula. O avanço no nível de letramento digital 

dos professores deve, entretanto, ultrapassar as expectativas iniciais de instrumentalização e 

treinamento e se concretizar por meio de uma formação que aponte para o uso crítico e 

consciente das ferramentas tecnológicas, uso que se caracteriza com o reconhecimento das 

potencialidades que estes instrumentos oferecem e que não sejam utilizados por professores e 

alunos apenas como recursos acessórios que complementem a aula como recursos 

fundamentais na sociedade contemporânea, na sala de aula e educação em tempos de 

multimeios tecnológicos e midiáticos. 

Observa-se avanços no nível de letramento digital de professores quando estes 

demonstram extrapolar o uso meramente instrumental e operacional do computador, 

ampliando o conhecimento adquirido na formação ao propor atividades que desafiam o aluno 

a também ser um produtor do seu conhecimento como na criação de vídeos, blog e 

apresentações. 
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Os limites observados pautam-se em questões de ordem estrutural das escolas 

referentes a espaço adequado, acesso facilitado ao laboratório de informática, apoio 

pedagógico para desenvolver atividades com integração das mídias e formação continuada de 

professores, aperfeiçoando-se e ampliando o nível de letramento digital e uso das ferramentas 

e interfaces tecnológicas na sala de aula, visto que a sociedade é dinâmica, transformando-se e 

evoluindo e novos recursos se apresentam aos professores que precisam saber como utilizá-

los na educação. 

O letramento digital de professores, a exploração das potencialidades das mídias 

digitais no campo educacional e, mais especificamente, na sala de aula apresenta-se como 

possibilidade real de construção de uma educação de qualidade.  

. 
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ANEXO A 

Caro professor (a), 
 

Este conjunto de perguntas apresentadas abaixo faz parte do processo de pesquisa do 

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Cultura, Educação e Linguagens a nível de 

mestrado da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) o qual participo. 

No intuito de conhecer sobre os avanços e limites do uso das tecnologias digitais na sala de 

aula após o professor adquirir o letramento digital no curso Utilização Pedagógica das Mídias 

Digitais, ofertado pelo Núcleo de Tecnologia Educacional (NTE) de Vitória da Conquista, e 

ter identificado você como um cursista que participou da formação, convido-o a responder as 

questões apresentadas neste levantamento de dados colaborando com a pesquisa já citada. 

Desde já agradeço a sua colaboração. 

 

Levantamento de Dados 
 

Unidade escolar: ________________________________________________________ 

Município: _____________________________________________________________ 

Nome:_____________________________________________________________________ 

Disciplina (s) que leciona: _____________________________________________________ 

Formação:_______________________________________Fone:______________________  

Endereço eletrônico (e-mail):______________________________________________    

Página eletrônica ( Site/Blog):_____________________________________________  

Faixa etária:  

(   ) 20 a 30 anos   (   ) 31 a 40        (    ) 41 a 50         (    ) Mais de 50 anos       

 

1.  Você se considera um (a) usuário (a) de informática:  

(   )  Iniciante    (   ) Intermediário  (   ) Avançado  (   ) Não me considero um usuário de 

informática  

 

2. É proprietário de equipamentos em casa?       

(   )  Sim           (   ) Não 

 

(  ) computador    (  ) notebook    (   ) netbook  

 

3.Com que objetivo mais você utiliza o computador? 

 

(   ) entretenimento   (   ) trabalhos escolares   (   ) na preparação de aulas  (  ) pesquisa  

(   )  comunicação via e-mail 

 

4. Onde utiliza o computador com mais frequência? 

 

(   ) em casa  (  ) na escola onde trabalha  (  ) em bibliotecas  (  ) em outros locais 

 

 5. Você utiliza o computador para: 

(   ) digitar avaliações   (   ) pesquisar conteúdo didático 

(   ) preparar slides para aula  (   ) fazer pesquisas de interesse particular 

(   ) enviar e-mails   (   ) acessar o Orkut 

(   ) praticar lazer   (   ) acessar o MSN 

(   ) participar de cursos em EAD e/ou formação continuada 

(   ) utilizar o computador e a internet com os alunos 
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6. Quais recursos didáticos você mais utiliza na  sala de aula? 

(  ) vídeos educativos  (  ) computador   (  )  slides      (   ) outros . Quais?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

7. Onde você aprendeu a operar o computador?  

(  ) sozinho  (   )  com orientação na escola onde trabalha  (  ) em cursos especializados 

   

8 . O que é fácil ou difícil no uso do computador?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

9.Como você descreveria sua relação com o uso do computador? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

10.Qual a importância do uso da informática  para o o cotidiano dos professores? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

11. Durante uma unidade letiva, quantas vezes você utiliza: 

a-Laboratório de informática? 
 (   ) 01 ou  02 vezes   (   ) 03 ou 04 vezes    (   ) Não utiliza 

 

b – com que finalidade?          

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

12. Os conhecimentos trabalhados no curso Mídias Digitais do Núcleo de Tecnologia 

Educacional - NTE 16 foram utilizados por você no processo ensino e aprendizagem? 

(   ) Sim                  (   ) Não  

Como? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

13. Quando iniciou o curso Mídias Digitais no NTE  em que nível de conhecimento com 

o uso do computador você considera que estava? 

 

(   ) sem conhecimento    (  ) básico inicial     (   ) intermediário     (   )  avançado  

 

14. Que avanços você considera que obteve depois da participação na formação em 

Mídias Digitais do NTE? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

15.Você sente dificuldade em utilizar  as Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC 

) na prática pedagógica? 

(   ) Sim                 (   ) Não 

Qual(is) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

16. Na escola onde trabalha existe algum impedimento para o uso do laboratório de 

informática?   
 (  )  sim     (   )  não       

Caso sua resposta seja positiva explicite as dificuldades. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

17. No Projeto político pedagógico da escola (PPP) existe a preocupação com a  

integração das tecnologias nas atividades escolares?   
(  )  sim     (   )  não       

Caso sua resposta seja positiva explicite quais são as propostas do PPP. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

18. Que benefícios você considera que as tecnologias digitais podem trazer para o 

processo ensino aprendizagem? 

___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

19. . Que desvantagens você considera que as tecnologias digitais podem trazer par o 

processo ensino aprendizagem? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

20. Você desenvolveu algum projeto com o uso das tecnologias digitais na sala de aula 

depois da participação no curso Mídias Digitais do NTE? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

21. O projeto desenvolvido foi somente o projeto requisitado pelo curso Mídias Digitais 

do NTE? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

22. Sinta-se à vontade para mais considerações. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Muito Obrigado! 

 


