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Resumo 

 

Este trabalho tem por objetivo investigar o letramento digital via Internet na 
construção do conhecimento tecnológico e pedagógico do professor de inglês em 
serviço para a inserção da tecnologia computador na sala de aula, partindo de um 
curso on-line, por mim elaborado, que visava discutir aspectos teóricos da inserção 
do computador no fazer pedagógico; capacitar os professores no manuseio dos 
programas Word, Paint e PowerPoint, além de criação e publicação de WebPages; 
e, utilizar esses programas, bem como a Internet, como recursos pedagógicos em 
sala de aula, focando, através de um processo reflexivo, o contexto específico de 
cada participante. 

A abordagem metodológica escolhida foi o estudo de caso. As participantes 
são cinco professoras de inglês em serviço, ministrando aulas em contextos 
educacionais diversos, que participaram como alunas do curso on-line de formação 
de professores, focado no letramento digital. Além das participantes-alunas, a 
pesquisadora do presente trabalho também participou do curso como professora. A 
análise de dados buscou investigar o letramento digital em relação à utilização da 
Internet e dos programas de computador e em relação à aplicação do computador 
como recurso pedagógico. Para permitir a verificação do desenvolvimento do 
letramento digital no curso, três escalas visando mensurar o nível de letramento 
inicial e final de cada participante foram desenvolvidas: escala Letramento na 
Internet, escala Letramento em Programas e escala Aplicação Pedagógica dos 
Recursos Computacionais. 

Os resultados obtidos no curso indicam que houve letramento digital das 
participantes tanto em termos de Internet e programas, como, em relação à 
aplicação pedagógica dos recursos computacionais. Os processos percebidos foram 
a aprendizagem colaborativa e a interação entre os pares aluno-aluno, aluno-
professor-aluno, permeadas por uma postura reflexiva e crítica das participantes. Os 
resultados também mostraram que um curso teórico-prático revelou-se muito 
importante para que os aspectos teóricos discutidos fossem colocados em prática 
prontamente, consolidando-os. Associado a isso, a aplicação direta nos contextos 
educacionais de cada professor permitiu que a experiência fosse mais significativa. 
Além disso, a maior exposição e familiarização das participantes com o computador 
permitiram que elas perdessem o receio que tinham da ferramenta, perdessem a 
insegurança em utilizá-lo e perdessem a sensação de impotência perante um 
recurso visto anteriormente apenas passível de ser usado por iniciados em 
computação. Conseqüentemente, essa maior familiarização abriu portas para os 
primeiros passos na busca da inovação no processo ensino-aprendizagem, e na 
mudança do paradigma educacional em que as participantes estão inseridas. 
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Abstract 

 

This research aims at investigating the digital literacy via Internet through the 
construction of the pedagogical and technological knowledge of in-service teachers 
of English in order to use the computer in the classroom. It was done through the 
development of an online course, which aimed at discussing the theoretical aspects 
of including the computer in their pedagogical practice; developing the teachers’ skills 
in terms of the handling of the software Word, Paint and PowerPoint, as well as the 
creation and upload of WebPages; and, making use of the software, as well as the 
Internet, as a pedagogical resource in the classroom. It was done through a reflexive 
process based on each participants’ individual contexts. 

The chosen methodological approach was the case study. The participants 
were five in-service teachers of English, teaching in various educational contexts. 
They took part in an online course of teacher training, focusing digital literacy. 
Besides the student-teachers, the researcher of this investigation took part as the 
tutor of the course. The data analysis searched for digital literacy in relation to the 
use of the Internet and computer software and in the use of the computer as a 
pedagogical resource. To be able to verify the development of the digital literacy in 
the course, the researcher developed three scales aiming at measuring the initial and 
final literacy of each participant. The scales developed were: Internet Literacy, 
Software Literacy and Pedagogical Use of Computing Resources. 

The results showed that the participants were successful in their effort to 
become digital literate in the Internet, software and pedagogical use of computing 
resources. The perceived processes were collaborative learning and interaction 
among peers (student-student, student-tutor-student) together with a reflexive and 
critical behavior. The results also showed that a theoretical-practical course was very 
important, since it allowed the theoretical aspects being discussed to be immediately 
applied. Moreover, the straight application of the principles discussed in the teachers’ 
personal educational contexts allowed the experience to become more significative. 
The participants’ greater exposition and familiarization with the computer allowed 
them to become less frightened of the resource, more confident in using it, as well as 
to lose the impotency feeling when facing this resource, previously seen as resource 
to be used only by computer experts. Consequently, this greater familiarization led to 
the first steps in both the search for innovation in the teaching-learning process and 
the change of the participants’ educational paradigm. 
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 “Somente aquilo que o ser humano 
vivencia e sente intuitivamente com todas 
as mutações, compreende plenamente!” 

 
Abdruschin  
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Introdução 

Introdução 

  

 É visível que grandes mudanças têm ocorrido em nossa sociedade em 

diferentes setores a uma velocidade cada vez maior. A educação e o processo 

ensino-aprendizagem não são exceções. 

Como professora de inglês em diversas instituições de ensino tanto 

particulares como públicas, presenciei, constantemente, discussões entre colegas, 

envolvendo questões pedagógicas, principalmente relacionadas ao uso do 

computador. 

Inúmeras vezes foram relatadas as pressões, cada vez mais crescentes, que 

os professores sofrem para a utilização do computador como recurso pedagógico 

em sala de aula ou canal instrucional por meio da educação a distância via Internet 

(doravante denominada EAD). 

O mundo moderno tem colocado um grande desafio aos professores: a 

inserção de novas tecnologias em sua prática pedagógica, em especial o uso do 

computador. Podemos afirmar que, nos últimos tempos, ele passou a ser, até 

mesmo, uma exigência da sociedade. 

Entretanto, junto com essas demandas, pude perceber uma série de 

problemas enfrentados pelos docentes para conseguir inserir o uso do computador 

no fazer pedagógico, tais como falta de conhecimento para fazê-lo, a falta de 

programas de capacitação com horários flexíveis, que pudessem atender àqueles 

com ampla jornada de trabalho e horários irregulares, a não-adequação dos cursos 

aos seus contextos específicos de trabalho, entre outros. 

Como afirma Sancho (1998), a utilização do computador no processo ensino-

aprendizagem está associada a mitos, receios e sedução. Sem dúvida alguma, ele e 

seus vários recursos são uma realidade que nós educadores não podemos mais 

negar ou fingir que não existe. O computador é um recurso que, de modo 

semelhante ao cotidiano da vida, se instaurou definitivamente na prática pedagógica, 

pois é um importante recurso tecnológico no processo ensino-aprendizagem, na 

medida em que permite associar texto, imagem e som, tornando a aprendizagem em 

uma experiência mais rica. Normalmente, há certa resistência por não se saber 
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como utilizá-lo adequadamente ou, mais contundente ainda, por não se ter sequer o 

conhecimento mínimo para fazê-lo. Acredito que tal resistência ainda aconteça 

porque nos encontramos em um período de transição em que uma nova linguagem 

e novo paradigma de ensino-aprendizagem estão se desenvolvendo. Não adquirir 

esta linguagem nos tornará iletrados digitais, distanciando-nos de uma nova geração 

que, muitas vezes antes de ser alfabetizada na escrita, já está surfando nas 

entranhas da rede mundial. Carvalho (2000) e Sampaio e Leite (2000) comentam 

que, atualmente, a criança socializa-se em ambientes ricos em tecnologia e em 

mensagens visuais que lhe permitem uma familiaridade com a tecnologia que muitos 

adultos e professores não têm. Essa familiaridade possibilita ao aluno buscar 

constantemente informações as quais antes só estariam disponíveis em um 

ambiente instrucional formal, ou seja, a escola. 

Concordo com Almeida (2004) quando afirma que, aprender a utilizar o 

computador com fins pedagógicos, com certeza, trará mudanças na sala de aula 

presencial e abrirá amplas perspectivas para o ensino on-line. É necessário ter em 

mente que o computador, com a possibilidade de associar texto, imagem e som, 

tornou-se um recurso e canal pedagógico rico, pois permite criar diferentes situações 

de aprendizagem. Portanto, acredito que a questão em foco deixa de ser "utilizar ou 

não o computador" e passa a ser QUANDO e, baseado em nossas representações 

do que é ensinar e aprender, COMO utilizar o computador.  

Kenski (2004), Oliveira (2003), Behrens (2000), Moran (2000), Liguori (1995), 

Logan (1995) advogam que o rápido e amplo desenvolvimento tecnológico verificado 

atualmente parece sugerir que se iniciou uma nova era da humanidade - a Era da 

Informação. O crescente envolvimento da sociedade com avanços tecnológicos e, 

em especial com o computador tem propiciado novas possibilidades em seus vários 

setores. A Tecnologia da Informação e Comunicação tem acompanhado as 

mudanças profundas de ordem econômica, política, social e educacional. Ela facilita 

a globalização, que propicia nações cada vez mais interdependentes e inter-

relacionadas. O mundo atual apresenta-se, assim, amplamente entrelaçado. Talvez, 

como afirma Stockhausen, citado por Kerckhove (1997; apud Kenski, 2004:38) “não 

é o mundo que é global, somos nós” 
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Kerckhove (1997; apud Kenski, 2004: 38) ainda advoga que: “como nômades 

telemáticos, libertamo-nos dos constrangimentos de uma coincidência histórica entre 

o espaço e o tempo e ganhamos o poder de estar em todos os lugares sem sairmos 

do mesmo lugar”. 

Independente do mundo estar globalizado ou se, na verdade, somos nós que 

nos globalizamos, constata-se, quase que diariamente, como Moran (2000) afirma, 

que acontecimentos em continentes ou países distantes, como Ásia ou Rússia, têm 

repercussões planetárias, muitas vezes nefastas, abalando, quase que 

imediatamente, economias no mundo todo. Grandes descobertas são disseminadas 

rapidamente ao redor do globo. Catástrofes, sejam elas naturais ou não, suscitam 

ações de solidariedade nas mais remotas partes do mundo. Sem dúvida, nunca foi 

tão verdade a expressão ‘aldeia global’. A criação e expansão da Web aceleraram 

muito este processo ao promover o fácil acesso e a difusão da informação. Assim, a 

informação agora é transmitida por diferentes formas, que, de modo geral, fazem 

uso da tecnologia eletrônico-digital (satélite, fax, computador etc.); não está mais 

centrada, quase que exclusivamente, em sistemas tradicionais de difusão de 

informação ou em um sistema formal de ensino, representado pela figura do 

professor, como ocorria no passado.  

Desta forma, Oliveira (2004) e Moraes (2002) dizem que todas essas 

transformações levam a um paradigma educacional que vê o conhecimento como 

um processo em construção, desenvolvido em um contexto dinâmico e que engloba 

práticas pedagógicas capazes de criar situações que possam acompanhar e 

incorporar a evolução da ciência e da tecnologia no mundo, contribuindo para a 

formação tecnológica, assim como a humana e espiritual do indivíduo.  

Assim, vários autores (Silva, 2003; Moran, 2000; Behrens, 2000; Logan, 1995; 

Liguori, 1995), com os quais concordo, concluem que diversos fenômenos 

culminaram em uma mudança de paradigma educacional na sociedade; a chegada 

da infovia associada à supervalorização da informação e a tendência à globalização 

deslocaram o foco de uma sociedade industrial, pautada na produção de bens 

materiais, para uma sociedade do conhecimento, voltada para a produção 
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intelectual. Como afirma Logan (1995:1), “o conhecimento, e não o capital, é a nova 

fonte de riqueza”. 

Adquirir conhecimento, segundo Moran (2000), é internalizar informação, 

analisá-la e reelaborá-la de acordo com as próprias necessidades. Adquirir 

conhecimento é aprender. Baseando-se em Vygotsky (1987), Moran (2000: 23) 

afirma que aprendemos quando: “interagimos com os outros e o mundo e depois, 

quando interiorizamos, quando nos voltamos para dentro, fazendo nossa própria 

síntese, nosso reencontro do mundo exterior com a nossa reelaboração pessoal”. 

Interagimos com o outro quando nos comunicamos. A comunicação ocorre 

através da linguagem. De acordo com Logan (1995: 65), a linguagem é: “a purely 

human and noninstinctive method of communicating ideas, emotions, and desires as 

well as processing, storing, retrieving, and organizing information by means of a 

system of voluntarily produced symbols”. 

O autor ainda afirma que, ao entrarmos na era digital, foi criada uma nova 

forma de linguagem que possui sua própria semântica e sintaxe, ou seja, o seu 

próprio modo de organizar e processar a informação e, em última instância, o 

mundo.  

Essa nova linguagem, a linguagem computacional ou digital, denominada por 

Logan (1995) de Quinta Linguagem, faz parte de uma cadeia evolutiva e inclusiva, 

decorrente das quatro linguagens anteriores, a saber: oral, escrita, matemática e 

científica. O desenvolvimento de cada uma dessas linguagens ocasionou uma 

mudança cognitiva, na forma de pensar, rompendo com o anterior e criando 

mudanças de paradigma na maneira de se relacionar com a informação, com a 

construção do conhecimento e com o mundo. Segundo Moran (2000:19), essa nova 

linguagem leva a um processamento da informação de forma multimídica, isto é, 

“juntando pedaços de textos de várias linguagens superpostas simultaneamente, 

que compõem um mosaico impressionista, (...) promovendo uma leitura rápida em 

flash”. Esse modo de processar a informação gera uma organização provisória, mais 

superficial, que se modifica facilmente, mas que permite uma resposta imediata a 

um problema apresentado, proporcionando uma flexibilidade e capacidade de 

adaptação maiores. A sociedade atual cada vez mais nos leva a utilizar o 
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processamento multimídico, devido à rapidez com que nos deparamos com 

situações diferentes, momento a momento, e que precisamos enfrentar e solucionar. 

Saber lidar com essa linguagem propicia uma melhor inclusão social do individuo. 

Segundo Pretto (2001), as mais recentes políticas mundiais da reestruturação 

produtiva e a revolução científico-tecnológica não só descortinam novos tempos na 

sociedade, mas trazem também novas exigências na educação. Santos e Moraes 

(2003) e Delors et al. (2001) acrescentam que, na sociedade, o progresso 

tecnológico substitui sistematicamente a mão-de-obra por um capital técnico, que 

amplia a produtividade do trabalho, mas que, ao mesmo tempo, contribui para o 

subemprego de parte dessa mão-de-obra. Segundo esses autores, inicialmente, 

esse fenômeno afetou diretamente o que se denomina ‘trabalho de execução’, que 

normalmente não exige uma alta qualificação. No entanto, ainda segundo Delors et 

al. (2001), ele começa a atingir tarefas de concepção e de cálculo, indicando que o 

fenômeno tende a subir na cadeia de qualificação. Isso implica não apenas a 

exclusão do emprego, mas também uma evolução, que modifica a própria natureza 

do trabalho na sociedade e, conseqüentemente, o crescimento econômico e o 

desenvolvimento humano. Inserido nesse contexto em mutação, a educação tem 

papel crucial na formação de indivíduos que atendam a essas novas necessidades 

da sociedade. 

Assim, como Delors et al. (2001), acredito que uma das principais funções da 

educação é: 

dotar a humanidade da capacidade de dominar o seu próprio desenvolvimento 
(...) (fazendo) com que cada um tome o seu destino nas mãos e contribua para 
o progresso da sociedade em que vive, baseando o desenvolvimento na 
participação responsável dos indivíduos e das comunidades (: 82). 

Mas o que seria o desenvolvimento humano? Segundo Morin (2001: 55): 

“todo desenvolvimento verdadeiramente humano significa o desenvolvimento 

conjunto das autonomias individuais, das participações comunitárias e do sentimento 

de pertencer à espécie humana”. 

Conforme Delors et al. (2001), creio que a educação contribui para o 

desenvolvimento humano, na medida em que, fornece a todos: 



 
 
 
Introdução 

 

6 

‘o passaporte para a vida’, que os leve a compreender melhor a si mesmos e 
aos outros e, assim, participar na obra coletiva e na vida em sociedade, (...) 
(dando) a todos os meios de modelar, livremente, a sua vida e de participar na 
evolução da sociedade. (:82-3). 

 

 Como a literatura coloca, essa mudança na sociedade e o surgimento de um 

novo paradigma exigem uma nova postura do saber, solicitando um conjunto de 

conhecimentos e de competências indispensáveis na perspectiva do 

desenvolvimento humano para incluir as pessoas no mercado de trabalho e, em 

última instância, na sociedade. Deve-se incitar a iniciativa, a criatividade, a 

originalidade, o trabalho em equipe, as sinergias, o auto-emprego, o espírito 

empreendedor, a capacidade de pesquisa, mobilizando-se saberes para a resolução 

de problemas. Convém salientar que o papel da educação não se limita ao utilitário, 

ou seja, a fornecer pessoas qualificadas ao mundo da economia, mas sim a um 

conceito maior, o desenvolvimento humano – o desenvolvimento contínuo de 

talentos e aptidões que proporcionará, na diferença individual, a eqüidade social. 

A escola, conseqüentemente, deve desenvolver as competências acima 

citadas, incorporando-as ao processo ensino-aprendizagem a fim de permitir a 

preparação adequada de seus alunos para atender às novas exigências da 

sociedade.  

Considerando as mudanças sociais, econômicas e políticas, órgãos mundiais 

e pesquisadores discutem as novas necessidades, as novas competências a serem 

desenvolvidas e os novos caminhos a serem percorridos pela educação no século 

XXI. 

A Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI da Unesco 

(Delors et al., 2001), após tecer considerações sobre a mudança de paradigma do 

final do Século XX e início do século XXI, discorreu sobre as novas posturas 

necessárias na educação para que esta acompanhe as mudanças e possibilite um 

ensino condizente com a nova era. 

De acordo com a Comissão, a Educação tem o papel de ser o norteador do 

ser humano, não sendo mais apenas bancária/depositária (Freire,1980; Silva, 2003), 

ou seja, mera transmissora de conteúdos. Ela precisa estimular o aluno a 
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desenvolver competências que o façam, por sua vez, desenvolver-se ao longo da 

vida. 

A Educação deve construir: 

de forma maciça e eficaz, cada vez mais saberes e saber-fazer evolutivos, 
adaptados à civilização cognitiva, pois são as bases das competências do 
futuro. Simultaneamente, compete-lhe encontrar e assinalar as referências que 
impeçam as pessoas de ficar submergidas nas ondas de informações (...) e as 
levem a orientar-se para projetos de desenvolvimento individuais e coletivos. À 
educação cabe fornecer, de algum modo, os mapas de um mundo complexo e 
constantemente agitado e, ao mesmo tempo, a bússola que permita navegar 
através dele. (Delors et al., 2001: 89) 

Devido às novas posturas, não basta que a pessoa acumule certa quantidade 

de conhecimentos em determinado período da vida e que possa recorrer a esse 

conhecimento indefinidamente. É necessário, ao longo de sua existência, como 

Kenski (2004) esclarece, atualizar, enriquecer e aprofundar os conhecimentos 

adquiridos, ou seja, construir conhecimento continuamente para se adaptar a um 

mundo em constante mudança a uma velocidade astronômica. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9394/96) e os 

Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN (Brasil, 1998), como nota Santos (2002), 

procuram fornecer aos professores orientação que possibilite diminuir a distância 

entre a prática cotidiana do professor e o mundo real face à nova política 

educacional decorrente da atual organização da sociedade, contribuindo, assim, 

para uma educação voltada à cidadania. Os PCN (Brasil, 1998) demonstram a 

necessidade de uma educação voltada para a inclusão social, formando o cidadão. 

Formar o cidadão, segundo Takahashi (2000): 

significa capacitar as pessoas para a tomada de decisões e para a escolha 
informada acerca de todos os aspectos na vida em sociedade que as afetam, o 
que exige acesso à informação e ao conhecimento e capacidade de processá-
los judiciosamente, sem se deixar levar cegamente pelo poder econômico ou 
político. (:45). 

Segundo Kenski (2004), Oliveira (2004), Oliveira (2003), Delors et al. (2001), 

Pretto (2001), Behrens (2000), Moran (2000), Liguori (1995), entre outros, formar o 

cidadão na sociedade da informação passa, portanto, pelo uso das Tecnologias de 

Informação e Comunicação (doravante TICs), entre elas o computador, pois é uma 

forma de democratizar os processos sociais, integrando a escola e a comunidade. 
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No entanto, deve-se atentar para não ter uma visão reducionista do papel das TICs 

no fazer pedagógico, e cometer o engano de utilizá-las de forma aleatória, 

simplesmente por utilizar, sem se preocupar com o papel que elas desempenham na 

construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. Para que as TICs possam ser 

utilizadas pelo professor, é necessário que ele seja capacitado para tal. 

Desde que se percebeu essa mudança de paradigma e a necessidade de 

capacitar o professor na utilização desse novo recurso – o computador – algumas 

tentativas de letramento digital dos docentes ocorreram como o Projeto VIRTUS 

(Neves e Cunha Filho, 2000) e o Projeto NAVE (Almeida, 2001). No entanto, quando 

iniciei a presente pesquisa, em meados de 2001, não havia um curso ou programa 

de formação de professores estruturado focado no letramento digital do professor de 

inglês em serviço. 

A percepção dessa lacuna pedagógica motivou a presente pesquisa. Após 

refletir sobre as ações necessárias para reverter esse quadro, de forma a possibilitar 

ao professor de inglês capacitação para utilizar o computador em sua prática 

pedagógica, decidi elaborar um curso que contemplasse, pelo menos, a maioria 

dessas necessidades e características, promovendo o letramento digital, 

especificamente, do professor de inglês em serviço e tentei, através da criação de 

escalas de letramento perceber até que ponto esse processo se efetivou. 

Para elaborar o curso, levei em consideração três aspectos: a) o conteúdo 

programático a ser ministrado, b) o gerenciamento do curso; e c) sua ambientação. 

Em relação ao conteúdo, percebi a necessidade de serem abordados os 

seguintes aspectos: insumo teórico sobre Teorias de Ensino-aprendizagem,  

Abordagens/Métodos de Ensino de Línguas Estrangeiras e Letramento Digital; 

prática de programas de computador mais freqüentes – Word, Paint e PowerPoint 

(que são amplamente difundidos no Brasil e não gerariam problemas de compra de 

licença específica para uso) e aplicação pedagógica. 

Em relação ao gerenciamento, optei por um módulo relativamente curto – oito 

semanas, dentro da visão sócio-interacionista de ensino-aprendizagem e 

aprendizagem colaborativa (Vygotsky, 1987). 



 
 
 
Introdução 

 

9 

A ambientação escolhida foi o ambiente on-line porque permite flexibilidade 

de horário, além de possibilitar a própria experiência com o computador. 

Acredito que este trabalho seja relevante em uma sociedade em mudança, 

uma vez que visa a capacitar o professor de inglês para atuar de forma a utilizar 

recursos que podem promover a inclusão social de seus alunos. Como expliquei 

anteriormente, em uma época em que a tecnologia permeia a vida de todas as 

pessoas, não inserir os alunos na era digital representa condená-los à exclusão 

social. No entanto, devo enfatizar, para que o professor possa cumprir seu papel de 

educador, coerente com o novo paradigma educacional deste milênio, ele precisa 

ser capacitado para o uso dessa tecnologia. 

Assim, nesta pesquisa investigo o letramento digital via Internet na construção 

do conhecimento tecnológico e pedagógico do professor de inglês em serviço para a 

inserção da tecnologia computador na sala de aula por meio de um curso. 

Essa capacitação visa, principalmente, a promover a inclusão do professor no 

mundo digital, permitindo, assim, que, posteriormente, por sua vez, ele promova a 

inclusão digital de seus alunos, através da utilização deste recurso em sala de aula. 

Além disso, menos evidente, mas ainda assim parte de meus objetivos, é possibilitar 

que talvez no futuro, o professor venha a perceber-se como um profissional capaz 

de utilizar eficientemente o computador como recurso pedagógico, estimulando-o a 

alçar vôos mais altos, isto é, a utilizar o computador como meio de ensino através da 

elaboração de cursos via Internet. 

Para investigar o letramento digital via Internet desses professores, 

preocupei-me em responder as seguintes perguntas de pesquisa: 

• Que letramento digital foi identificado no curso: 

a. em relação à utilização da Internet e dos programas de computador? 

b. em relação à aplicação do computador como recurso pedagógico? 

A presente pesquisa aborda um estudo de caso, desenvolvido com cinco 

professoras de inglês em serviço, com experiências diversas e atuando em vários 

contextos escolares. Elas participaram de um curso on-line com o objetivo de 

promover seu letramento digital. Como mencionei, para investigar o processo de 
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letramento digital das participantes, elaborei escalas para mensurar seu nível de 

letramento inicial e final. 

Em suma, este trabalho motivou-se das necessidades, percebidas por mim no 

meio docente, de capacitar o professor a fazer uso do computador em sua prática 

cotidiana para poder melhor desempenhar seu papel de educador na sociedade da 

informação. Espero que possa contribuir, de certa forma, para dar início a uma 

caminhada longa e prazerosa de aprendizagem no Século XXI. 

A pesquisa está estruturada em três capítulos. No capítulo 1, apresento a 

fundamentação teórica, discutindo a questão do letramento digital e o papel 

assumido pelo professor nesse novo paradigma. A formação de professores também 

é focalizada. 

No capítulo 2, descrevo a metodologia da pesquisa – o contexto de pesquisa, 

os instrumentos, os procedimentos de coleta de dados e as escalas para análise. 

No capítulo 3, apresento o resultado da análise de dados e, por fim, teço as 

considerações finais. 
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Capítulo 1: Fundamentação Teórica 
 

Neste capítulo, apresento o embasamento teórico que norteia esta pesquisa. 

Em primeiro lugar, discorro sobre a formação do professor e discuto as noções de 

alfabetização, letramento e letramento digital do professor. Em seguida, apresento 

os parâmetros para avaliação das tarefas desenvolvidas pelas participantes durante 

o curso ministrado. Finalizo com os princípios de escalas. 

 

1.1 Formação do professor 

Segundo Kenski (2004), Behrens (2000), Carvalho (2000), Moran (2000), 

Sampaio e Leite (2000), Sancho (1998) entre outros, grandes mudanças têm 

ocorrido em nossa sociedade a uma velocidade cada vez maior, gerando uma 

mudança de paradigma. O mundo moderno encontra-se em um período de transição 

em que uma nova linguagem e novo paradigma de ensino-aprendizagem estão se 

desenvolvendo, distanciando os professores de uma nova geração que parece se 

socializar em ambientes ricos em tecnologia e em mensagens visuais e que busca 

constantemente informações.  

Como esses autores afirmam, o rápido e abrangente desenvolvimento 

tecnológico verificado atualmente parece sugerir que se iniciou uma nova era da 

humanidade – a Era da Informação. As mudanças profundas de ordem econômica, 

política, social e educacional têm sido acompanhadas pelas Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TICs), propiciando países cada vez mais 

interconectados. Com a criação da Web, facilitou-se muito o acesso e a difusão da 

informação. Assim, grandes descobertas são disseminadas rapidamente, 

provocando mudanças profundas e de modo acelerado no conjunto de 

conhecimento da humanidade. O surgimento da Infovia, a valorização da informação 

e a globalização deslocaram o foco de uma sociedade industrial, baseada na 

produção de bens, para uma sociedade da informação, focada na produção 

intelectual. Assim, segundo Logan (1995), o conhecimento passa a ser a nova fonte 

de riqueza e não mais, como anteriormente, o capital. 
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Pretto (2001) afirma que as políticas mundiais de reestruturação produtiva 

mais recentes e a revolução científico-técnológica fazem surgir um novo momento 

na sociedade e na educação. Delors et al. (2001) declaram que, para adequar-se a 

este novo contexto, novas competências são exigidas, bem como um conjunto de 

conhecimentos que são indispensáveis para o desenvolvimento humano e inserção 

das pessoas no mundo do trabalho. Os autores colocam que essas competências 

devem ser desenvolvidas na escola para que esta cumpra seu papel de inclusão 

social de seus alunos. Ainda segundo os autores, a escola deve incitar a iniciativa, a 

criatividade, a originalidade, o trabalho em equipe, as sinergias, o auto-emprego, o 

espírito empreendedor, a capacidade de pesquisa e de mobilizar saberes para 

resolver problemas. Como os próprios autores afirmam, por causa da mudança 

rápida e constante dos saberes nesta sociedade, necessita-se de pessoas que 

sejam flexíveis, não resistentes à mudanças e com capacidade analítica para buscar 

informação e com isso contribuir para processos decisórios pessoais, sociais e no 

trabalho. Como a construção do saber e sua divulgação estão muito mais 

acelerados, Kenski (2004) afirma que não basta mais que a pessoa acumule uma 

certa quantidade de conhecimento em certo período de sua vida. È necessário que 

ela esteja, constantemente, atualizando, enriquecendo e aprofundando seus 

conhecimentos ao longo da vida. Portanto, é essencial que ela seja capaz de 

aprender a aprender. 

Considerando todo o contexto acima exposto, Sampaio e Leite (2000) 

declaram que vivemos em um momento de pluralidade de idéias, com uma 

velocidade crescente de produção e troca de informação e conhecimentos, 

demonstrando a incerteza dos fundamentos da ciência, que entram em crise porque 

podem ser sempre reelaborados e reconstruídos à luz de novos enfoques. A 

evolução que, segundo Morin (2001), desorganiza o sistema vigente para, em 

seguida, reorganizá-lo está mais acelerada devido às novas tecnologias e à 

conseqüente facilidade de troca de informação; criam-se novos saberes quase que 

diariamente.  

Assim, uma nova percepção surge:  

É preciso aprender a enfrentar a incerteza, já que vivemos em uma época de 
mudanças em que os valores são ambivalentes, em que tudo é ligado. É por 
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isso que a educação do futuro deve se voltar para as incertezas ligadas ao 
conhecimento. (Morin, 2001:84) 

No atual contexto social, percebe-se a necessidade de que o conhecimento 

abranja os problemas globais e fundamentais para neles inserir os conhecimentos 

parciais e pontuais Como Morin (2001) afirma, na educação atual, existe a 

predominância do conhecimento fragmentado, o que impede perceber-se o vínculo 

entre as partes e a totalidade. No novo paradigma educacional, é essencial 

desenvolver o processo de conhecimento capaz de apreender os objetos em seu 

contexto, sua complexidade, seu conjunto, desenvolvendo a capacidade do ser 

humano de articular diferentes conhecimentos para solucionar problemas de forma 

criativa. 

Ainda segundo o autor, este novo panorama acarreta a necessidade de saber 

interpretar a realidade e rever constantemente valores e conceitos. Para isto, é 

necessário ensinar e desenvolver estratégias que permitam enfrentar os imprevistos, 

o inesperado, e a incerteza, e modificar saberes em virtude das informações 

adquiridas ao longo do tempo, ou seja, conforme Delors et al. (2001), a educação 

precisa desenvolver a capacidade de os alunos aprenderem a aprender para que 

eles possam enfrentar e participar conscientemente do desenvolvimento humano da 

atual sociedade. 

Para Morin (2001), assim como para Delors et al. (2001), a educação que 

promove a compreensão de seu momento histórico está ausente no ensino atual. E 

por isso, ela deve ser enfatizada neste paradigma emergente, pois, devido às 

freqüentes relações com países e etnias de costumes diferentes em função da 

globalização e da rapidez com que a comunicação entre várias nações se 

estabelece atualmente, é essencial desenvolver a compreensão das diferenças para 

a convivência pacífica da humanidade. 

Além disso, os autores acima mencionados também afirmam que, é na busca 

de solução comum para problemas em diferentes contextos que ocorrerá a produção 

de novos saberes que, por sua vez, promoverão evolução e conseqüente 

desorganização e reorganização da sociedade e de seu paradigma regente. 
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Segundo Levy (1999), Perrenoud (2000, 2002) e Thurler (2002), as reformas 

atuais, que criam inédito contexto social e educacional, compelem o professor a 

viver em condições de trabalho e contextos profissionais completamente novos, 

assim como defrontar-se com desafios intelectuais e emocionais diversos do 

contexto de ensino-aprendizagem em que aprendeu a ser professor, pois, segundo 

Gómez (1992: 95): “as orientações adotadas ao longo da sua história encontram-se 

profundamente determinadas pelos conceitos de escola, ensino e currículo 

prevalecentes em cada época”. 

Isso significa que o professor terá que questionar e reestruturar, até mesmo, 

reinventar práticas pedagógicas em seu ambiente de trabalho, introduzindo novos 

objetivos de aprendizagem e novas metodologias, diferentes arranjos didáticos e 

situações de aprendizagem que se adeqüem melhor à ampla gama de necessidades 

e diferenças de seus alunos.  Como coloca Thurler (2002: 89): “as reformas atuais 

confrontam os professores com dois desafios de envergadura: reinventar sua escola 

enquanto local de trabalho e reinventar a si próprios enquanto pessoas e membros 

de uma profissão”. 

Perrenoud (2000) ainda coloca que o professor se vê impelido a desenvolver 

novas competências necessárias para ensinar que contribuem para redelinear a 

atividade docente. O autor enfatiza que essas competências ainda estão em 

formação e não são definitivas, na medida em que o período de transição entre o 

paradigma anterior da educação bancária e o atual da construção do conhecimento 

ainda não acabou. A definição de competências também implica escolhas teóricas, 

ideológicas e práticas do que é ensinar e aprender e do papel dos agentes – 

professor e aluno – no processo. Perrenoud (2000:15) define competência como: 

“capacidade de mobilizar diversos recursos cognitivos para enfrentar um tipo de 

situação”. 

Segundo o autor, a definição acima está condizente com as diretrizes de 

renovação da escola, a saber: 

individualizar e diversificar os percursos de formação, introduzir ciclos de 
aprendizagem, diferenciar a pedagogia, direcionar-se para uma avaliação mais 
formativa do que normativa, conduzir projetos de estabelecimento, desenvolver 
o trabalho em equipe docente e responsabilizar-se coletivamente pelos alunos, 
colocar os alunos no centro da ação pedagógica, recorrer aos métodos ativos, 
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aos procedimentos de projeto, ao trabalho por problemas abertos e por 
situações-problema, desenvolver as competências e a transferência de 
conhecimentos, educar para a cidadania. (Perrenoud, 2000:14) 

Para desenvolver em seus alunos as características necessárias que 

propiciem sua inclusão social, o próprio professor precisa desenvolver novas 

competências que o habilitem a inserir-se no paradigma educacional emergente. 

Assim Perrenoud (2000:14) apresenta 10 competências essenciais que os 

professores precisam desenvolver para ensinar nesta nova era. Essas competências 

têm por objetivo ser um instrumento para pensar as práticas, levando ao debate 

sobre a profissão de professor. As competências são: 

1. Organizar e dirigir situações de aprendizagem 

2. Administrar a progressão das aprendizagens 

3. Conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação 

4. Envolver os alunos em suas aprendizagens e em seu trabalho 

5. Trabalhar em equipe 

6. Participar da administração da escola 

7. Informar e envolver os pais 

8. Utilizar novas tecnologias 

9. Enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão 

10. Administrar sua própria formação contínua. 

Para Perrenoud (2000) as competências acima listadas auxiliam a entender 

os rumos atuais da profissão professor, pois contribuem para redirecionar a 

atividade docente atual, na medida em que surgem das necessidades percebidas do 

paradigma emergente e permite à ele um melhor gerenciamento de seu trabalho no 

novo paradigma da educação.  

Perrenoud (2000: 12) afirma que elas foram desenvolvidas com o intuito de 

indicar um caminho a seguir em termos de formação continuada do profissional 

docente: “orientar a formação contínua para torná-la coerente com as renovações 

em andamento no sistema educativo”. 

Nesta pesquisa, que se iniciou com a elaboração de um curso a distancia via 

Internet para capacitar professores de inglês em serviço no uso da tecnologia 

computador em sua sala de aula, detenho-me, a seguir, mais minuciosamente, na 
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oitava competência – utilizar as novas tecnologias – por ser a que está mais 

relacionada a este trabalho.  

Segundo Perrenoud (2000:125-139), a competência acima mencionada 

desmembra-se nos seguintes itens: 

• utilizar editores de texto; 

• explorar as potencialidades didáticas dos programas em relação aos objetivos de 

ensino; 

• comunicar-se a distância, por meio da telemática; 

• usar as ferramentas multimídia no ensino. 

No curso desenvolvido neste trabalho para capacitar os professores de inglês, 

procurou-se não só abordar os itens propostos pelo autor, mas também ampliá-los, 

para que mais recursos estivessem disponíveis para o desenvolvimento de material 

instrucional pelo professor. Assim, em termos de programa, além do editor de texto, 

sugerido por Perrenoud (2000), também foram abordados editor de apresentação, 

editor de imagem, assim como editor de WebPages, ampliando-se assim o escopo 

da capacitação proposta pelo autor. Um maior detalhamento do curso será abordado 

no capítulo da metodologia. 

Levy (1999) e Perrenoud (2000) reforçam que a escola não pode ignorar o 

que se passa no mundo. As novas TICs transformaram nossa maneira de se 

comunicar, trabalhar, decidir e pensar. Não ensinar o aluno a utilizar de forma 

adequada essa tecnologia, em especial o computador, implica aumentar as 

desigualdades nas relações sociais, pois ele não estará desenvolvendo uma cultura 

tecnológica, ou cibercultura (Levy, 1999) necessária para a inclusão social do aluno. 

Cibercultura é aqui definida como “o 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 ciberespaço1” (Levy, 1999:17). E para isso, o 

professor também precisa ser capacitado. 

                                                 
1 “Ciberespaço (também chamado de “rede”) é o meio de comunicação que surge da interconexão 
mundial dos computadores. O termo especifica não apenas a infra-estrutura material da comunicação 
digital, mas também o universo oceânico de informações que ela abriga, assim como os seres 
humanos que navegam e alimentam esse universo”. (Levy, 1999: 17). 
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Como Perrenoud (2000) advoga: 

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. (:128) 

Desta feita, o professor deve aprender a utilizar todos os recursos disponíveis 

no meio digital – hipertexto, hipermídia e recursos telemáticos2, criando situações de 

aprendizagem mais ricas. 

Ainda segundo o autor, a informação divulgada pelo meio digital supõe 

capacidade de saber o que está disponível, de situar-se nesse mundo e de fazer 

escolhas, pois se passa para um universo sem limites – o hipertexto e a hipermídia. 

O hipertexto3, definido como um sistema para a visualização de informação cujos 

documentos contêm referências internas para outros documentos (chamadas de 

hiperlinks ou, simplesmente, links), e para a fácil publicação, atualização e pesquisa 

de informação (o sistema de hipertexto mais conhecido atualmente é a World Wide 

Web), permite aprofundar-se em determinado aspecto do texto escrito ou ler 

assuntos relacionados com muita facilidade e rapidez, desenvolvendo a capacidade 

não linear de leitura, ou, como afirmam Levy (1993) e Xavier (2004), uma forma 

diferente de abordar os materiais legíveis e, conseqüentemente, interpretar o 

mundo. A hipermídia4, definida aqui, na acepção mais comum do termo, como o 

desenvolvimento do hipertexto (Levy, 1999: 254), isto é, o hipertexto enriquecido por 

elementos multimídia (imagens estáticas, imagens em movimento, sons, segmentos 

de vídeo etc.), segundo Cavalcante (2004), permite a associação cada vez maior de 

tabelas numéricas, desenhos, fotos, som, vídeos entre outros. 

Ao professor, cabe aprender a selecionar e utilizar esses recursos, 

customizando seu material instrucional, entendendo os processos de sua produção, 

uma vez que a nova ordem mundial institui como necessária e impreterível a 
                                                 
2 Telemática é o conjunto de TICs resultante da junção entre os recursos das telecomunicações 
(telefonia, satélite, cabo, fibras ópticas etc.) e da informática (computadores, periféricos, programas e 
sistemas de redes), que possibilitou o processamento, a compressão, o armazenamento e a 
comunicação de grandes quantidades de dados (nos formatos texto, imagem e som), em curto prazo 
de tempo, entre usuários localizados em qualquer ponto do Planeta. 
(http://pt.wikipedia.org/wiki/Telem%C3%A1tica).  
3 (http://pt.wikipedia.org/wiki/Hipertexto)  
4 (http://www.estudar.org/pessoa/internet/22glossary/e-h.html)  
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aprendizagem dessa nova tecnologia - o computador e seus recursos. Assim, 

segundo Levy (1999) e Perrenoud (2000), o professor, afinado com as novas 

demandas e inserido em um paradigma de construção do conhecimento, pode 

deixar sua aula mais interessante e propiciar, no desenvolver de sua disciplina, a 

formação da cibercultura no aluno. 

Para Perrenoud (2000), uma cultura tecnológica de base é necessária para: 

pensar as relações entre a evolução dos instrumentos (informática e 
hipermídia), as competências intelectuais e a relação com o saber que a escola 
pretende formar. Pelo menos sob esse ângulo, as tecnologias novas não 
poderiam ser indiferentes a nenhum professor, por modificarem as maneiras de 
viver, de se divertir, de se informar, de trabalhar e de pensar. (:138-9) 

Saliento que, como afirma o autor, o papel da tecnologia em sala de aula não 

pode exercer apenas o papel de auxílio ao ensino, disponibilizando aulas mais bem 

ilustradas por apresentações hipermidiáticas. Ela deve ser utilizada com o novo 

paradigma educacional, focado na aprendizagem e na construção de conhecimento, 

permitindo ao professor concentrar-se na criação, na gestão e na regulação de 

situações de aprendizagem ricas, complexas, diversificadas, que promovam um 

trabalho colaborativo, não mais centrado apenas no professor, visto como fonte do 

saber.  

O paradigma visado não diz respeito como tal às tecnologias. Concerne às 
aprendizagens. Trata-se de passar de uma escola centrada no ensino (suas 
finalidades, seus conteúdos, sua avaliação, seu planejamento, sua 
operacionalização sob forma de aulas e de exercícios) a uma escola centrada 
não no aluno, mas nas aprendizagens. O ofício do professor redefine-se: mais 
do que ensinar, trata-se de fazer aprender. (Perrenoud, 2000: 139). 

O autor ainda reforça que as novas tecnologias auxiliam o fazer pedagógico 

na mudança de paradigma já que, possibilitam a criação de situações de 

aprendizagem complexas, ricas, focada na aprendizagem, mas elas não são as 

responsáveis por tal. A utilização da tecnologia, e em especial o computador, só 

poderá propiciar oportunidades de novas formas de aprender, desde que o professor 

mude sua postura, como esclarecido acima, de uma escola centrada no ensino e no 

professor, para uma escola focada na aprendizagem. 

As novas tecnologias podem reforçar a contribuição dos trabalhos pedagógicos 
e didáticos contemporâneos, pois permitem que sejam criadas situações de 
aprendizagem ricas, complexas, diversificadas, por meio de uma divisão de 
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trabalho que não faz mais com que todo o investimento repouse sobre o 
professor, uma vez que tanto a informação quanto a dimensão interativa são 
assumidas pelos produtores dos instrumentos. (Perrenoud, 2000: 139) 

Parece ficar evidente, como os autores anteriormente mencionados afirmam, 

que novas posturas do professor precisam ser desenvolvidas em sua sala de aula 

para que os alunos possam adquirir novas competências e a educação promova a 

inclusão social dos alunos e possibilite a eles serem agentes conscientes do 

desenvolvimento humano individual e coletivo. Portanto, evidencia-se, também, para 

que essas novas posturas se efetivem, a necessidade de programas de formação 

docente.  

Segundo Gómez (1992), face ao constante questionamento dos resultados 

insatisfatórios da educação em geral, bem como por considerar o professor como 

responsável pela natureza e qualidade do quotidiano educacional na sala de aula e 

na escola, atualmente, a formação do professor é o eixo central das discussões no 

meio governamental no mundo ocidental. 

Gómez (1992) ainda afirma que as concepções de formação de professores 

estão diretamente relacionadas a uma determinada concepção de escola e de 

ensino; a uma teoria de conhecimento e de linguagem, bem como de sua 

transmissão e aprendizagem. Assim, dependendo das representações envolvidas, 

há diferentes modelos de formação de professores.  

Vários são os modelos que descrevem as diferentes possibilidades de 

trabalhar a formação de professores. Wallace (1991) afirma haver, basicamente, três 

modelos que descrevem as possibilidades de trabalhar a formação de professores: o 

artesanal; o da ciência aplicada e o professor reflexivo. Gómez (1992), por sua vez,  

apresenta dois modelos: o professor como técnico que pretende ser eficaz no 

quadro da racionalidade técnica e o professor reflexivo que se estabelece no quadro 

da racionalidade prática. Observa-se que o modelo da ciência aplicada de Wallace 

(1991) corresponde ao modelo do professor como técnico ou da racionalidade 

técnica de Gómez (1992), assim como o modelo do professor reflexivo é abordado 

por ambos. 

 O modelo artesanal (craft model), que de acordo com Wallace (1991) é de 

cunho empírico-indutivo, fundamenta-se em repetir e imitar, da melhor forma 
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possível, procedimentos pedagógicos pré-estabelecidos. Os docentes em formação 

buscam exemplos em seus formadores ou, muitas vezes, de sua própria prática, 

procurando respostas já prontas e situações que, para eles, surgem como novas ou 

que ainda sentem dificuldade de enfrentar. 

Essa imitação ou repetição irrefletida de ações, processos etc., inúmeras 

vezes leva ao engessamento ou fossilização da prática dos professores. Concordo 

com Pinto (2002), quando, ao fazer uma crítica a esse modelo, destaca que o 

grande problema desse modelo de formação de professores é que há muita 

diferença entre ao que o professor é exposto no processo de formação, como, por 

exemplo, procedimentos a serem copiados porque, aparentemente, são bem-

sucedidos, e o que realmente vai encontrar na prática pedagógica cotidiana. Desta 

forma, as ações copiadas reforçam, novamente, o fracasso da escola por não se 

adequarem ao que o professor está vivendo na sua prática, pois os procedimentos 

usados não levam em conta o contexto específico vivenciado pelo professor. 

O segundo modelo exposto por Wallace (1991) é o da ciência aplicada, que 

corresponde ao modelo da racionalidade técnica de Gómez (1992). De acordo com 

os autores, a qualificação de um profissional está diretamente associada à teoria 

que ele foi capaz de assimilar durante sua formação. Assim, a atividade do 

profissional é, sobretudo, instrumental, isto é: 

dirigida para a solução de problemas mediante a aplicação rigorosa de teorias 
e técnicas científicas. Para serem eficazes, os profissionais da área das 
ciências sociais devem enfrentar os problemas concretos que encontram na 
prática, aplicando princípios gerais e conhecimentos científicos derivados da 
investigação. (Gómez, 1992: 96) 

Esse fato implica em uma hierarquização dos conhecimentos e seus 

geradores.  

A racionalidade técnica impõe, pela própria natureza da produção do 
conhecimento, uma relação de subordinação dos níveis mais aplicados e 
próximos da prática aos níveis mais abstratos de produção do conhecimento, 
(Gómez, 1992: 97). 

Tal visão gera uma separação entre especialista, produtores de conhecimento 

e práticos, aplicadores do conhecimento gerado; em suma, cria-se uma separação 

entre a teoria e prática.  
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A prática fundamenta-se da aplicação direta dos conhecimentos teóricos 

prévios, ou seja, o conhecimento prático advém da correta aplicação do 

conhecimento científico existente para a área profissional. 

Gómez (1992), assim como Pinto (2002) advogam que a principal crítica a 

esse modelo é justamente a: “distinção extrema entre a produção e a aplicação do 

conhecimento, como se teoria e prática fossem instâncias diferentes, como se não 

houvesse entre elas uma ligação necessária” (Pinto, 2002:171). 

Esse modelo reduz toda a riqueza da prática a situações hipoteticamente 

previstas ou previsíveis, assumindo que existe uma teoria única e objetiva que 

permite a identificação clara de regras e técnicas a serem utilizadas na prática, uma 

vez identificado o problema.  

Gómez (1992) professa que a maior parte da investigação educacional 

desenvolveu-se a partir dessa concepção da prática entendida como racionalidade 

técnica ou instrumental. Na formação de professores, segundo a concepção do 

professor técnico ou racionalidade técnica, passa-se por duas fases: 

na primeira adquire-se os conhecimentos dos princípios, leis e teorias que 
explicam os processos de ensino-aprendizagem e oferecem normas e regras 
para a sua aplicação racional; na segunda, tem lugar a aplicação na pratica 
real ou simulada de tais normas e regras, de modo a que o docente adquira as 
competências e capacidades requeridas para uma intervenção eficaz. (Gómez, 
1992: 98) 

A prática, portanto, fica relegada a segundo plano e não realimenta a própria 

teoria. Cria-se a ilusão de uma reflexão teórica prévia como solução para toda e 

qualquer situação prática posterior. 

Finalmente, o terceiro modelo de formação de professores é o chamado 

reflexivo. Como afirma Pinto (2002), esse modelo tenta associar características dos 

dois modelos anteriores. A relação entre prática e teoria: “deve estar 

necessariamente associada a uma atitude reflexiva que saiba mover a prática em 

novas direções, assim como fundar a teoria em novos campos”. (Pinto, 2002:172)  

Perrenoud (2002, 2002a), adotando a visão de Schön (1983, 1987), e 

corroborado por diversos autores (Benassuly: 2002; Pinto: 2002; Richards and 
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Lockhart:1994; Gómez, 1992, entre outros), declara haver necessidade de o 

professor atual desenvolver uma postura fundamental: a reflexiva. 

Perrenoud (2002: 15) defende que a prática reflexiva é importante para o 

professor como postura porque: “nas sociedades em transformação, a capacidade 

de inovar, negociar e regular a prática é decisiva. Ela passa por uma reflexão sobre 

a experiência, favorecendo a construção de novos saberes”. 

O autor também afirma que a prática reflexiva: 

pressupõe uma postura, uma forma de identidade, um habitus. Sua realidade 
não é medida por discursos ou por intenções, mas pelo lugar, pela natureza e 
pelas conseqüências da reflexão no exercício cotidiano da profissão. 
(Perrenoud, 2002:13) 

Essa prática reflexiva, apontada por diversos autores (Schön, 1983; Gómez, 

1992, Nóvoa, 1992; Martins, 2000, entre outros) como a tendência mais recente em 

termos de formação de professores, revela-se essencial ao processo pedagógico na 

sociedade atual, pois ensinar é uma prática complexa, que: 

depende de estratégias pedagógicas, de uma correlação entre conteúdos e 
táticas e, principalmente, da cooperação dos estudantes e da sua vontade de 
aprender. A reflexão ajuda o professor a compreender cada vez melhor o que 
está em jogo e a ter controle sobre isso. Permite antecipar fatos, prever 
eventualidades, construir e reconstruir ações. Sob essa perspectiva, a prática 
reflexiva não é apenas uma resposta regular a uma crise; é um hábito, um jeito 
de ser, uma exigência, uma forma de identidade profissional, um jogo e um 
prazer. (Cunha, 2003:11) 

Assim, como os vários autores acima mencionados declaram, diante de um 

paradigma educacional emergente, que valoriza a construção do conhecimento; 

diante da necessidade de inclusão social do aprendiz, vê-se a necessidade de se 

formar profissionais flexíveis, que consigam adequar-se às mudanças rápidas que 

ocorrem na sociedade da informação. Em suma, é preciso formar profissionais 

reflexivos. Por profissionais reflexivos, entendo, como Ramos (2003) aqueles que: 

têm consciência de seus contextos de atuação, das influências e restrições 
impostas por conhecimentos estabelecidos e que têm controle sobre o 
direcionamento de suas ações, agentes ativos dos próprios processos de 
construção e reconstrução de suas práticas. (:55) 

Assim, no curso elaborado por mim visando ao letramento digital do professor 

de inglês em serviço, a postura reflexiva foi um dos embasamentos teóricos que o 
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permearam. Uma das principais preocupações, ao longo do curso, foi incentivar o 

desenvolvimento da prática reflexiva entre os seus participantes, buscando a 

adequação do material desenvolvido aos contextos específicos de cada participante. 

Retomando as questões apresentadas anteriormente em relação ao papel da 

tecnologia, especialmente o computador, Pretto (2001) e Pereira (2005) afirmam que 

as novas políticas mundiais da reestruturação produtiva e a revolução científico-

tecnológica, como anteriormente visto, descortinam novos tempos não só na 

sociedade, mas também nas novas exigências da educação. Pensando em uma 

política educacional que privilegie a inclusão social e entendendo educação como 

um elemento importante: 

pelo qual a sociedade pode disponibilizar para todos seus cidadãos o 
acesso às possibilidades de seu desenvolvimento integral como seres 
humanos, em suas dimensões social e individual, objetiva e subjetiva 
(AAVV, 2000; apud Pretto, 2001:32)  

além da necessidade da formação de profissionais reflexivos, a questão do 

letramento digital de professores e alunos torna-se mais contundente, na medida em 

que a educação deve promover a inclusão e o desenvolvimento de um cidadão 

crítico. 

Para melhor falar da apropriação da tecnologia computador pelo docente em 

sua prática pedagógica, julgo pertinente discutir antes as noções de Alfabetização e 

Letramento. 

 

1.2 Alfabetização e letramento 

Letramento é uma palavra que, embora seja razoavelmente nova no 

vocabulário da Educação e das Ciências Lingüísticas, vem sendo usada 

sistematicamente em nossa sociedade. Mas afinal o que é Letramento? É o mesmo 

que Alfabetização? E Alfabetização e Letramento Digitais? Os termos Alfabetização 

e Letramento são conceitos que têm criado certa polêmica, pois, às vezes, são 

entendidos como diferentes e, às vezes, como sinônimos. 

Segundo Soares (2001), uma das primeiras ocorrências da palavra letramento 

pode ser encontrada no livro de Mary Kato, de 1986 “No mundo da escrita: uma 
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perspectiva psicolingüística, Editora Ática”, seguida de Tfouni (1988) e Kleiman 

(1995). Ainda segundo a autora, o surgimento de palavras novas em uma língua 

ocorre quando novos fatos, novas idéias, novos conceitos, novas formas de 

compreender/expressar o mundo emergem. 

Que novo conceito fez surgir essa palavra? Para poder explicar melhor, 

precisamos voltar ao processo de alfabetização escolar. No modelo tradicional de 

alfabetização, Leite (2001) diz que a escrita era entendida como um reflexo da 

linguagem oral, ou seja, a escrita era uma representação da fala; assim, entendia-se 

ler e escrever como meras atividades de codificação e decodificação, reduzindo-se, 

dessa forma, a alfabetização ao “ensino do código escrito, centrado na mecânica de 

leitura e da escrita” (Leite, 2001:23).  

O modelo tradicional passou a ser criticado há alguns anos atrás, 

principalmente quando os países em desenvolvimento detectaram, entre a sua 

população, um número representativo de habitantes que apresentavam a condição 

do que denominaram analfabetismo funcional, isto é, uma pessoa que, após ter 

contato com o código escrito na escola por alguns anos, “não se utiliza da leitura e 

da escrita como instrumentos de inserção social e desenvolvimento da cidadania” 

(Leite, 2001:24). 

Em resposta às críticas a esse modelo, surgiram propostas mais modernas 

que enfatizam: 

de um lado, o caráter simbólico da escrita, entendendo-a como um sistema 
de signos cuja essência reside no significado subjacente a ela, o qual é 
determinado histórica e culturalmente; assim, uma palavra escrita é 
relevante pelo seu significado compartilhado pelos membros da 
comunidade. Por outro lado, enfatizam os usos sociais da escrita, ou seja, 
as diversas formas pelas quais uma determinada sociedade utiliza-se 
efetivamente dela. (Soares, 2001:24) 

Assim, ao se perceber que não bastava aprender a ler e a escrever, isto é, 

aprender a codificar e decodificar, e que era preciso usar a escrita no dia-a-dia, ou 

seja, em práticas sociais, surge o termo letramento, que, segundo Di Nucci (2001) e 

Soares (2001), é originário do latim littera (letra) e da palavra inglesa literacy, que 

denota condição ou fato de ser. Como esses autores afirmam, literacy, portanto, 

denota a condição que assume aquele que se utiliza do ler e escrever. A aquisição 
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da leitura e da escrita traz modificações ao indivíduo em vários níveis - social, 

político, cultural, cognitivo, entre outros, e tem como conseqüência, como propõe 

Logan (1995), uma mudança da condição do aprendiz, um diferencial nesse 

indivíduo, que passa a olhar o mundo com outros olhos. 

Reiterando, apresento a definição de Soares (2001) sobre letramento:  

o resultado da ação de ensinar ou de aprender a ler e escrever; o estado ou 
a condição que adquire um grupo social ou um indivíduo como 
conseqüência de ter-se apropriado da escrita e de suas práticas sociais. 
(:18) 

A partir das definições de alfabetização e letramento, discutirei os termos 

alfabetização e letramento digitais. Esses termos são mais recentes que os 

anteriores e também suscitam muita polêmica sobre suas definições. De acordo com 

o Health Services Department da Universidade de Washington (2000:1), letramento 

digital é: “a habilidade de compreender e usar a informação em múltiplos formatos 

originária de uma grande variedade de fontes quando ela é apresentada via 

computador5”.  

Já Gilster (1997: 2) declara que letramento digital: “é usar as ferramentas da 

Internet, essas novas criações multimídicas, e usá-las para assegurar-se de que 

façamos as exigências necessárias do conteúdo6”. 

Por sua vez, Sampaio e Leite (2000: 16), usando, no meu entender, o termo 

Alfabetização Tecnológica como sinônimo de Letramento, afirmam que ele não pode 

ser compreendido apenas como: “o uso mecânico dos recursos tecnológicos, mas 

deve abranger também o domínio crítico da linguagem tecnológica”. 

Observando as definições apresentadas, percebo que abordam, de um modo 

ou de outro, o uso consciente e crítico dos recursos disponibilizados pela tecnologia.  

Reis (1995) parece deixar mais claro esses conceitos ao discutir as noções de 

consciência, capacidade e competência tecnológicas. Relacionando esses três 

termos - capacidade, competência e consciência – com alfabetização e letramento, a 

autora expõe que o termo capacidade está vinculado a uma habilidade, isto é, o 
                                                 
5 “the ability to understand and use information in multiple formats from a wide range of sources when 
it is presented via computer” (Health Services Department da Universidade de Washington, 2000:1). 
6 “It is all about using the tools of the Internet, these new multimedia creations, and using them to 
make sure that we make the right call on content” (Gilster, 1999: 2). 
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indivíduo é capaz quando ele pode fazer algo. Quando se consegue articular 

diversas capacidades, desenvolve-se a competência. A consciência, por sua vez, é 

o aspecto que permite articular as capacidades, levando à(s) competência(s). 

Portanto, nesta pesquisa, passo a entender, de uma forma mais simples, 

alfabetização digital como desenvolver a habilidade de usar o computador, ao passo 

que letramento digital como desenvolver a competência de se usar o computador, 

adequando-o conscientemente ao momento - no caso do professor, ao momento 

pedagógico. 

Após esclarecer os termos alfabetização e letramento digitais, retomo a 

questão da formação do professor, focando a discussão no seu letramento digital. 

 

1.3 O letramento digital do professor  

As palavras cidadania e cidadão remetem a uma reflexão sobre a premência 

da inserção crítica de todos nós em uma sociedade em mudança de paradigma que 

se baseia cada vez mais na informação, utilizando a tecnologia para difundi-la e se 

apropriar dela, e sobre a responsabilidade da escola e do professor para que esse 

processo se efetive.  

Alava (2002), Barreto (2001) e Kenski (2001) discutem que ao se entender 

que a função principal da escola é promover o desenvolvimento do cidadão em um 

sentido completo e a inclusão social de modo crítico, faz-se mister, segundo Reis 

(1995), que os professores sejam capazes de inserir as tecnologias da informação e 

da comunicação em suas práticas pedagógicas de modo consciente de forma a 

poder desempenhar seu papel de mediador na educação e na construção de 

saberes em um contexto em mudança. 

Segundo esses autores, nunca a escola e a profissão docente foram tão 

questionadas como agora, uma vez que ambas demonstram não conseguir 

acompanhar a velocidade das mudanças. Na verdade, dentro desse novo contexto, 

questionam se a escola tem cumprido seu papel. 

 Como colocado na literatura (Behrens, 2000; Campos, 2000; Moran, 2000; 

Logan 1995, entre outros), acredito que o sistema educacional atual está em crise 
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uma vez que não consegue cumprir o seu papel social, isto é, o de proporcionar aos 

alunos o tipo de preparo exigido pela realidade vigente. 

 Conforme exposto pela Comissão Internacional sobre Educação para o 

Século XXI (Delors et al., 2001) ao apresentar os quatro pilares da educação e por 

Morin (2001), é dever do professor preparar seus alunos para os desafios impostos 

pelas grandes transformações sociais e nas relações de trabalho atuais. Belloni 

(1998) acrescenta que o mercado procura por pessoas com formação generalista, 

holística que tenham flexibilidade para adaptar-se a diferentes situações e que 

sejam capazes de selecionar informações relevantes. Ter informação atualizada e 

qualificada, selecioná-la adequadamente e desenvolver uma análise crítica dessa 

informação, transformando-a em conhecimento e, com isto, estar apto a tomar 

decisões e agir de forma consciente é o que permite corresponder às exigências do 

mercado moderno. Como os autores professam, também acredito que a inserção do 

uso das redes telemáticas na prática pedagógica do professor é uma das formas de 

podermos diminuir o abismo que separa a escola da vida real, na medida em que 

esta prática auxiliará a criar uma cultura tecnológica e sua linguagem no aluno, 

deixando-o mais próximo das exigências do mundo produtivo. 

 Não se pode esquecer também, como já colocado na literatura, de que muitos 

alunos já incorporaram essa nova linguagem e modo de se relacionar com o mundo. 

Nesses casos, portanto, é provável que se o professor continuar a assumir uma 

postura tradicional de ensino, ignorando a tecnologia computador, relegando as 

possibilidades de aprendizagem colaborativa, bem como uma visão sócio-

interacionista (PCN, 1998), ele poderá ter dificuldades na sua prática pedagógica, 

pois a interação entre os agentes do processo ensino-aprendizagem ficará 

prejudicada, dificultando assim a aprendizagem.   

 Segundo Moran (2000), percebe-se claramente que o aprendizado do aluno 

nesta nova era ocorre por outras fontes e não apenas pelo professor; este deixa de 

ser a única fonte de saber. O aluno tem acesso a mais informação e precisa estar 

em constante atualização, pois o abundante fluxo de informação e a velocidade de 

novas descobertas levam-no a uma desatualização mais rápida do que 

anteriormente. Nós educadores, portanto, precisamos ensinar nossos alunos a 
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aprender a aprender, transformá-los em alunos autônomos, que consigam 

selecionar informações relevantes e transformá-las em conhecimento. Para isso, 

parece ser importante desenvolver nos alunos a habilidade analítico-crítica.  

Logo, o professor deixa de ser o transmissor de informação, o poço do saber, 

fonte inesgotável de conhecimento, e passa, segundo Vygotsky (1987) a ser o 

mediador do processo ensino-aprendizagem, o par mais experiente, isto é, o agente 

que possibilitará ao aluno o desenvolvimento da habilidade tão necessária do 

aprender a aprender, do saber fazer. Assim, ainda segundo o autor, professor e 

aluno desenvolvem uma relação de parceria, de colaboração, nesse processo. 

Acredito que uma das maneiras de o professor alcançar esse objetivo de 

desenvolver o aprender a aprender e do saber fazer seria abordar formas de ensinar 

que valorizassem a aprendizagem colaborativa, seguindo uma linha sócio-

interacionista. 

 Como Schön (1983) e Perrenoud (2002) declaram, acredito que para que um 

processo de aprendizagem colaborativo, mediado possa ocorrer, o professor 

precisará ter uma postura reflexiva, pois assim terá mais oportunidade de conseguir 

criar, testar e avaliar situações de ensino-aprendizagem adequadas a essa nova 

geração que parece aprender de forma diferente da nossa. 

Logicamente que todo esse processo de mudança não é fácil para nós 

educadores, uma vez que estamos desconstruindo o paradigma em que nos 

formamos e construindo um novo.  Mas como Carvalho (2000) e Sampaio e Leite 

(2000) tão bem colocam, ele precisa ocorrer, pois, de outra forma, corremos o risco 

de nos fossilizarmos, isto é, estagnar e não conseguirmos mais proporcionar 

condições para que o processo ensino-aprendizagem ocorra de forma eficaz, pois as 

linguagens e a forma de perceber o mundo do professor e do aluno podem ficar 

muito distantes. 

Essa discussão nos remete, novamente, à questão da formação e 

capacitação do professor para atender as novas exigências sociais. Barreto (2001) 

declara que a formação dos professores está colocada no centro das políticas 

nacionais e internacionais, focada especificamente na capacitação em serviço e não 

na formação do professor pré-serviço, o que poderia criar um ciclo vicioso de eterna 
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necessidade de capacitação e de desqualificação do profissional professor, na 

medida em que ele passa a ser visto como alguém não preparado para exercer a 

sua função. 

Assim, para Barreto (2001) parece ser de grande relevância que mudanças 

sejam feitas nos cursos de formação de professores pré-serviço para que os 

profissionais que adentram o mercado já estejam afinados com os novos tempos. No 

entanto, neste momento histórico, parece existir a necessidade de um enfoque maior 

na capacitação em serviço, para que os professores já formados e em serviço 

possam recuperar e valorizar a sua auto-estima e sua posição na sociedade.  

Além disso, também compartilho com Barreto (2001) de que se deve tomar 

cuidado para que os cursos de capacitação não sejam meramente a divulgação de 

procedimentos pré-estabelecidos, ‘receitas de bolo’, em que o professor é visto 

como um mero ‘tarefeiro’, um elemento desnecessário que executará apenas o que 

outrem determinou (Gómez, 1992). Nessa visão, chamada de distorcida por Barreto 

(2001), parece que o que importa é a qualidade do material instrucional - se ele for 

bom, poderá ser usado por qualquer um, independentemente do professor. 

Sem dúvida, é necessário estar atento para que não haja o deslocamento 

para um modelo de substituição tecnológica do professor, centrado nos materiais, o 

que poderia promover a desqualificação do saber profissional dos educadores e do 

seu fazer, tornando-o um profissional desnecessário já que o material instrucional 

ocuparia o seu papel. Assim como Bonilla (2005: 204), também creio que: “o 

professor deve ser sujeito de sua ação e não mero executor de atividades ou 

técnicas; deve ser produtor de conhecimentos, e não meramente consumidor”. 

Como Kenski (2001), também concordo que o professor não é um profissional 

em extinção. Na sociedade digital, como a literatura demonstra, as funções ou 

papéis do professor se acentuam e tomam novas dimensões, mas com certeza não 

se extingüem. No entanto, como professa Kenski (2001), a postura do professor e 

sua relação com o conhecimento têm que mudar, pois, do contrário, provavelmente 

ele se tornará um profissional obsoleto, na medida em que perpetua práticas que 

não mais atendem às necessidades do aprendiz, entendidas aqui como sua inclusão 

social nesta nova era. 
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Logicamente, como afirma Moran (2000), essa mudança não ocorre de forma 

suave. Para isso, precisamos ter educadores maduros intelectual e emocionalmente, 

que mostrem o que sabem e, ao mesmo tempo, estejam atentos ao que não sabem, 

ao novo. Como diz Moran (2000): 

Mostra a complexidade do aprender, a nossa ignorância, as nossas 
dificuldades. Ensina, aprendendo a relativizar, a valorizar a diferença, a 
aceitar o provisório. Aprender é passar da incerteza a uma certeza 
provisória que dá lugar a novas descobertas e a novas sínteses. (:16-7)  

Mas qual seria a função do professor nessa sociedade da informação? Kenski 

(2001), ao discutir o papel do professor nessa sociedade, resgata as funções da 

ação docente que denomina de estruturais, a saber: agente de memória, agente de 

valores e agente das inovações.  

Por agente de memória, entende-se o responsável pela “transmissão e 

manutenção da memória social” (Kenski, 2001:97), sendo a escola o local onde se 

recuperam as atitudes, hábitos e valores respeitados pelo grupo ao qual ela 

pertence. Ao professor compete “aquisição, reflexão, transmissão e manutenção de 

aspectos valorizados pela cultura de certo grupo social em um determinado 

momento” (Kenski, 2001:92). 

Nessa perspectiva, cabe ao professor: “coordenar a ação e a reflexão sobre o 

processo de definição das memórias educativas (...) que constituirão o acervo de 

conhecimento valorizados e referendados socialmente” (Kenski, 2001:99). 

Ainda segundo a autora, o professor é um agente de valores, na medida em 

que ele é um formador de opinião, hábitos e atitudes. O seu papel dentro dessa 

perspectiva: 

é uma construção pessoal e original. Seus valores pessoais resultam de um 
conjunto de fatores que envolvem, entre outros, a competência do docente 
para ensinar determinada disciplina, sua maneira de se relacionar com os 
alunos nas situações de sala de aula e sua postura como pessoa e como 
profissional, aberto (ou não) ao diálogo e à descoberta de novos caminhos 
para o ensino-aprendizagem (sua e de seus alunos). (Kenski, 2001:101). 

Assim, o professor agente de valores na sociedade digital não pode 

considerar-se como “aquele que sabe”, mas sim como “aquele que pesquisa” e 

constrói colaborativamente o conhecimento com seus alunos. 



 
 
 
Fundamentação Teórica 

 

31

Como agente das inovações, Kenski (2001:103) afirma que ele vai auxiliar na 

“compreensão, utilização, aplicação e avaliação crítica das inovações surgidas em 

todas as épocas, requeridas ou incorporadas à cultura escolar”. 

A função do professor é tornar o desconhecido conhecido, aproximando: 

o aprendiz das novidades, descobertas, informações e notícias orientadas para 
a efetivação da aprendizagem. Nessa perspectiva, o papel do professor, 
agente de valores na sociedade digital não é ‘transmitir’ a informação, mas 
orientar, promover a discussão, estimular a reflexão crítica diante dos dados 
recolhidos nas amplas e variadas fontes. (Kenski:103). 

Desta forma, ainda segundo a autora, o professor possibilita a triagem das 

informações pelos alunos e a reflexão, o debate e o valor qualitativo do que lhes 

está sendo exposto, propiciando, assim, o processo de aquisição de conhecimento 

individual do aluno bem como a aprendizagem colaborativa por meio da construção 

coletiva do saber. 

Abre-se, assim, o leque de interações, uma vez que o conhecimento e valores 

não ficam mais limitados aos de seu entorno imediato, mas se ampliam na medida 

em que interagem com outras realidades e grupos sociais via Internet. A escola, 

portanto, transforma-se em espaço de reflexão e articulação de informações 

adquiridas com outras pessoas e instituições diferenciadas, no país e no mundo, de 

uma forma muito mais ampla, veloz e democratizada. 

Para se ter professores que correspondam às necessidades decorrentes do 

novo contexto social, Silva (2003a) esclarece que é preciso descobrir novas formas 

de ensinar. Não adianta transpor o que já se faz na sala de aula presencial 

tradicional diretamente para a sala de aula com a utilização do computador ou para 

a sala de aula digital (on-line). É necessário descobrir outros caminhos. Litwin (2001) 

corrobora essa afirmação ao dizer: 

adaptar-se aos desenvolvimentos tecnológicos resulta na capacidade para 
identificar e pôr em prática novas atividades cognitivas, pois as tecnologias vão 
gerando permanentemente possibilidades diferentes; daí sua condição 
particular de ferramenta. (:18) 

Para que seja possível ao professor experimentar novas formas de ensinar, 

como Belloni (1998) e Palloff e Pratt (2001) já afirmaram, parece ser essencial uma 

ênfase na formação de professores que incorporem as inovações tecnológicas e 
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pedagógicas para que um número maior de professores sejam capacitados em 

menor tempo, possibilitando, em um segundo momento, como expõem Hannay e 

Ross (1997), a implantação dos 3 Rs na escola, a saber: reestruturação 

(Restructuring), reculturação organizacional (Reculturing) e redimencionamento do 

tempo de aprendizagem (Retiming), que, como os autores, também acredito, 

propiciará uma reformulação da escola como um todo.  

No entanto, para poder chegar a essa necessária reformulação de 

envergadura, como exposto na literatura, é necessário, no princípio, ações menores 

e mais pontuais, focando na formação dos professores, pois, a verdadeira revolução 

nas instituições de ensino ocorrerá na medida em que, em um trabalho, como 

normalmente se diz, “de formiga”, cada professor se engaje nessas mudanças. Elas 

não ocorrerão se forem impostas de cima para baixo, isto é, vindas da direção ou do 

Ministério da Educação. Logicamente, o suporte dos órgãos oficiais e da direção das 

escolas é primordial para que a mudança se processe, mas ela realmente ocorrerá 

quando cada professor se propuser a mudar. 

Especificamente em relação à educação a distância mediada pelo 

computador, a questão da formação do professor se acentua, pois não se pode 

esperar que ele saiba intuitivamente como montar cursos ou materiais em uma nova 

ambientação – a digital. Assim como Palloff e Pratt (2001), creio que o sucesso de 

cursos dessa natureza depende não só de uma formação contínua, mas também de 

um acompanhamento constante, pois na troca com os seus colegas de profissão, a 

utilização desse novo meio de ensino pode ser mais produtiva.  

Além disso, também concordo com Palloff e Pratt (2001) quando afirmam que, 

para iniciar a caminhada nessa nova forma de ensinar, o ensino da utilização da 

tecnologia ao professor e uma postura reflexiva sobre a sua ação não são 

suficientes. Também são necessários outros aspectos, decorrentes do paradigma 

emergente. Segundo Palloff e Pratt (2001), além do domínio de sua disciplina, o 

professor precisa ter uma postura mais flexível, estar aberto e ansioso para 

desenvolver um trabalho mais colaborativo, desistir do controle absoluto do processo 

ensino-aprendizagem e permitir o empoderamento do aluno ao compartilhar a 

tomada de decisão com ele em relação ao seu aprendizado. O professor deve 
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também incentivar uma maior interação pessoal entre aluno-professor e aluno-aluno, 

bem como valorizar e trazer experiências e exemplos do cotidiano para a ação 

docente. Em suma, ele deve ser o gerenciador, o problematizador, o mediador e não 

mais o único e exclusivo dono do caminho a percorrer.  

Novamente percebe-se aqui, que existe, na verdade, uma questão mais 

central – a formação do professor. Ela precisa estar afinada com os novos tempos, 

pois, só assim, o professor poderá lidar com os novos contextos e mediar o contato 

entre seus alunos e a sociedade com as características que passa a ter. A formação 

do professor é imperativa. O letramento digital do professor é uma das facetas 

necessárias nessa formação em sentido macro.  

Como Coscarelli (2005: 32), acredito que “a fim de tornar os alunos usuários 

familiarizados com os recursos disponíveis nos computadores, eles precisam usar a 

informática [em sala de aula] e não, ter aula de informática.” E para que a 

informática se instaure como tecnologia educacional, faz-se mister 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, 
2005: 40) 

 

Ao refletir mais profundamente, e levando em consideração a literatura da 

área, percebo que, na realidade, essa nova postura não é apenas necessária para o 

ensino digital, mas é também essencial na prática pedagógica em geral, incluindo aí 

o uso do computador na sala de aula presencial, que é o foco desta pesquisa. 

Parece que esta é uma exigência do momento histórico em que vivemos e do novo 

paradigma emergente. Mas qual seria então a diferença entre a realidade presencial 

e digital? Essa questão não parece estar claramente elucidada ainda. Cacique 

(2006) e Rabello e Peixoto (2006) colocam que o mundo digital parece enfatizar e 

pautar-se mais em determinados aspectos próprios da ambientação on-line, tais 

como a flexibilidade, a autonomia do aprendiz, a pró-atividade e o poder de auto-

gerenciamento do tempo e do aprendizado, características, segundo os autores, não 

tão usuais no ambiente presencial, na medida em que ainda está muito impregnado 
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de modelos construídos e estabelecidos no paradigma anterior, em que o professor 

é o responsável por mostrar o caminho a seguir. 

Dentro desse quadro que se delineia, o papel do aluno também parece se 

modificar tanto na sala de aula presencial quanto em cursos on-line. Não se pode 

esquecer que, no paradigma emergente, o ensino a distância via Internet assume 

uma nova importância na educação. Segundo Cacique (2006), Rabelo e Peixoto 

(2006) e Neves et al. (2000), ele deixa de ser considerado um ensino de segunda 

linha ou substituto da escola regular presencial, para tornar-se, cada vez mais, um 

fator importante de veiculação de informação, apropriação de conhecimento e 

atualização. Esse fato parece fazer surgir uma necessidade de inseri-lo, cada vez 

mais, no cotidiano pedagógico. 

Os autores acima mencionados esclarecem que, em relação ao aprendiz, não 

se concebe mais um aluno apático, que espera que todo o saber provenha do 

professor, nem tampouco um aluno submisso às vontades do docente. Espera-se 

que o aluno aja pro-ativamente, responsabilizando-se em maior grau por sua própria 

aprendizagem. Percebe-se a necessidade que este desenvolva a habilidade de 

trabalhar e pesquisar colaborativamente, mas também individualmente, buscando 

seus próprios caminhos, isto é, desenvolvendo sua autonomia, além de desenvolver 

sua habilidade em lidar com a tecnologia. No caso específico do ensino on-line, 

compartilho da opinião de Cacique (2006) e Rabelo e Peixoto (2006) de que o aluno 

ainda precisa, entre outros aspectos, acentuar seu comprometimento e poder de 

organização, estabelecer sistematicamente horas de estudo para desenvolver o 

conteúdo do curso, interagir com o professor e seus colegas de curso e participar de 

discussões síncronas e assíncronas.  

Para que essa outra postura do aluno seja desenvolvida ao nosso redor, isto 

é, nesta sociedade que se encontra também em um período de transição, torna-se 

crucial uma classe de educadores que efetuem mudanças profundas no processo 

ensino-aprendizagem e na relação de seus agentes. No entanto, sabe-se que esse 

processo ainda está em construção e demanda muitas pesquisas, descobertas e 

tentativas.  
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Retomo a idéia central de meu trabalho: o letramento digital do professor 

parece ser uma das contribuições para efetivar essa mudança. Para que isso possa 

acontecer, acredito que esse processo deva ocorrer em etapas, ou seja, primeiro 

familiarizando o professor com a máquina, o ambiente, as linguagens, para que, 

paulatinamente, ele possa ser inserido também no mundo on-line. Portanto, fazer 

um curso de formação de professores via Internet com foco no letramento digital, 

permite que o professor, inicialmente, insira o computador como recurso pedagógico 

no seu cotidiano presencial e, ao mesmo tempo, familiarize-se com o meio on-line 

através do curso. 

Relembrando as palavras de Moran (1999: 1): “O verdadeiro educador é um 

comunicador que nos ensina a ler mais criticamente os meios, a dominar as 

múltiplas linguagens áudio-vídeo-gráficos e as diversas tecnologias” 

O contexto até aqui apresentado tem despertado várias pesquisas e 

iniciativas em instituições para minimizar o problema da falta de letramento digital 

dos professores. Assim, diversas tentativas de lidar com a questão da formação do 

professor, da tecnologia, do letramento digital e de cursos on-line ocorreram e estão 

ocorrendo. 

Um dos projetos desenvolvidos foi o Projeto VIRTUS (Neves e Cunha Filho, 

2000), cujo principal objetivo foi criar, inicialmente, Ambientes Virtuais de Ensino, 

essencialmente de cunho colaborativo, como apoio às aulas presenciais e, 

posteriormente, disponibilizar espaço para cursos on-line. Como afirma João 

Vianney na apresentação do livro sobre o projeto (Neves e Cunha Filho, 2000): 

O Projeto VIRTUS pesquisa e produz ambientes para flexibilizar, pela 
Internet, o acesso dos alunos presenciais aos conteúdos e atividades de 
disciplinas regulares, e, em seguida, utiliza as plataformas desenvolvidas 
para ‘virtualizar’ as disciplinas regulares e oferecer programas 
exclusivamente a distância em diversas áreas. (:7) 

O projeto, de acordo com os autores, foi bem-sucedido, pois promoveu a 

interação dos alunos com o meio digital e consolidou as Comunidades Virtuais de 

Ensino. O trabalho realizado iniciou-se com professores de três departamentos da 

Universidade Federal de Pernambuco, a saber: Comunicação Social, 

Biblioteconomia e Teoria da Arte. Inicialmente, o Projeto VIRTUS foi concebido como 
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um site acadêmico com o objetivo de otimizar o ensino. Esse projeto teve êxito, 

pelos relatos de seus participantes, e concentrou-se, principalmente, nos alunos. As 

tentativas de formação de professores focou, principalmente, nas questões 

tecnológicas, em lidar com o ambiente digital como incluir vídeos, filmes, som etc. 

(Ferraz et al, 2000). O projeto objetivou expandir o momento pedagógico presencial, 

disponibilizando mais informações e recursos relacionados aos conteúdos 

desenvolvidos no presencial, ou seja, ele tinha por objetivo, otimizar o ensino além 

do horário de aula dos cursos presenciais. Ele não focou no letramento digital do 

professor especificamente, apesar de que, ao longo do processo, ele tenha, de uma 

forma ou de outra, ocorrido. Além disso, o Projeto VIRTUS concnetrou-se no ensino a 

distância via Internet e não no desenvolvimento do recurso computador em sala de 

aula presencial. 

Uma outra iniciativa também bem-sucedida na formação de professores, no 

meu entender, foi o Projeto NAVE (Almeida, 2001), desenvolvido na PUC-SP. O 

projeto teve como foco a pesquisa em “formação de professores para o uso de 

tecnologias interativas e cooperativas a distância” (Almeida, 2001a: 10). O projeto foi 

composto por professores de diferentes áreas do conhecimento: Psicologia, História, 

Química, Engenharia, Administração, Pedagogia, Semiótica, Ensino de Línguas, 

Biologia, Filosofia, que associaram duas abordagens: a perspectiva de pesquisa 

interdisciplinar e o método de formação de equipe. Iniciou-se com o questionamento 

dos princípios filosóficos educacionais de cada um, que acarretou “uma dolorida 

história de desconstrução. Nunca fácil nem cômoda”. (Almeida, 2001a: 11). Em 

seguida, junto com uma equipe de Informática, capacitou-se os professores-alunos 

durante a construção do curso oferecido. 

O Projeto NAVE trabalhou a formação dos professores inserida em uma 

abordagem colaborativa e das TICs. Focalizou, principalmente, o ensino a distância 

via Internet, ou seja, “a criação da cultura de EAD entre pesquisadores e professores 

de diferentes áreas e centros de ensino da PUC/SP” (Almeida, 2001b: 27), A 

presente pesquisa diferencia-se do Projeto NAVE por objetivar inserir as TICs na 

sala de aula presencial e no cotidiano do fazer pedagógico do professor de inglês 

em serviço. 
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Existem várias outras tentativas de formação de professores e seu letramento 

digital. Lopes (2005), por exemplo, em sua pesquisa de doutorado, procura 

desenvolver a formação de professores, focalizando, em especial, a questão de 

letramento. A pesquisa foi dividida em duas partes, na primeira promove um curso 

de formação de professores focado no letramento digital, que denomina de formação 

tecnológica. O curso foi ministrado, pela pesquisadora, na instituição em que 

trabalha, para os colegas do curso de Letras de diferentes formações (Português, 

Lingüística, Inglês, Espanhol, Teologia etc,). Ele concentrou-se na questão 

tecnológica e discutiu, no campo teórico, as questões da postura do professor frente 

às TICs, as questões de ensino-aprendizagem etc. O curso foi semi-presencial, em 

que após a leitura de textos previamente escolhidos, os professores-alunos 

discutiam os temas através do envio de e-mails. Além disso, mais ou menos uma 

vez por mês, eles tinham um encontro presencial para fazer um fechamento das 

discussões até então conduzidas por e-mail. Em um segundo momento, um 

professor-aluno, atuando como multiplicador, passou a dar aula para os alunos de 

Letras, professores pré-serviço, futuros professores, novamente discutindo as 

questões teóricas da inserção das TICs no ensino de línguas. 

Um outro trabalho de pesquisa, desta vez focado exclusivamente no professor 

de inglês, foi desenvolvido por Buzato (2001), em sua dissertação de mestrado, que 

investigou as lacunas de conhecimento que favorecem a sensação de impotência do 

usuário não familiarizado com computadores em sua relação com a máquina e de 

que forma a atuação de um par mais competente pode contribuir para a superação 

dessa sensação, provendo ajuda efetiva no processo de aquisição de letramento 

digital, que esse pesquisador denomina de letramento eletrônico. O autor, em um 

estudo de caso, explorou a habilidade de encontrar informação relevante na Internet 

através de um motor de busca. Segundo Buzato (2001), os resultados evidenciaram 

que o “par mais competente pode ter um papel extremamente relevante na aquisição 

do letramento eletrônico por parte de um professor com atitude tecnofóbica” (:183).  

Utilizar a Internet para encontrar informação, no meu ponto de vista, é uma 

das primeiras formas de letramento digital, que pode auxiliar a quebrar barreiras com 

os professores que têm mais resistência ao computador. No entanto, a formação de 

professores de inglês e seu letramento digital precisam ir mais além. 
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Finalmente, abordo o ProInfo, programa do MEC de formação de professores, 

desenvolvido para professores em serviço de várias disciplinas, que aborda três 

aspectos: letramento digital, projetos e formação teórica. Segundo Valente (2003), o 

ProInfo é um programa que se preocupa com os aspectos do fazer pedagógico do 

professor de modo integrado e não isolados, isto é, só o teórico ou só o prático. 

Concordo com as idéias professadas por Valente (2003) quando afirma que, na 

maioria dos programas de formação de professores e letramento digital, tanto o 

aspecto teórico como o prático são abordados em separado, deixando que o 

professor em formação faça a integração desses conhecimentos em sua prática de 

sala de aula. Essa é uma das razões para o fracasso, de modo geral, do letramento 

digital.   

Esse programa, também tem obtido sucesso, principalmente pela sua 

proposta teórico-prática. Obviamente, guardadas as devidas proporções, é o que 

mais se assemelha com o objetivo desta pesquisa. A diferença principal, 

desconsiderando as questões de estrutura e recursos humanos, é que foquei 

especificamente no professor de inglês em serviço, tentando trabalhar suas 

necessidades específicas do ensino de língua inglesa, ao passo que eles 

trabalharam com professores de várias disciplinas. 

É preciso lembrar que a maioria das instituições de ensino não disponibiliza 

um grupo multidisciplinar que forneça suporte ao professor como no caso dos 

grandes projetos aqui abordados – VIRTUS, NAVE e ProInfo. Por isso, acredito que, 

ao invés do docente em formação criar cursos on-line diretamente, como é a 

proposta de alguns desses projetos, seria interessante um passo anterior, a saber: 

inserir as TICs na aula presencial. Isso poderia auxiliar a desmistificar que o 

computador só pode ser usado por iniciados em tecnologia, e, conseqüentemente, 

poderia diminuir a insegurança do professor e sua rejeição ao computador. A 

familiarização com o ambiente on-line poderia ser feita pela inserção desse docente 

em cursos on-line em que ele atuaria como aluno, sendo exposto a essa nova forma 

de ensinar. Acredito que formar o professor desse modo possa tornar esse processo 

de aprendizagem mais suave e menos traumático, permitindo, talvez que ele se 

sinta mais apto, posteriormente, a procurar formas inovadoras de ensinar. 
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Em suma, o objetivo de um curso de formação deve ser não só o de 

instrumentalizar o professor com recursos das TICs, mas auxiliá-lo para que mude 

sua prática pedagógica, deixe de ser um transmissor de informação e passe a ser 

aquele que cria situações de aprendizagem nas quais seus alunos possam construir 

conhecimento contextualizado em projetos desenvolvidos por intermédio das TICs. 

Cada um dos projetos e trabalhos acima expostos preocupou-se com a 

formação do professor, mas sobre um aspecto diferente, seja ele teórico ou prático. 

No entanto, nenhum deles trabalhou especificamente com o professor de inglês em 

serviço juntando os aspectos teóricos e práticos. 

Concordo com Valente (2003) quando diz: 

O desafio de formar professores capazes de desenvolver projetos 
pedagógicos, usando as Tecnologias de Informação e Comunicação, é 
poder criar condições de aprendizagem que integrem diversos conceitos 
que normalmente são tratados de forma estanque.(:23) 

Os programas de capacitação normalmente ministram conhecimentos 

separados, como Valente (2003) exemplifica, ministrando disciplinas sobre como 

fazer educação por projetos e outras disciplinas sobre as diferentes maneiras de 

como as TICs podem ser usadas na educação. Deixa assim, a cargo do professor 

em formação a função de integrar esses conhecimentos em sua pratica de aula. 

Como Valente (2003: 23) advoga: “O fracasso também é óbvio, pois integrar 

conhecimentos não equivale a somar conhecimentos adquiridos em contextos 

estanques”. 

Retomando a discussão do letramento digital até aqui realizada, deixo claro 

que a formação do professor, na qual está inserido o letramento digital, deve 

compor-se de vários aspectos relevantes, que devem ser destacados: o 

conhecimento técnico de manusear os recursos disponíveis nos programas de 

computadores; o conhecimento de operação da Internet e sua utilização pedagógica; 

e por último, mas não menos importante, a aplicação do computador como recurso 

pedagógico. Saliento que não adianta apenas ensinar o professor a operar os 

programas de computador e a Internet. É necessário também discutir o paradigma 

educacional e o contexto em que cada professor atua para melhor adaptar esses 

recursos ao cotidiano desse professor. Assim, creio poder dizer que o letramento 
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digital não é algo simples de ser feito. É um processo longo, mas necessário, por ser 

um dos recursos que pode auxiliar na melhoria da educação e sua adequação ao 

paradigma emergente. Convém destacar que não é a ferramenta que provocará a 

melhoria da educação, mas como o professor a utiliza em seu fazer pedagógico. 

Nesta pesquisa, ao longo do curso de formação de professores ministrado 

com o objetivo de promover o letramento digital do professor, várias atividades com 

finalidade pedagógica foram desenvolvidas pelas participantes. Na próxima seção, 

abordo alguns parâmetros utilizados para avaliação dessas atividades. 

 

1.4 Parâmetros para avaliação das atividades desenv olvidas no 

curso 

Durante o curso de formação de professores ministrado nesta pesquisa, as 

participantes elaboraram materiais didáticos com os programas ensinados. Para 

poder avaliá-los recorri ao referencial teórico de elaboração de materiais 

apresentado a seguir.  

A formação de professores e letramento digital não envolvem apenas ensinar 

a utilizar os programas de computador, mas, principalmente, aplicá-los na prática 

pedagógica. Aplicá-los implica saber quando e como usar a tecnologia computador. 

Envolve, também, a elaboração de material instrucional. Dependendo da concepção 

teórica do professor do que é o processo ensino-aprendizagem, independente da 

ambientação de seu curso, isto é, presencial ou on-line, ele elaborará diferentes 

tipos de materiais pedagógicos.  

Ellis (2003), ao classificar materiais pedagógicos, divide-os em dois tipos: 

exercícios e tarefas. Já Nunan (2005; 2004) propõe uma divisão um pouco mais 

abrangente, uma classificação tripartite de possíveis materiais instrucionais, a saber: 

exercícios lingüísticos, atividades comunicativas e tarefas. 

Acredito que a classificação de Nunan (2005; 2004) seja mais adequada para 

a presente pesquisa, pois engloba os tipos de materiais possíveis de serem 

elaborados. 
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Retomando a divisão de Nunan (2005; 2004:22-4), o exercício lingüístico 

pode ser elaborado em diferentes formatos, (por exemplo, múltipla escolha, 

associação entre imagem e vocabulário, preenchimento de lacunas, entre outros). 

Sua principal preocupação é trabalhar a forma de modo isolado, isto é, 

descontextualizada do mundo real. De modo geral, esse tipo de exercício se 

concentra no conjunto sistêmico de regras da língua estudada, pois acredita-se que 

se dominado permitirá ao aprendiz usar a língua que se está aprendendo. 

Normalmente são exercícios focados em algum aspecto do sistema gramatical, 

fonológico ou lexical. O resultado esperado é determinado em termos lingüísticos: 

associação correta entre palavra e figura (vocabulário), uso da forma gramatical 

correta etc. Abaixo coloco um exemplo de exercício lingüístico cujo foco é o sistema 

gramatical (Richards, 1997: 8; apud Nunan, 2004: 23): 

1) Complete the conversation. Then practise with a partner: 
A: What ______ you ______? 
B: I’m a student. I study business. 
A: And ______ do ______ to school? 
B: I ______ to Jefferson College. 
A: ______ do you like your classes? 
B: I ______ them a lot. 
 

Nesse tipo de exercício, ainda segundo Nunan (2004), o sucesso pedagógico 

do aluno é medido pelo resultado lingüístico obtido, isto é, avalia-se se os alunos 

completaram as lacunas com a gramática correta. 

Em relação às atividades comunicativas, Nunan (2004) afirma que elas 

compartilham algumas características com os exercícios lingüísticos, pois também 

promovem a prática de itens lingüísticos, mas apresentam um avanço na medida em 

que propõem atividades com função comunicativa, isto é, relacionadas ao mundo 

real e contextualizadas. Segue um exemplo de atividade comunicativa (Nunan, 

1995: 96; apud Nunan, 2004: 24): 

1) Look at the survey chart and add three more items to the list. Now, go 
around the class and collect as many names as you can. 

 
Find someone who has…  Name 
… driven a racing car  
… been to a Grand Prix race  
… played squash  
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… run a marathon  
… had music lessons  
… ridden a motorcycle  
...  flown na airplane  
...  been to a bullfight  
...  been scuba diving  
… played tennis  

 

De acordo com Nunan (2004), a atividade comunicativa é um “meio-termo” 

entre os exercícios lingüísticos e a tarefa (explicada abaixo). Ela é semelhante aos 

exercícios lingüísticos porque proporciona prática de itens lingüísticos, como pode 

ser constatado no exemplo acima que pratica o Have you ever...?, forma 

interrogativa do Present Perfect. No entanto, a atividade tem uma função 

comunicativa que é descobrir quem já fez as ações listadas na tabela. 

O último tipo proposto por Nunan (2004) é a tarefa que é definida por ele 

como: 

a piece of classroom work that involves learners in comprehending, 
manipulating, producing or interacting in the target language while their 
attention is focused on mobilizing their grammatical knowledge in order to 
express meaning, and in which the intention is to convey meaning rather than 
to manipulate form. The task should also have a sense of completeness, 
being able to stand alone as a communicative act in its own right with a 
beginning, a middle and an end (: 4),  

O autor faz uma distinção básica entre tarefas-alvo ou do mundo real e 

tarefas pedagógicas. As tarefas-alvo referem-se aos usos da língua no mundo além 

da sala de aula, isto é, no mundo real. As tarefas pedagógicas são as que ocorrem 

na sala de aula. Com o objetivo de criar oportunidades de aprendizado na sala de 

aula, faz-se necessário transformar tarefas-alvo em tarefas pedagógicas. Essas 

tarefas podem ser colocadas em um continuum que tem em uma ponta as tarefas de 

ensaio (rehearsal tasks) e na outra, as tarefas de ativação (activation tasks). As 

tarefas de ensaio são simulacros das que são desenvolvidas na vida real. Por 

exemplo, para ajudar os alunos a desenvolver habilidades para procurar emprego, 

Nunan (2004) propõe a seguinte tarefa: 

Write your resumé and exchange it with a partner. Study the positions 
available advertisements in the newspaper and find three that would be 
suitable for your partner. Then compare your choices with the actual choice 
made by your partner. (: 20) 
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Já as tarefas de ativação, segundo o autor, não são elaboradas para fornecer 

aos alunos uma oportunidade para ensaiar situações do mundo real, mas sim ativar 

suas habilidades lingüísticas emergentes. Essas tarefas fazem com que os alunos, 

usando a língua de forma criativa, recombinem palavras familiares, estruturas e 

expressões em novas formas. Role-plays, simulações, tarefas de solucionar-

problema e tarefas de troca de informação têm o que Nunan (2004) denomina de um 

activation rationale, isto é, o rationale de tarefa de ativação. 

Abaixo, segue um exemplo de tarefa pedagógica: 

Work with three other students. You are on a ship that is sinking. You have 
to swim to a nearby island. You have a waterproof container, but can only 
carry 20 kilos of items in it. Decide which of the following items you will take. 
(Remember, you can’t take more than 20 kilos with you.) 
 
• Axe (8 kilos) • Box of novels and magazines (3 kilos) 
• Cans of food (500 grams each) • Packets of sugar, flour, rice, 

powdered milk, coffee, tea (each 
packet weighs 500 grams) 

• Bottles of water (1.5 kilos each) • Medical kit (2 kilos) 
• Short-wave radio (12 kilos) • Portable CD player and CDs ( 4 kilos) 
• Firelighting kits (500 grams 

each) 
• Rope (6 kilos) 

• Notebook computer (3.5 kilos) • Waterproof sheets of fabric (3 kilos 
each) 

(Nunan, 2004: 20-1) 
 

Os três tipos de materiais instrucionais aqui apresentados – exercícios 

lingüísticos, atividades comunicativas e tarefas – podem ser elaborados tanto em 

situações de ensino presencial como on-line e podem revelar os princípios teóricos, 

ou seja, visões de ensino-aprendizagem e linguagem, norteadores do que significa 

ensinar e aprender para aquele professor que as elaborou.  

Esses três tipos de materiais pedagógicos serão utilizados como parâmetros 

para avaliar as unidades pedagógicas desenvolvidas pelas participantes desta 

pesquisa. Como veremos na metodologia, o materiais produzidos pelas participantes 

ao longo do curso serão avaliados não só em termos de recursos computacionais 

utilizados para poder verificar o nível de letramento atingido, como também em 

termos de tipo de material produzido. 
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Após esclarecer os parâmetros de avaliação dos materiais pedagógicos 

produzidos pelas participantes da pesquisa, abordarei, a seguir, alguns tipos de 

escalas e suas características. 

 

1.5 Escalas 

Nesta parte da fundamentação teórica, discorrerei sobre os tipos de escalas 

que nortearam a elaboração das escalas para a análise dos dados da pesquisa. 

De acordo com Trochim (2006), DeVellis (2003), Wright (1997) e Nunnally e 

Bernstein (1994), o autor que apresentou a definição mais simples e direta do que é 

elaborar uma escala foi Stevens (1959; apud Trochim: 2006:1; Wright: 1997:1). 

Stevens definiu o ato de elaborar uma escala como:”elaboração de escalas é a 

associação de objeto a números de acordo com uma regra7”. 

Como explica Trochim (2006), elaborar escalas é estabelecer números que 

sejam significativamente associados a determinadas afirmações ou objetos de 

acordo com regras estabelecidas. O exemplo fornecido pelo autor permite uma 

melhor compreensão dessa afirmação.  Vamos supor que ao se fazer uma pesquisa 

sobre atitudes em relação a imigrantes, as três afirmações a seguir sejam 

elaboradas: ‘eu não me incomodo que um imigrante viva em meu país’, ‘eu não me 

incomodo que um imigrante seja meu vizinho’ e ‘eu não me incomodo que um 

imigrante case com um dos meus filhos’. Para transformar em escala essa lista de 

afirmações, cada uma delas deve ser associada a um número (1, 2 e 3), criando-se 

intervalos ou gradações. No entanto, esses intervalos precisam ter um critério, uma 

regra. Ao se observar as afirmações, percebe-se que elas são cada vez mais 

restritas (isto é, estão delimitando uma área cada vez mais próxima da pessoa) e 

englobadoras, isto é, se a pessoa concorda com uma das afirmações, é provável 

que concorde com as anteriores também. Esclarecendo, se você concorda que o 

imigrante viva em seu bairro, também concordará que ele viva em seu país. Esse é 

um dos tipos de escalas possíveis de serem construídos. 

                                                 
7 ”Scaling is the assignment of objects to numbers according to a rule.” Stevens (1959; apud Trochim: 
2006:1; Wright: 1997:1). 
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Segundo Trochim (2006) e Nation (1997), existem várias razões para se 

construir uma escala, como, por exemplo, testar uma hipótese. Entretanto, na 

opinião dos autores, a principal razão para construí-la é fazer com que um simples 

número ou letra represente um conjunto de atitudes, crenças ou, ainda, 

conhecimento de uma pessoa, permitindo transformar informação, digamos 

incontável, em uma representação quantitativa de determinado comportamento, o 

que facilita uma melhor compreensão do fenômeno sob investigação. No caso desta 

pesquisa, escalas foram elaboradas (como será explicitado mais minuciosamente na 

metodologia) para permitir uma visualização mais clara e objetiva da evolução dos 

participantes em diferentes tipos de letramento digital e pedagógico.  

Um aspecto importante na elaboração de escalas, segundo Trochim (2006), é 

sua dimensionalidade. Ao construir uma escala é necessário verificar se o que está 

sendo avaliado pode ser colocado em uma única linha numérica linear (escalas 

unidimensionais – ex: altura – pode-se criar uma única linha numérica, que dirá se 

uma pessoa é mais ou menos alta, dependendo da posição em que ela se encontra 

na escala) ou se mais níveis são necessários (bi, tri ou multidimensionais – ex: 

inteligência, medida através da habilidade matemática e verbal – para descrever as 

realizações acadêmicas de uma pessoa, há a necessidade de localizar a pessoa em 

um ponto no espaço bidimensional, pois ela pode ser boa em termos de matemática 

e péssima no aspecto verbal ou vice-versa; portanto os dois aspectos precisam ser 

avaliados simultaneamente). 

Na presente pesquisa, utilizei escalas unidimensionais por serem as mais 

adequadas, pois os itens avaliados são passíveis de serem colocados em linha 

numérica crescente, não havendo necessidade de outras dimensões. Esse fato 

mostra-se como uma vantagem, no meu entender, na medida em que, de modo 

geral, na concepção de Trochin (2006), as escalas unidimensionais são mais fáceis 

de compreender e serem interpretadas.  

Trochim (2006), Stangor (1998), Nation (1997), Wright (1997), Nunnally e 

Bernstein (1994), Minium et al. (1993) e Brown e Daniel (1990) afirmam que existem, 

de modo geral, quatro tipos de escalas, a saber: nominal, ordinal, de intervalo e de 

razão/proporção. Essas escalas estão dispostas em ordem crescente de 
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complexidade e uma determinada escala sempre incorpora as características da 

anterior, mas com um avanço em complexidade. 

Como os autores acima explicam, na escala nominal os valores numéricos ou 

símbolos são usados para identificar categorias diferentes mutuamente exclusivas. 

De uma forma bem simplificada, essas escalas nada mais são do que “nomes” mais 

curtos, que substituem o original. Por exemplo, fazer uma pesquisa de eleições em 

que os números 1, 2 e 3 substituem os nomes dos partidos eleitorais. Os números 

não implicam em atributos melhores ou piores ou, ainda, mais ou menos importantes 

conforme se alteram na escala, eles são apenas diferentes. Nesse caso, a ordem 

dos itens poderia ser alterada sem prejuízo da informação. 

A segunda escala apresentada pelos autores é a ordinal. É uma escala mais 

complexa que a anterior. Nela, os itens estão em um continuum e são ordenados em 

uma gradação ascendente ou descendente. Mas a distância entre os itens não tem 

um significado específico. Por exemplo, em uma pesquisa sócio-econômica, ao 

perguntar sobre o grau de escolaridade da pessoa, constrói-se a seguinte escala: 0 

= ensino fundamental incompleto; 2 = ensino fundamental completo; 3 = ensino 

médio incompleto; 4 = ensino médio completo; 5 = ensino superior incompleto e 6 = 

ensino superior completo. Nessa escala, quanto mais alto o número, maior é o nível 

de escolaridade da pessoa. Os números, portanto, estão em uma gradação, uma 

ordenação segundo uma regra específica – de menor grau de escolaridade para 

maior grau de escolaridade. No entanto, o intervalo entre os números 0 e 1, 

contrastados com os números 4 e 5, não  é relevante, pois a quantidade de anos 

entre os números não é o mesmo, ou seja, o intervalo entre 0 e 1 não é o mesmo 

que o intervalo entre 3 e 4 em termos temporais. Logo, os intervalos entre os itens 

ou valores não são iguais. Não há uma tentativa de especificar o tamanho da 

diferença entre os itens comparados, apenas quer se mostrar que são diferentes e 

estão ordenados, por exemplo, do pior para o melhor. Portanto, o intervalo entre os 

itens não é interpretável em uma escala ordinal, mas sim o item escolhido. 

A terceira escala apresentada pelos autores é a de intervalo. Essa escala tem 

todas as propriedades da escala ordinal, mas com o refinamento extra de que um 

determinado intervalo (distância) entre os itens tem o mesmo significado em 
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qualquer ponto da escala, isto é, são eqüidistantes ou iguais. Nesse caso, os itens 

ou valores das escalas estão em um continuum e a distância entre os atributos tem 

significado, pois estão equitativamente distantes, como por exemplo, a escala de 

temperatura em Celsius. O intervalo entre 10 e 20 é o mesmo que o intervalo entre 

30 e 40. Logo, o intervalo entre os itens da escala é significativo. Ele representa 

algo. Tradicionalmente, um dos aspectos distintivos da escala de intervalo, é que ela 

não tem um zero absoluto. O zero na escala é hipotético. Retomando o exemplo da 

escala de temperatura em Celsius, o valor zero na escala é simplesmente um ponto 

de referência arbitrário (o ponto de congelamento da água) e não implica em 

ausência de calor. Portanto, não se pode afirmar que a temperatura de 100º Celsius 

é duas vezes mais quente do que 50º Celsius. Posso apenas afirmar que o intervalo 

entre 99º e 100º é o mesmo que o intervalo entre 50º e 51º. 

A quarta e mais sofisticada escala colocada pelos autores é a de 

razão/proporção. Ela possui todas as propriedades da escala de intervalo, e, além 

disso, tem um ponto zero absoluto. De modo geral, os intervalos entre os itens da 

escala têm significado, pois estão em razão ou proporção entre si. Normalmente as 

escalas de razão ou proporção são apenas usadas para medidas físicas. Por 

exemplo, a escala de temperatura em Kelvin. Ela tem um zero absoluto (quando não 

há movimento molecular algum e, portanto, haveria ausência de calor) e 100º Kelvin 

é duas vezes mais quente do que 50º Kelvin. Ou por exemplo, em uma pesquisa de 

quantidade de clientes conquistados por uma empresa, é significativo, 

estatisticamente falando, dizer que essa empresa teve duas vezes mais clientes no 

período de julho a dezembro em comparação com o número de clientes no período 

de janeiro a junho. 

O Quadro 1.1 abaixo resume em linhas gerais as características das quatro 

escalas abordadas. 
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Quadro 1.1 – Escalas de medição e suas características (Minium et al., 1993: 20) 
Nome da escala Características 

Nominal Categorias mutuamente exclusivas, que diferem em aspectos qualitativos. 
Ex: cor dos olhos 

Ordinal A escala tem as características da escala nominal e, além disso, tem os itens 
graduados em ordem de magnitude. A graduação, que pode ser numérica, 
expressa uma relação de “maior do que”, mas sem a implicação de “quanto 
maior do que”. Ex.: ranqueamento dos tenistas 

De Intervalo A escala tem todas as propriedades da escala ordinal e, além disso, os 
valores numéricos indicam um ordem de mérito e, significativamente, reflete 
as distâncias relativas entre pontos ao longo da escala. Um dado intervalo 
entre medidas tem o mesmo significado entre pontos em toda a escala. Ex.: 
temperatura em graus Celsius. 

De Razão/Proporção A escala tem todas as propriedades da escala de intervalo e, além disso, tem 
um ponto zero absoluto. A razão entre as medidas da escala é significativa. 
Ex.: comprimento, peso, temperatura em graus Kelvin. 

Em relação aos métodos de elaboração de escalas unidimensionais, Trochim 

(2006) afirma que há três tipos: de Thurstone ou Escala de Intervalos Iguais, de 

Likert ou Escala Somativa e de Guttman ou Escala Cumulativa. 

Como Trochim (2006) esclarece, na escala de Thurstone ou Escala de 

Intervalos Iguais, após os procedimentos padrão para a elaboração de uma escala8, 

o resultado obtido é uma lista de afirmações que variam de uma atitude menos 

favorável a uma atitude mais favorável em relação ao conceito pesquisado, por 

exemplo, atitudes que pessoas possam ter em relação às pessoas com AIDS. Ao 

aplicar a escala, solicita-se aos respondentes para concordar ou discordar com cada 

afirmação e procede-se à tabulação. 

Na escala de Likert, segundo o autor, estipula-se uma lista de afirmações 

sobre um determinado conceito (por exemplo, auto-estima no trabalho) e pede-se 

para o respondente marcar a opção mais adequada dentro de uma escala de 

resposta de 1 a 5 em que: 1 = discordo totalmente; 2 = discordo parcialmente; 3 = 

sou indiferente; 4 = concordo parcialmente; e 5 = concordo totalmente. O resultado 

final é obtido pela soma de todas as respostas. 

 Finalmente, na escala de Guttman, segundo Trochim (2006), o principal 

objetivo é estabelecer um continuum unidirecional para um determinado conceito 

que se pretende pesquisar. Basicamente, cria-se um conjunto de itens ou 

afirmações de forma que o respondente que concorde com uma delas, concordará 

                                                 
8 Mais detalhes sobre procedimento padrão para elaboração de escalas podem ser encontrados em 
Trochim (2006), DeVellis (2003), Stangor (1998) e Nunnally e Bernstein (1994). 
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com todas as anteriores ou incluirá as anteriores. O exemplo, utilizado no início 

desta seção, sobre atitudes em relação aos imigrantes é uma escala cumulativa. 

Na presente pesquisa, foram elaboradas três escalas para mensurar o 

letramento digital inicial e final dos participantes em termos de Internet e de 

Programas de computador e de aspectos teóricos na elaboração de materiais 

instrucionais ao longo do curso. Como no caso dos imigrantes anteriormente 

mencionado, a escolha de um item na escala de resposta engloba os itens 

anteriores mais baixos na numeração: as escalas elaboradas nesta pesquisa (e 

detalhadas no próximo capítulo) referentes aos níveis de Letramento na Internet e 

Letramento em Programas também possuem esse perfil. Assim, em minha opinião, 

a escala que melhor se enquadra às necessidades desta pesquisa é a escala 

cumulativa ou escala de Guttman, com características da escala ordinal. 

Identifico a escala sobre elaboração de materiais instrucionais como uma 

escala nominal, em que cada item possui suas próprias características.  

Na escala de Letramento em Internet, o critério usado para a construção da 

escala foi executar operações cada vez mais complexas na rede. Já na escala de 

Letramento em Programas, o critério foi maior grau de dificuldade e complexidade, 

em termos de manuseio básico ou avançado dos recursos computacionais. 

Depois de explanados os pressupostos teóricos que fundamentam esta 

pesquisa, passo a descrever, no capítulo seguinte, a metodologia que norteou sua 

realização.  
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Capítulo 2: Metodologia de Pesquisa 
 

Neste capítulo, apresento a metodologia de pesquisa, o contexto da pesquisa, 

instrumentos e procedimentos de coleta e, finalmente, os procedimentos de análise 

utilizados. 

  

2. 1. Abordagem metodológica 

O objetivo deste trabalho é investigar o letramento digital via Internet na 

construção do conhecimento tecnológico e pedagógico do professor de inglês em 

serviço para a inserção da tecnologia computador na sala de aula via curso. 

Essa capacitação visa, principalmente, à propiciar a inclusão do professor no 

mundo digital, permitindo, assim, que, posteriormente, ele promova a inclusão digital 

de seus alunos. Além disso, menos evidente, mas ainda assim presente, é 

possibilitar que talvez no futuro, o professor venha a perceber-se como um 

profissional capaz de utilizar eficientemente o computador como recurso 

pedagógico, estimulando-o a alçar vôos mais altos, isto é, a utilizar o computador 

como meio de ensino através da elaboração de cursos via Internet.  

Para investigar o letramento digital via Internet desses professores, 

preocupei-me em responder as seguintes perguntas de pesquisa: 

• Que letramento digital foi identificado no curso: 

a. em relação à utilização da Internet e dos programas de computador? 

b. em relação à aplicação do computador como recurso pedagógico? 

De acordo com Yin (2001:32) podemos definir estudo de caso como ‘uma 

investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu 

contexto na vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o 

contexto não estão claramente definidos’. 

 A afirmação de Yin (2001) é reiterada por Johnson (1992:75), quando esta 

afirma que um estudo de caso concentra-se no “estudo de uma entidade única em 
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seu contexto natural”, visando a um olhar cuidadoso e holístico em casos 

específicos.  

Nas duas definições acima destacamos a expressão um fenômeno/uma 

entidade única. Por um fenômeno/uma entidade única ou um único sujeito, podemos 

entender uma pessoa, uma empresa, uma cidade, um evento, um curso, um 

professor, um grupo de estudantes etc (Appolinário, 2004; Johnson, 1992).  

Assim, esta pesquisa caracteriza-se como um estudo de caso, pois: 

• concentra-se em um fenômeno ou entidade única – o curso ministrado e seus 

participantes; 

• examinam-se acontecimentos contemporâneos inseridos em um contexto da vida 

real – o curso foi desenhado e ministrado atualmente para um público específico 

real. 

Johnson (1992) afirma que o estudo de caso é qualitativo apesar de envolver 

algum dado quantitativo; naturalista por coletar seus dados em um contexto natural; 

descritivo por descrever o fenômeno estudado e o seu contexto; e longitudinal por 

não ser pontual, mas sim ao longo de um período de tempo.  

Case studies are most often primarily qualitative although they often involve the 
quantification of some information. They are usually primarily naturalistic, 
relying on the collection of naturally occurring data. In addition, however, 
various procedures may be used to elicit data. Case studies are usually 
descriptive in that they describe phenomena, or they may be longitudinal, 
conducted over a lengthy period of time, as are many important studies of 
second language acquisition, but many are of short duration. (Johnson, 
1992:83) 

 

Stake (1998) também salienta que o trabalho mais qualitativo do que 

quantitativo é determinado pela ênfase dada pelo pesquisador, idéia também 

corroborada por Johnson (1992) ao afirmar que o fator determinante do estudo de 

caso é a unidade de análise, isto é, os aspectos utilizados para se fazer a análise. 

Segundo Johnson (1992), não existe uma técnica específica para coleta de 

informação em estudos de caso. Ela deve ser flexível e formulada para adequar-se 

ao propósito do estudo. De acordo com a mesma autora, para se manter melhor 

visão do objeto de estudo e uma maior fidedignidade dos resultados é essencial que 
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a coleta de informações ocorra de diferentes formas, permitindo assim uma 

estratégia de pesquisa multifacetada e visão mais holística do todo. 

A visão multifacetada nos estudos de natureza qualitativa pode ser resumida 

como um processo por meio do qual usam-se múltiplas percepções para esclarecer 

significados, verificando-se o potencial de repetição de uma observação ou 

interpretação (Miles e Huberman, 1984). 

As fontes de evidências mais freqüentes utilizadas em estudos de caso são: a 

observação direta e série sistemática de entrevistas/questionários (Yin, 2001). Além 

delas, o pesquisador pode valer-se de documentos, depoimentos e artefatos. 

Na presente pesquisa, valho-me de várias fontes de informação: 

questionários inicial, intermediário e final, mensagens enviadas aos fóruns, 

mensagens trocadas por e-mail e as atividades desenvolvidas pelos alunos. 

Uma das críticas mais freqüentes feitas ao estudo de caso, como apontado 

por Yin (2001), Soy (1997) e Johnson (1992), é que por depender de um único caso, 

ou pequeno número de casos, ele fornece pouca base para se fazer generalizações. 

No entanto, defensores desta abordagem metodológica argumentam que a 

generalização não é o objetivo do estudo de caso, mas sim a compreensão 

detalhada de um contexto específico. Assim, postula-se a necessidade de rigor 

metodológico tanto no planejamento do estudo quanto em sua condução.  

Segundo Soy (1997) pesquisadores têm usado essa modalidade de pesquisa 

em grande variedade de disciplinas e Johnson (1992) advoga que ela é 

particularmente relevante e adequada para a área educacional. 

De modo geral, acredito que as descobertas de um estudo de caso delineiam 

perspectivas e fornecem indicações contundentes para o desenvolvimento de 

pesquisas mais abrangentes. 

A seguir descrevo o contexto da pesquisa. 
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2.2 Contexto da pesquisa 

A necessidade percebida junto a colegas professores de aprender a utilizar o 

computador em sala de aula, levou à decisão de se criar um curso de capacitação 

de professores para a utilização do computador em sua prática pedagógica.  

O curso ministrado na presente pesquisa foi elaborado por mim – professora-

pesquisadora – e baseado em um curso semi-presencial anteriormente elaborado 

por um grupo de professores-designers9 de uma instituição federal de ensino médio 

e superior, à qual pertenço e que não foi ministrado por problemas institucionais.  

O presente curso foi reformulado para ser exclusivamente on-line e, 

diferentemente do outro, desenvolver o letramento digital somente de professores de 

língua inglesa, com diferentes graus de conhecimentos computacionais, para 

utilização do computador como recurso na sala de aula presencial.  

A principal razão para elaborar este curso é a necessidade, no meu entender, 

impositiva pela sociedade e o momento histórico que estamos vivendo, da inclusão 

digital de alunos, que passa, também pela inclusão digital do professor. Além disso, 

a capacitação de vários professores permite que mais profissionais estejam aptos a 

criar seus próprios materiais e cursos no computador sem medo e sem reservas.  

Ao analisar a situação dos professores de inglês que sentiam a necessidade 

da inserção do computador em seu trabalho e as limitações apontadas por eles, 

levantei que características um curso deveria ter para atender às necessidades dos 

professores, tanto em termos de gerenciamento quanto de conteúdo. 

Assim, percebi que, em primeiro lugar, alguns deveriam aprender a lidar com 

os computadores e seus programas mais utilizados, visto que muitos não tinham 

familiaridade com a máquina. Em seguida, aprender a utilizar os programas 

pedagogicamente, de modo autônomo, isto é, criando e buscando soluções 

adequadas para o seu contexto específico. Um terceiro fator considerado foi fazer os 

                                                 
9 Esse grupo foi composto por: uma professora de Língua Inglesa com experiência em EAD – a 
professora-pesquisadora desta pesquisa, desenvolvendo seu doutorado; um professor de Informática 
e Engenharia, com ampla experiência em design de material instrucional a distância, mas não via 
Internet; uma professora de Informática, desenvolvendo seu mestrado na área de EAD; um professor 
formado em Engenharia Mecânica e Física; e um professor de Língua Portuguesa. Todos esses 
professores contribuíram para a elaboração do conteúdo do curso, e o professor de Língua 
Portuguesa ficou responsável pela revisão lingüística das unidades. 
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participantes vivenciarem um curso on-line, colocando-os em contato direto e o 

máximo de tempo possível com o computador. Associado a isso, levei em 

consideração o aspecto da flexibilidade de horário, devido às características do 

horário irregular dos professores. Outro aspecto considerado na composição do 

curso foi sua praticidade, isto é, percebi como necessário elaborar um curso em que 

ao longo deste o professor produzisse material/projetos etc, que pudessem ser 

implantados imediatamente na sua prática pedagógica. Além do aspecto prático, 

também considerei necessário inserir um insumo teórico relativo a teorias de 

aprendizagem, papel do professor ao utilizar essa nova tecnologia e o 

gerenciamento de sala de aula, para discutir com o aluno as mudanças 

paradigmáticas na sociedade e, principalmente, na educação que a Era da 

Informação e a inserção das Tecnologias de Informação e Comunicação estão 

causando. Esses foram, em linhas gerais, os princípios que nortearam a elaboração 

do curso, descrito em detalhes adiante. 

Além da professora-pesquisadora, os participantes são professores de língua 

inglesa que atuavam em vários contextos de ensino, mas que estavam preocupados 

com sua constante capacitação. Eles ou estavam inscritos no programa de 

capacitação docente “A Formação Contínua do Professor de Inglês: um contexto 

para a reconstrução da prática”10, parceria entre a Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo (PUC-SP), a Associação Cultura Inglesa – São Paulo e a Secretaria 

de Educação do Estado de São Paulo, ou cursavam pós-graduação lato sensu em 

língua inglesa de uma instituição de ensino superior particular. 

Para participar do curso, os alunos-professores (de agora em diante, 

chamados apenas de participantes) deveriam ter, pelo menos, conhecimentos 

mínimos de como operar um computador e utilizar a Internet. 

Os participantes foram convidados a se inscreverem para o curso através da 

divulgação deste em suas salas de aula nas duas instituições. Foram explicados 

que, estavam fazendo parte de uma pesquisa de doutorado como informantes e que 

todos os dados seriam utilizados de forma sigilosa, além do objetivo do curso e os 

requisitos mínimos para a participação: ter familiaridade com o computador e 

                                                 
10 Para detalhamento desse programa, ver Celani (2002) 
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Internet, acesso a um computador conectado na Web e disponibilidade de tempo 

para fazer o curso. Para se matricular, eles deveriam enviar um e-mail para o 

endereço eletrônico divulgado, manifestando interesse em participar voluntariamente 

do curso e da pesquisa. A procura pelo curso foi alta, em meu entender, com cerca 

de 60 solicitações recebidas. Por uma questão de gerenciamento, limitei as 

inscrições a 40 participantes. As inscrições foram feitas por ordem de chegada das 

solicitações. 

Após o primeiro contato feito voluntariamente, enviei e-mail para os 

participantes, confirmando a inscrição e fornecendo as informações necessárias 

para iniciar o curso, detalhes como: data do início do curso, site a ser acessado, 

nome do usuário e senha, funcionamento do Blackboard – o sistema instrucional on-

line utilizado –, gerenciamento do curso, entre outros.  

Dos 40 inscritos, 17 efetivamente iniciaram o curso. Outras desistências 

ocorreram ao longo deste. Os motivos apontados para as desistências foram: falta 

de tempo de realizar as tarefas devido a razões profissionais, falta de tempo, pois 

necessitavam preparar-se para concurso público de provimento de cargos de 

docentes no ensino público ocorrido na época, término de monografia do pós-

graduação lato sensu, gravidez de risco. Essa desistência pode também ser 

atribuída a outras causas como já foram apontados em várias pesquisas (Collins, 

2004; Phipps e Merisotis, 1999). 

No final, cinco participantes completaram o curso e são objeto da análise 

desta pesquisa. 

 .   

2.2.1 Cronograma e conteúdo do curso on-line  

Como afirmei anteriormente, o objetivo desse curso foi observar o letramento 

digital de professores de língua inglesa para utilização do computador como recurso 

na sala de aula presencial. 

 O curso foi desenhado para durar oito semanas. Teve seu início no final de 

setembro de 2003 e seu término era previsto para o final de novembro. No entanto, 

alguns participantes, atrasados em suas tarefas, principalmente por ser final de ano 



 
 
 
Metodologia de Pesquisa 

 

56

e estarem muito ocupados com o fechamento do ano letivo, solicitaram uma 

prorrogação do prazo para enviar os últimos trabalhos, que foi concedida. Portanto, 

as últimas unidades foram entregues no final do ano ou início de 2004.  

Apresento agora o cronograma do curso e, em seguida, uma descrição 

minuciosa do material instrucional de cada unidade. O cronograma do curso foi: 

 

Semana 01  

– Unidade Introdutória: a primeira semana foi dedicada à Unidade Introdutória que 

teve como objetivos: apresentar o curso aos participantes; preencher um 

questionário inicial para desenhar seu perfil; e, familiarizá-los com o ambiente 

instrucional, o programa Blackboard, período no qual solicitei uma série de 

atividades para aprenderem a utilizar e navegar no programa, como por exemplo, 

entrar no fórum, ler mensagem de apresentação da professora, enviar uma 

mensagem de apresentação, voltar ao fórum posteriormente e ler mensagem de 

outros participantes, visitar cada espaço do programa e verificar as informações lá 

disponibilizadas, enviar e-mail para a professora pelo programa. 

 

Semana 02  

– Unidade 1a – Teorias de Aprendizagem:  nessa parte da unidade, relembrei, 

através de um texto, algumas teorias de ensino-aprendizagem, suas características 

e especificidades para a utilização didática dos recursos informáticos. 

– Unidade 1b – Abordagem/Métodos de Ensino-Aprendiz agem de Línguas: o 

objetivo dessa parte da unidade era rever brevemente algumas abordagens/métodos 

de ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras. Foram abordados três: Grammar-

translation, Audio-lingual Method e Communicative Approach, por serem, em minha 

opinião, muito conhecidos e estudados e marcarem mudanças relevantes no 

processo ensino-aprendizagem de inglês como língua estrangeira. 
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Semana 03  

– Unidade 2a – Word (parte 1):  as unidades 2 a e b tiverem por objetivo mostrar as 

possibilidades de uso do programa Word em diferentes situações: a) na preparação 

de material didático; e b) como recurso pedagógico na sala de aula. Na unidade 2a 

foi desenvolvida a utilização do Editor de Texto Word para elaboração de índices 

analítico e remissivo, muito úteis na produção de apostilas, teses, entre outros 

impressos ou disponibilizados on-line.  

– Unidade 2b – Word (parte 2): nessa parte da unidade vimos algumas possibili-

dades do uso do Editor de Texto Word em atividades em sala de aula.  

– Unidade 2c – Paintbrush/Paint (parte 3): na unidade 2c foi abordado as possibili-

dades de uso do Paintbrush/Paint na sala de aula. 

 

Semana 04 

– Unidade 3 – Letramento Digital do Professor:  o objetivo dessa unidade era 

estimular a reflexão sobre o conhecimento que o professor precisa ter para 

acompanhar a evolução tecnológica, incorporando a tecnologia em suas atividades 

didáticas e o papel do professor. 

 

Semana 05 

– Unidade 4 – Como usar o PowerPoint:  a unidade abordou como elaborar uma 

apresentação usando o programa PowerPoint e mostrou diferentes formas de utilizá-

lo na sala de aula. 

 

Semana 06 

– Unidade 5 – Uso da Internet:  objetivou mostrar as possibilidades de utilização da 

Internet em sala de aula. 
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Semana 07 

– Unidade 6 – Construção de WebPages:  o objetivo dessa unidade foi construir 

uma webpage para auxiliar o participante em sua prática pedagógica, pois ele 

poderia disponibilizar material para seus alunos através de sua página. 

 

Semana 08 

– Questionário Final e Fechamento do curso:  teve por objetivo obter informações 

para perceber a efetividade do curso e melhorá-lo. 

 

Apesar das unidades terem formatos diferentes, de modo geral elas se 

estruturam da seguinte forma: levantamento do conhecimento prévio do participante, 

apresentação do conteúdo tratado, através de textos ou tutoriais clássicos11 (Horton, 

2000) e exemplos e, finalmente, proposição de tarefas para desenvolver os itens 

ensinados e elaborar materiais de aula ou promover discussão e reflexão teórica. 

Os tutoriais foram elaborados por mim ou em parceria com o grupo de 

professores-designers de uma instituição federal de ensino médio e superior, à qual 

pertenço e que auxiliaram a elaborar a versão semi-presencial do curso, como 

explicitei anteriormente, no início desta seção. 

O quadro 2.1, a seguir, detalha minuciosamente cada unidade do curso, 

especificando o objetivo de cada unidade, a ordem das atividades, as tarefas 

solicitadas e em que espaços elas foram cumpridas. 

                                                 
11 De acordo com Horton (2000:136), em um tutorial clássico, os alunos iniciam a unidade com uma 
introdução para, em seguida, continuar através de uma série de páginas ensinando, de modo 
progressivo, conceitos e habilidades cada vez mais avançados. 
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Atividades Propostas - 

UNIDADE OBJETIVO PASSOS / CONTEÚDO AMBIENTAÇÃO
ESPAÇO 

UTILIZADO
Rever teorias de 
Aprendizagem e 
relacioná-las às 
possibilidades de  
aplicação dos recursos 

1) Leitura de texto  : a unidade se inicia com a leitura do texto 'Os recursos computacionais e suas possibilidades d e aplicação no ensino 
segundo as abordagens de ensino-aprendizagem  ' das autoras: Simone Barros e Patrícia Smith Cavalcante, sobre os recursos computacionais e 
as diferentes teorias de aprendizagem.

Blackboard: tela /  
arquivo em html 

Course Documents

Refletir sobre o fazer 
pedagógico e 
identificar em qual 
teoria e procedimentos 
se insere

2 e 3) Consolidação das idéias discutidas no texto  : interação com um arquivo em powerpoint denominado 'Três Abordagens de ensino-
aprendizagem'  (item 3), que ajuda na compreensão dos conteúdos tratados no texto. Para uma melhor navegação e compreensão do powerpoint, 
abrir e imprimir o documento denominado 'Texto Guia'  (item 2) antes do PowerPoint..

Blackboard: tela / 
Programas: pdf e 
powerpoint

Course Documents

4) Avaliação 1a : conferir se os conceitos tratados anteriormente estão claros através de um exercício de avaliação, denominado 'Avaliação 1a'  , que 
você terá acesso em assignement , com verificação de resposta individual

Blackboard: tela / 
assignement - 4 
questões de 
'matching'

Assignment

5) Expansão do tópico : recomendação da leitura de outros textos (opcional):

•         1 - A importância do profissional de comunicação gr áfica na informática e na Internet  : 1a - Texto Simplificado; 1b - Texto Completo.
Blackboard: tela /  
arquivo em html 

Course Documents

•         2 - O uso da multimídia para o ensino do desenho ge ométrico. 
Blackboard: tela /  
arquivo em html 

Course Documents

•         3 - Virtus: Uma proposta de comunidades virtuais de  estudos. 
Blackboard: tela /  
arquivo em html 

Course Documents

Rever as 
abordagens/métodos 
de ensino-aprendiagem 
de Línguas

1) Levantamento do conhecimento prévio sobre o assu nto:  Abordagens/Métodos de Ensino-Aprendizagem de Línguas Estrangeiras:  ver arquivo 
de powerpoint. 

Blackboard: tela / 
Programa: 
powerpoint

Course Documents

2) Leitura de Textos:  Ler 3 textos curtos sobre The Grammar-Translation Method , The Audio-Lingual Method  e The Communicative Approach 
Blackboard: tela /  
arquivo em html 

Course Documents

3) Avaliação 1b:  Fazer o quiz - Unidade 1b - Abordagens/Métodos de Ensino de Língua Estrangeira. Entre em 'Assignements' para acessá-lo.   -

Blackboard: tela / 
assignement - 1 
questão de 
matching com 20 
itens

Assignment

Quadro 2.1 - Detalhamento das unidades do curso

U
N

I
T

 
1

1a - Teorias de 
Aprendizagem

Unidade 1 b - 
Abordagens/Métodos 
de Ensino-
Aprendizagem de 
Línguas
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Atividades Propostas - 

UNIDADE OBJETIVO PASSOS / CONTEÚDO AMBIENTAÇÃO
ESPAÇO 

UTILIZADO

1) Tutorial:  apresentar como elaborar: a) um índice analítico; b) um índice remissivo; e, c) como atualizá-los.
Blackboard: tela / 
Programa: Word                          

Course 
Documents

2) Consolidação:  exercício - elaborar índices Analítico e Remissivo. Programa: Word

3) Disponibilizar o exercício no Fórum "Índices Analítico e Remissivo" para apreciação Fórum Communication

4) Análise dos resultados pela professora e colegas. Fórum Communication

Unidade 2 b - Word (parte 
2) - atividades em sala de 
aula

Apresentar diferentes 
possibilidades de uso do 
programa em sala de 
aula

1) Tutorial : apresentação de diferentes atividades utilizando o Editor de Texto Word em sala de aula informatizada. 
Blackboard: tela / 
Programa: Word

Course 
Documents

Ensinar como utilizar 
alguns recursos do 
programa 
paint/paintbrush 

1) Tutorial:   sobre o Paint/Paintbrush: a) informações importantes; b) principais elementos das janelas; c) características operacionais; d) 
arquivos de imagem (Bitmap; jpeg; gof; tif; outros)

Blackboard: tela / 
Programa: 
Powerpoint

Course 
Documents

Apresentar diferentes 
possibilidades de uso do 
programa em sala de 
aula

2) Exemplos:  ver exemplo de material criado com paint/paintbrush
Blackboard: tela / 
Programa: 
Paint/paintbrush

Course 
Documents

Refletir como utilizar 
esses recursos em sua 
sala de aula e criar uma 
unidade didática

3) Tarefa (Avaliação):  desenvolver uma aula/ atividade individualmente ou em duplas, utilizando o Paint/Paintibrush ou o Word. Escolher entre 
um dos temas propostos ou outro tema.

Programa: Word 
ou 
Paint/paintbrush

Course 
Documents

4) Enviar a atividade em uma mensagem para o email da professora como anexo. email Communication

1) Leitura de texto:  leitura de textos que se encontram no livro "Alfabetização Tecnológica do Professor", de Marisa Narcizo Sampaio e Lígia 
Silva Leite.

Blackboard: tela /  
arquivo em html 

Course 
Documents

2) Exercícios:  1. Leia o texto e realize as tarefas abaixo, enviando-as ao Forum "Alfabetização Tecnológica", com o nome de QUESTÃO 1
A - Elabore um resumo do histórico da relação tecnológica e aprendizado.
B - Faça uma análise de como as habilidades de pensar, criticar, comunicar-se, resolver problemas, contextualizar e a atuação do professor, 
enquanto orientador do aprendizado, podem ser incorporadas nas aulas ministradas por você. 
Reflita:
- Algumas dessas habilidades (colocadas no texto) já fazem parte da sua prática pedagógica? 
- Caso a resposta da primeira reflexão seja afirmativa, explique como você incorporou essas habilidades nas suas atividades didáticas? Foi por 
tentativa e erro, ou houve algum tipo de aprendizado formal (leitura, curso) ou contato com colegas? 
- Tem ocorrido mudanças na sua prática pedagógica durante sua atuação profissional? Quais os fatores determinantes? 
C – Qual a diferença entre letramento e alfabetização tecnológica? Em que categoria você estaria incluído e por que?
D - Após a leitura do texto, quais as novas competências você acredita que serão necessárias a um professor/orientador? Por que? Quais os 
caminhos que o professor deverá percorrer para obtê-las? Como você se vê nesse processo?

2. Utilizando o recurso das ferramentas de busca da internet, ( como exemplo o google – www.google.com ou o altavista - www.altavista.com) 
pesquise os seguintes assuntos: - Inclusão e Exclusão Digital e Mediação Tecnológica; - Escolha pelo menos 2 artigos. Em seguida, faça um 
resumo desses artigos pesquisados (entre 5 e 10 linhas), enviando o arquivo ao Fórum "Alfabetização Tecnológica", com o nome de QUESTÃO 
2. Junto com o resumo dos textos, você deverá também incluir os seguintes tópicos: seu parecer sobre o conteúdo lido, o endereço do site 
pesquisado, a data da pesquisa e o autor.

3. Faça a leitura da questão 2 postada no Fórum "AlfabetizaçãoTecnológica" por um colega de curso. Elabore um comentário, expressando a 
sua opinião sobre o mesmo, e envie este comentário também ao Fórum "AlfabetizaçãoTecnológica" com o nome de QUESTÃO 3

3) Enviar o exercício/reflexão para o Fórum Letramento Digital/Alfabetização Tecnológica para ser compartilhados com os colegas. Fórum Communication

4) Leitura:  ler integralmente os Textos (opcional)
Blackboard: tela /  
arquivo em html

Course 
Documents

Course 
Documents e 

Communication

U
n

it
 2

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  Unidade 2 a - Word (parte 
1) - Índices analítico e 
remissivo 

Ensinar como montar 
índices analíticos e 
remissivos como auxílio 
para apostilas que 
podem ser 
disponibilizadas na web 
page do professor

Unidade 2 c - 
Paint/Paintbrush (parte 3) - 
atividades em sala de aula

U
N

IT
 3

Unidade 3 - Alfabetização 
Tecnológica do Professor

Discutir e refletir sobre o 
letramento digital do 
professor e qual o seu 
processo de letramento

Blackboard: tela /  
arquivo em html + 
Programa Word
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Atividades Propostas - 

UNIDADE OBJETIVO PASSOS / CONTEÚDO AMBIENTAÇÃO
ESPAÇO 

UTILIZADO

R
e

v
ie

w

Chat e Questionário 
intermediário 1

Discutir dúvidas, refletir 
sobre os tópicos 
abordados até aqui

Blackboard
Communication: 

sala de aula 
Virtual

Ensinar como utilizar 
alguns recursos do 
programa powerpoint 

1) Tutorial:  explicação de como utilizar o powerpoint- O objetivo desta unidade é discutir o uso da ferramenta MS-PowerPoint em sua prática 
docente. É verdade que esta ferramenta é muito amigável e produtiva e o tempo investido na preparação de uma aula, utilizando os recursos 
dela, retorna rapidamente na forma de produtividade da aula, atenção dos alunos e menos desgaste do professor. Contudo, preparamos este 
pequeno e tosco tutorial para que os que não tiveram nenhum contato com ela anteriormente possam conhecê-la e os que já tiveram algum 
contato possam reavivar seus conhecimentos.
Este tutorial está dividido em três partes:
- Produzindo os primeiros slides
- Imprimindo folhetos e apostilas
- Utilizando o WordArt + exercícios

Blackboard: tela /  
arquivo em html 

Course 
Documents

Apresentar diferentes 
possibilidades de uso 
do programa em sala 
de aula

2) Exemplos  de aulas montadas com esse programa de apresentação e exercícios de fixação.
Blackboard: tela /  
arquivo em html 

Course 
Documents

Refletir como utilizar 
esses recursos em sua 
sala de aula e criar 
uma unidade didática

3) Tarefa (Avaliação):
- Escolha uma unidade da disciplina que você ministra.
- Planeje e monte apresentação do assunto dessa unidade utilizando o PowerPoint. Utilize no mínimo 5 slides. Acrescente transição de slides, 
animação, uso de gráficos, clipart ou wordart, se você achar adequado para a apresentação.

Porgrama: 
Powerpoint

Course 
Documents

4) Enviar a atividade em uma mensagem para o email da professora como anexo. email Communication

1) Informações iniciais  sobre a Internet e Reflexão sobre o seu uso pedagógico: arquivo 'Internet e suas características"
Blackboard: tela / 
Programa: 
powerpoint

Course 
Documents

Ensinar como utilizar 
alguns recursos da 
Internet

2) Reflexão:  vantagens e desvantagens da internet; e palavras da Carnegie Comission of Higher Education
Blackboard: tela / 
Programa: 
powerpoint

Course 
Documents

Apresentar diferentes 
possibilidades de seu 
uso em sala de aula

3) Discutir a afirmação; postar no Fórum seu comentário; comentar as reflexões dos colegas Fórum Communication

4) Uso pedagógico da Internet:  retomada dos conceitos vistos até aqui; internet na sala de aula; sugestões de atividades
Blackboard: tela /  
arquivo em html 

Course 
Documents

5) Tarefa (Avaliação):  1) Crie uma unidade de trabalho que envolva os recursos da Internet.
Roteiro sugerido para elaboração de Unidade de trabalho
- Selecione um objetivo para a sua unidade – que habilidades/competências os alunos deverão ter ao final desta unidade; ou Selecione um 
tópico da sua disciplina;
- Como será a apresentação e desenvolvimento deste tópico;
- Que atividades os alunos terão de fazer para praticá-lo;
- Como será a consolidação da unidade;
- Em que momento a Internet entra em seu planejamento: na apresentação, no desenvolvimento ou na consolidação;
- Como os alunos usarão a Internet?
- Que recursos são necessários (lab de informática; revistas)
- Quantas aulas serão necessárias para o desenvolvimento da unidade;
- Como você verificará o aprendizado;
- Qual forma será utilizada para retomar ao ser constatada a necessidade de mais prática.

Blackboard: tela /  
arquivo em html 

6) Enviar  projeto de trabalho para a professora por e-mail email Communication

Refletir como utilizar 
esses recursos em sua 
sala de aula e criar 
uma unidade didática

U
N

IT
 4

Unidade 4 - 
Powerpoint

U
N

IT
 5

Unidade 5 - O uso 
da Internet
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Atividades Propostas - 

UNIDADE OBJETIVO PASSOS / CONTEÚDO AMBIENTAÇÃO
ESPAÇO 

UTILIZADO

Ensinar como montar 
uma Webpage

1) Tutorial : elaboração de uma Webpage: produzir sua página (PALAVRAS INICIAIS,FORMATANDO um Texto, SALVANDO seu 
arquivo, Criação de HIPERLINK, Mudança do PLANO DE FUNDO, Inserindo IMAGENS, TABELAS); colocar a página no provedor 
escolhido; divulgar seu domínio entre os interessados e fazer manutenção da página

Blackboard: tela /  
arquivo em html 

Course 
Documents

Apresentar 
diferentes 
possibilidades de 
seu uso em sala de 
aula

2) Como  utilizá-la como complemento à sala de aula. 
Blackboard: tela /  
arquivo em html 

Course 
Documents

3) Tarefa (Avaliação) : criar e construir uma Web page; alocá-la em servidor gratuito; 
Blackboard: tela /  
arquivo em html 

Internet

4) Disponibilizar  o endereço da Webpage no Fórum; e visitar a Webpage dos colegas Fórum e Internet Communication

5) Enviar  e-mail para a professora, com o endereço da página. email Communication

R
e

v
i
e

w Chat e Questionário 
intermediário 2 e 
Questionário Final

Discutir dúvidas, 
refletir sobre os 
tópicos abordados 
até aqui

Blackboard
Communication: 

sala de aula 
Virtual

Unidade 6 - Construção de 
Web Pages

Refletir como utilizar 
esse recurso em sua 
sala de aula e criar 
uma web page para 
uso pessoal
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Após o curso, considerou-se letrado o participante que cumpriu 85% das 

tarefas solicitadas e, ao fazê-lo, utilizou pelo menos 50% dos recursos abordados.  

 A seguir, discorro sobre o programa de gerenciamento de cursos on-line 

Blackboard utilizado no curso. 

 

2.2.2 Programa gerenciador de cursos on-line:  Blackboard 

Blackboard é um sistema internacional de autoria e gerenciamento de cursos 

on-line (courseware), que possui vários espaços de interação com o aluno e foi 

desenvolvido para ser utilizado para atender às necessidades das instituições de 

ensino, de professores e de alunos, propiciando maior autonomia no 

desenvolvimento, gerenciamento e oferecimento de conteúdos on-line. Nesse 

ambiente estão disponíveis ferramentas de comunicação, espaço para colocação de 

unidades de aprendizagem, exercícios e um sistema de notas e feedback que pode 

ser automático ou não.12 

Área principal do Blackboard 

Ao entrar no curso, vê-se a tela abaixo (figura 2.1). Essa figura mostra a 

página de entrada do curso, em que se localizam os botões de acesso aos 

diferentes espaços que compõe o programa. Essa área é acessível tanto aos alunos 

como aos professores e disponibiliza os principais recursos do Blackboard. 

                                                 
12 Para mais informações sobre o programa Blackboard e outros, consultar: Ferreira et al. (2004) 
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Figura 2.1 – Área principal do Blackboard 

 
 

 

Ela possui duas grandes áreas, o Menu de Navegação, que possui os botões 

que dão acesso aos diferentes recursos do programa e à área de conteúdo, em que 

se visualiza o que é disposto em cada recurso. 

No Menu de Navegação, os principais botões disponíveis para aluno e 

professor e que foram utilizados no curso estão discriminados no quadro 2.2. Ele 

representa o menu de navegação da figura 2.1. 

 

Área de 
Conteúdo 

Menu de Navegação 
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Quadro 2.2 – Espaços de interação utilizados no curso on-line 
Espaço Descrição 

Announcements 
(Comunicados/Mural) 

Nessa área os alunos tinham acesso aos avisos/comunicados 
da professora, como mensagens de boas-vindas, liberação de 
unidades, prazos de entrega etc. 

Course Information 
(Informações sobre o 
Curso) 

Nessa área os alunos tinham acesso às Informações do 
Curso e do Módulo como estrutura, objetivos, conteúdo 
programático etc. 

Staff Information 
( Perfil da Equipe) 

Nessa área eram publicados os perfis dos profissionais 
envolvidos no curso (professora, designers etc.). 

Course Documents 
(Documentos do Curso) 

Os alunos acessaram nessa área o conteúdo das unidades e 
as atividades. 

Assignments 
( Avaliações) 

Aqui o aluno acessava as avaliações. 

Communication 
(Comunicação/ 
Interação) 

A partir dessa área os alunos e a professora tinham acesso à 
ferramentas de comunicação e interação, como fórum, e-mail, 
sala de aula virtual (bate-papo) etc. 

Tools (Ferramentas) Nessa área os alunos tinham acesso às notas, ao calendário 
e podiam publicar suas homepages entre outras coisas. 

Course Map (Mapa do 
Curso) 

Nessa área, os alunos tinham um mapa desdobrável 
mostrando toda a estrutura, unidades etc. do curso. 

 

Todos os itens apresentados no quadro 2.2 foram utilizados no curso. Os 

conteúdos nos itens Course Information, Staff Information e Course Map estavam 

relacionados à estrutura do curso e seus elaboradores.  

Os botões Announcements, Course Documents e Communication davam 

acesso, respectivamente, aos avisos postados pelo professor, às unidades 

instrucionais do curso e ferramentas de comunicação – e-mail, fóruns e virtual 

classroom (sala de bate-papo).  

O botão Tools foi utilizado basicamente pelo aluno para acessar informações 

sobre o seu desempenho, seu perfil e dos colegas e calendário do curso. 

Além do menu de navegação descrito acima, o Blackboard disponibiliza, 

apenas para o professor, um botão denominado Control Panel (Painel de Controle), 

que dá acesso a uma área que possui ferramentas de gerenciamento do curso, 

como ilustra a figura 2.2. 
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Figura 2.2 – Control Panel (Painel de Controle) do Blackboard 

 

 

No Control Panel, o professor dispõe das seguintes ferramentas de gestão, 

descritos no quadro 2.3 abaixo: 
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Quadro 2.3 – Espaços de gestão do curso on-line 
Espaço Descrição 

Content Area (Área de 
Conteúdo) 

Nessa área o professor acessa todos os espaços disponíveis 
ao aluno e insere material instrucional ou informativo com ou 
sem resposta automática e feedback, além de postar 
mensagens para os alunos no quadro de avisos, liberar e 
ocultar unidades com data e horário específicos. 

Course Tools  
(Ferramentas do Curso) 

Nessa área o professor gerencia as diferentes ferramentas de 
comunicação, além do calendário do curso. 

Course Options 
(Opções do Curso) 

Nessa área o professor personaliza o ambiente do curso, 
escolhendo cores e formas do ambiente. 

User Management 
(Gerenciamento do 
Usuário) 

Esse espaço corresponde à secretaria de uma instituição. 
Aqui, o professor insere e retira alunos do sistema, cria 
grupos, modifica informações do aluno e tira listagens com 
essas informações. 

Assessment 
(Avaliações) 

Aqui o professor insere avaliações para os alunos, verifica o 
andamento do aluno no curso, isto é, visualiza as atividades já 
resolvidas pelos alunos, bem como seu desempenho nos 
exercícios. Também emite relatório de notas e estatísticas.  

Assistance (Assistência) Nessa área é disponibilizado suporte técnico ao professor, 
tanto impresso quanto on-line. 

 

As áreas denominadas Course Options e User Management foram 

principalmente utilizadas antes do início do curso, para dar uma aparência agradável 

às páginas deste e inserir os alunos no programa, determinando nome de usuário e 

senha. 

O Content Area, como explicado no quadro 2.3, é o setor em que o professor 

inclui as unidades, libera unidades, edita exercícios e tarefas. O Assessment é o 

espaço utilizado para inserir avaliações, liberá-las, e verificar o desempenho dos 

alunos após sua realização. No Course Tools, o professor gerencia todos os 

espaços de comunicação, como criação e customização dos Fóruns do curso, 

inserção de slides ou textos no Virtual Classroom – sala para comunicação síncrona 

do programa -, gerenciamento das perguntas, respostas e andamento durante uma 

seção de bate-papo entre outros. 

Escolhi o programa Blackboard, por reunir espaços variados para inserção de 

material instrucional, ferramentas de avaliação, de comunicação e de gestão de 

cursos, além de fácil navegabilidade pelo usuário, suporte on-line, procedimentos 

simplificados para inserção de material pelos designers, diferentes espaços que 
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permitiram a interação aluno-aluno, aluno-professor-aluno e aluno-material e baixo 

custo. Um outro item que foi decisivo para a escolha desse programa, foi o 

whiteboard, uma ferramenta de comunicação síncrona disponível no Virtual 

Classroom, a sala de chat, que funciona como um quadro negro on-line. O professor 

pode disponibilizar um slide ou texto e todos os participantes daquele encontro 

síncrono podem interagir no slide ou texto, por exemplo, sublinhar, circundar as 

idéias mais importantes, palavras-chave etc. 

Na próxima seção, abordarei o gerenciamento do curso on-line. 

 

2.2.3 Gerenciamento do curso on-line  

As unidades foram liberadas uma vez por semana, às segundas-feiras e 

ficaram disponíveis para os alunos até o final do curso. 

Após a liberação da unidade, os participantes faziam as atividades propostas 

e respondiam exercícios diferentes (múltipla escolha, associação de colunas, entre 

outros). Quando as atividades propostas solicitavam desenvolvimento de projetos 

individuais, os participantes enviavam-nos por e-mail ou postavam em Fóruns 

específicos daquela unidade, de acordo com a orientação da respectiva unidade. 

Diferentes formas de envio de material foram solicitadas – e-mail, mensagem nos 

fóruns com ou sem anexo - para permitir aos participantes experimentar uma maior 

gama de possibilidades no computador e no ambiente digital. 

A comunicação entre os participantes e a professora era feita, principalmente, 

através de e-mail. Os e-mails eram respondidos normalmente nas 4ª e 6ª feiras à 

tarde. O telefone também foi usado esporadicamente tanto pela professora como 

pelos participantes quando se constatava essa necessidade, isto é, quando, apesar 

das orientações enviadas por e-mail, o problema não conseguia ser resolvido ou 

quando as perguntas dirigidas à professora precisavam de um maior esclarecimento. 

Este fato ocorria principalmente para agilizar a solução de problemas/dúvidas 

surgidos. Além disso, no início do curso, alguns participantes enviaram perguntas 

pelo Discussion Board – nome do espaço do programa em que diversos Fóruns 

estavam disponíveis, a saber: 1) Principal - discussão dos aspectos gerais do curso; 

2) Problemas Técnicos – discutir problemas técnicos e solicitar auxílio; 3) 
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Apresentações – apresentar-se aos colegas do curso; 4) Índices Analítico e 

Remissivo – apresentar trabalho dos alunos – Unidade 2a; 5) Letramento Digital/ 

Alfabetização Tecnológica – discutir questões sobre o letramento digital de 

professores – Unidade 3; e, 6) Atividade PowerPoint – relatar sua experiência na 

elaboração de material com esse programa – Unidade 4. 

Durante o curso foram realizadas duas sessões de bate-papo, uma no meio 

(após a unidade 3) e outra no final (após a unidade 6) para discutir em conjunto o 

conteúdo abordado: comentários sobre os textos lidos, impressões do curso, 

impressões da experiência on-line, entre outros. O recurso do bate-papo foi pouco 

usado propositalmente, na medida em que se constatou a dificuldade da maioria dos 

participantes em encontrar um horário comum. Eles ocorreram durante o fim de 

semana, o primeiro no Sábado à noite e o segundo no Domingo à tarde. 

Na próxima seção, discorrerei sobre os participantes do curso. 

 

2.3 Os participantes da pesquisa 

Nesta seção do capítulo, apresento o perfil dos participantes da pesquisa. 

Exponho, inicialmente, um resumo das características dos participantes e, então, 

descrevo detalhadamente cada um. 

 

2.3.1 As participantes 

As participantes desta pesquisa são 5 professoras de português/inglês, na 

faixa etária entre 31 e 60 anos, e seus nomes fictícios são: Gisele, Eunice, Eliana, 

Sílvia e Marli. 

A experiência no magistério varia entre 5 e cerca de 30 anos de docência. O 

leque de contexto profissional é amplo, abrangendo desde magistério nos níveis 

fundamental e médio em escolas públicas e particulares até institutos de idiomas, 

supletivos e aulas particulares. Assim, essas professoras ministram aulas para 

crianças, adolescentes e adultos. Esse leque mostrou-se interessante para a 

presente pesquisa, na medida em que é uma amostragem representativa dos vários 

contextos que professores de língua inglesa podem atuar no país. 
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Como afirmei anteriormente, elas são professoras que demonstram estar 

preocupadas com sua formação, na medida em que estavam inscritas no programa 

de capacitação docente “A Formação Contínua do Professor de Inglês: um contexto 

para a reconstrução da prática”, parceria entre a Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo (PUC-SP), a Associação Cultura Inglesa–São Paulo e a Secretaria de 

Educação do Estado de São Paulo, ou cursavam a pós-graduação lato sensu em 

língua inglesa de uma instituição de ensino superior particular, na busca por uma 

melhor capacitação e atualização constante. 

As 5 participantes, como se esperava, já são usuárias de computador tanto na 

vida profissional quanto na pessoal, e possuem computador em casa. No entanto, o 

grau de expertise de cada uma é variável. A freqüência de utilização varia de ‘todos 

os dias’ até só nos fins de semana. 2 das participantes (Gisele e Sílvia) são as 

principais usuárias do computador em sua casa, enquanto que as outras 3 

participantes (Eunice, Eliana e Marli) afirmam que os principais usuários em suas 

casas são seus filhos. 

Na vida pessoal, todas utilizam o computador principalmente para: 

• digitar cartas, documentos etc., utilizando o processador de texto Word; 

• enviar e-mails para os amigos; 

• buscar informação sobre um assunto na Internet. 

Além dessas utilizações em comum, algumas participantes utilizam o 

computador em outras situações: 2 (Eliana e Marli) utilizam o computador para fazer 

compras e reservar passagens; 1 (Sílvia) faz uso do computador para participar de 

sessões de bate-papos, e 1 (Marli) o utiliza tanto para pagar contas quanto para 

elaborar planilhas eletrônicas para calcular despesas mensais. 

No entanto, na vida profissional, a utilização já é mais variada e menos 

unânime: 

• 5 enviam e recebem e-mails para colegas e alunos;  

• 4 participantes (Gisele, Eunice, Eliana e Marli) digitam trabalhos, provas etc em 

editor de texto; 
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• 4 (Gisele, Eunice, Eliana e Marli) usam a Internet para procurar imagens para 

ilustrar suas aulas; 

• 2 (Gisele e Sílvia) usam a Internet para passar exercícios para seus alunos via e-

mail;  

• 2 (Gisele e Marli) usam a Internet para receber/enviar trabalhos de alunos via e-

mail; 

• 2 (Eunice e Eliana) criam aulas usando o programa de apresentação PowerPoint; 

e, 

• 1 (Eunice) participa de Listas de Discussão. 

Percebe-se que as participantes utilizam o computador e a Internet com níveis 

de proficiência diferenciados, mas apenas Eunice e Eliana usam um programa 

(PowerPoint) para preparar aulas. Outros programas, como Word ou 

Paint/Paintbrush, não são utilizados como recurso durante as aulas. O programa 

Word, por exemplo, é apenas utilizado para dar suporte ao processo ensino-

aprendizagem, como digitar provas e exercícios. A Internet é usada para enviar e 

receber e-mails para e de alunos e colegas ou para procurar imagens para ilustrar 

aulas. 

Após essa visão geral das participantes, apresento informações sobre cada 

participante em relação a: perfil; representação da participante do que significa 

utilizar o computador como recurso pedagógico na sala de aula e participação em 

cursos de letramento digital feitos anteriormente; e objetivos pessoais e expectativa 

inicial sobre o curso. 

Abaixo, descrevo o perfil das participantes. 

GISELE: Professora de Inglês, na faixa etária entre 41 e 45 anos, com mais de 15 

anos de experiência no magistério. Ministrava aulas particulares e em escola de 

idiomas, para crianças, adolescentes e adultos, do nível básico ao avançado. Na 

época, cursava a pós-graduação lato sensu em língua inglesa de uma instituição de 

ensino superior particular. 

EUNICE: Professora de Inglês, na faixa etária entre 56 e 60 anos, com cerca de 30 

anos de experiência no magistério. Quando o curso foi realizado apenas ministrava 
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aulas particulares. Na época, cursava o programa de capacitação docente “A 

Formação Contínua do Professor de Inglês: um contexto para a reconstrução da 

prática”, mencionado anteriormente. 

ELIANA: Professora de Português e Inglês, na faixa etária de 41 a 45 anos, com 

cerca de 5 anos de experiência no magistério. Ministrava aulas em escola estadual, 

no Ensino Fundamental de 5ª a 8ª séries e em supletivos. Na época, cursava o 

programa de capacitação docente “A Formação Contínua do Professor de Inglês: um 

contexto para a reconstrução da prática”. 

SÍLVIA: Professora de Inglês, na faixa etária entre 31 e 35 anos, com cerca de 14 

anos de experiência no magistério. Ministrava aulas em escola estadual no Ensino 

Médio (3ª série). Na época, cursava o programa de capacitação docente “A 

Formação Contínua do Professor de Inglês: um contexto para a reconstrução da 

prática”. 

MARLI: Professora de Inglês, na faixa etária entre 46 e 50 anos, com cerca de 8 

anos de experiência no magistério. Ministrava aulas em escolas estaduais para o 

Ensino Fundamental (8ª série) e Médio (1ª a 3ª séries). Na época, cursava o 

programa de capacitação docente “A Formação Contínua do Professor de Inglês: um 

contexto para a reconstrução da prática”. 

Apresento, no quadro 2.4, resumo do perfil das participantes, para uma 

melhor visualização das informações: 

Quadro 2.4 – Quadro-resumo: perfil das participantes 
 Itens\Parti

cipantes 
Gisele Eunice Eliana Sílvia Marli 

Disciplina Inglês  inglês  Inglês inglês Inglês 
Faixa 
etária 

de 41 a 45  de 56 a 60  de 41 a 45  de 31 a 35 de 46 a 50 

Experiênci
a Docente 

há + de 15 
anos 

há 30 anos há 5 anos há 14 anos Há 8 anos 

Local  Aulas 
particulares e 
Escola de 
Idiomas  

Escola 
Particular 
Aulas 
particulares 
(atualmente) 

Escola 
Pública  

Escola 
Pública 

Escola 
Pública  
 

Níveis/ 
séries 

De crianças à 
adultos  
-básico à 
avançado 

Adultos 
- básico à 
avançado 

- 5ª/6ª/8ª – 
Fundamental 

- 3ª - Médio - 8ª – 
Fundamental 
- 1ª/2ª/3ª - 
Médio 

P 
E 
R 
F 
I 
L 

Curso em 
andamento 

Lato Sensu PUC-SP PUC-SP PUC-SP PUC-SP 
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Descrevo, agora, as características das participantes em relação às suas 

representações do que é utilizar o computador em sala de aula e de participação 

anterior à presente pesquisa de cursos de letramento digital. 

GISELE: Para ela, ‘utilizar/explorar o computador como recurso 

pedagógico/ferramenta de aprendizagem’ era inteirar-se com a linguagem 

computacional para proporcionar a seus alunos mais uma ferramenta de exploração 

de L2. Ela nunca fez curso que ensinasse a utilizar o computador em sala de aula.  

EUNICE: Para ela, ‘utilizar/explorar o computador como recurso 

pedagógico/ferramenta de aprendizagem’ era viabilizar a possibilidade de utilizar a 

computação no processo de ensino e aprendizado de línguas. Ela nunca fez curso 

que ensinasse a utilizar o computador em sala de aula. 

ELIANA: Para ela, ‘o computador como recurso pedagógico/ferramenta de 

aprendizagem’ era uma ferramenta importante tanto para a pesquisa como no lazer. 

Saber utilizar os aplicativos, saber mandar e-mails era importante para estar no 

mundo moderno, globalizado, além de ser exigido no trabalho. Ela já fez um curso 

que ensinava a utilizar o computador em sala de aula, denominado ‘More Than 

Words’.  

SÍLVIA: Para ela, ‘utilizar/explorar o computador como recurso 

pedagógico/ferramenta de aprendizagem’ significava melhorar a prática em sala de 

aula. Ela nunca fez curso que ensinasse a utilizar o computador em sala de aula.  

MARLI:  Ela, ao ser perguntada sobre o que significava “utilizar/explorar o 

computador como recurso pedagógico/ferramenta de aprendizagem”, declarou que o 

computador era uma ferramenta importante, pois além de auxiliar pedagogicamente, 

coloca o aluno em contato com um universo além da sala de aula, como fonte de 

pesquisa, estudos e aumento de seu círculo de amizades. Ela já fez curso sobre a 

utilização do computador em sala de aula, patrocinado pela própria Secretaria da 

Educação para aprender a utilizar programas instrucionais específicos que foram 

implantados nas escolas estaduais como Sherlock, English Plus, Enciclopédia 

Encarta entre outros.  
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A seguir, apresento o quadro 2.5 que resume a representação das 

participantes do que é utilizar o computador como recurso pedagógico e participação 

em cursos de letramento anteriores ao proposto nesta pesquisa: 

Quadro 2.5 – Quadro-resumo: representação e participação em cursos 
 Itens\Parti

cipantes 
Gisele Eunice Eliana Sílvia Marli 

 
R   C 
E   O 
P   M 
R   P 
E   U 
S   T 
E   A 
N   D 
T   O 
.    R 
      

Computad
or como 
recurso 
pedagógic
o/ 
ferramenta 
de 
aprendiza
gem' 

• Familiarizar
-se para dar 
aos alunos 
+ uma 
ferramenta 
de 
exploração 
de L2. 

• Utilizar o 
computador 
no processo 
de ensino e 
aprendizad
o de línguas 

• Ferramenta 
de pesquisa 
e lazer 

• Utilizar 
aplicativos 

• Enviar e-
mails' para 
inserir-se 
no mundo 
moderno e 
globalizado 

• Exigência 
no trabalho 

• Melhorar 
prática em 
sala de aula 

• Ferramenta 
pedagógica 

• Colocar 
aluno em 
contato 
além da 
sala de aula 

• Fonte de 
pesquisa, 
estudos 

• Aumentar 
círculo de 
amizades 

P   E 
A   M 
R 
T   C 
I    U 
C   R 
I    S 
P   O 
A   S 
Ç  
Ã 
O 

Participaç
ão em 
cursos 
sobre uso 
computad
or na sala 
de aula  

Não Não Curso More 
than words. 
Núcleo 
Tecnológico 
Guarulhos - 
Sul  
3 semanas 

Não Programas: 
SHERLOCK, 
ENGLISH 
PLUS, 
Enciclopédia 
ENCARTA, e 
outros 
Secretaria da 
Educação do 
Estado 
2ºsem/2001 – 
1mês 

  

Passo, agora, a descrever os objetivos pessoais de cada participante ao 

realizar o curso, bem como suas expectativas sobre o mesmo. 

GISELE: Gisele decidiu fazer esse curso porque gosta de ser professora e de se 

atualizar, encarando-o como mais do que um desafio. Ao término desse curso, a 

aluna esperava não só sentir-se mais à vontade ao conversar sobre as 

possibilidades de uso da Internet em sala de aula, como também poder usufruir 

desta ferramenta como um recurso na sua vida profissional. As expectativas iniciais 

de Gisele sobre o curso eram explorar as possibilidades de usar o computador em 

aula, não somente preparando exercícios e enviando e-mails. Para ela, o objetivo do 

curso era desenvolver o uso da Internet em aula presencial. No entanto, ela não 

tinha uma idéia antecipada de quais itens seriam abordados. 
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EUNICE: Eunice decidiu fazer esse módulo para ter experiência nessa área. Ao 

término desse curso, a aluna esperava ter noções básicas de como fazê-lo. A 

expectativa inicial de Eunice sobre o curso era perceber como funcionava o ensino a 

distância. Para ela, os objetivos do curso estavam claros, no entanto, não disse 

quais seriam eles, quando perguntada.  

ELIANA: Eliana decidiu fazer esse módulo para se atualizar, para fazer suas aulas 

diferentes e gostosas e para que seu aluno conseguisse usar um computador para 

poder ele mesmo navegar na Internet. Ela tinha grandes expectativas em relação ao 

curso. Antes de iniciar o curso, Eliana esperava aprender a elaborar projetos de 

aula. Para ela, o objetivo do curso era aprender a utilizar a Internet, e pedir 

trabalhos, assim como corrigi-los através dela. 

SÍLVIA: Sílvia decidiu fazer este curso para conhecer melhor a ferramenta 

"computador" que, ela acreditava, iria contribuir no processo ensino-aprendizagem. 

A participante não disse o que esperava do curso, mas afirmou ter as melhores 

expectativas em relação a este e esperava ter um bom aproveitamento. A 

expectativa inicial de Sílvia sobre o curso era aprender a utilizar pedagogicamente a 

Internet, além de que esperava que questões sobre letramento digital e criação de 

Webpages fossem abordados. Para ela, só alguns objetivos estavam claros, como 

discutir as Teorias de Aprendizagem e a utilização da Internet. 

MARLI: Marli decidiu fazer este curso porque lhe pareceu interessante, e 

acrescentaria mais conhecimento ao uso do computador para melhorar suas aulas. 

Ao término deste curso, a aluna tinha como expectativa acrescentar conteúdo 

quanto ao seu aprendizado no computador. Antes de iniciar o curso, Marli esperava 

lidar melhor com a Internet e alguns programas como o PowerPoint, permitindo 

facilitar o aprendizado de seus alunos, bem como tornar suas aulas mais criativas e 

interessantes. Para ela, o objetivo do curso não estava muito claro, mas acreditava 

ser “facilitar o ensino a distância através do computador”. 

Segue, quadro 2.6, que apresenta, de modo resumido, os objetivos pessoais 

de cada participante, assim como expectativa inicial sobre o curso e seu conteúdo. 
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Quadro 2.6 – Quadro-resumo: objetivos pessoais e expectativa inicial sobre o curso 
 Itens\Parti

cipantes 
Gisele Eunice Eliana Sílvia Marli 

Objetivo 
pessoal  
ao fazer o 
curso 

• Atualizar-
se.  

• Desafio 

• Adquirir 
experiência  

• Atualizar-se 
para fazer 
aulas 
diferentes  

• Fazer aluno 
usar com-
putador e 
navegar na 
Internet 

• Conhecer 
melhor a 
ferramenta 

• Contribuir 
para o 
processo 
ensino-
aprendiza-
gem 

• Interessante 
• acrescentar 

mais conhe-
cimento para 
melhorar as 
aulas 

Expectativ
as sobre o 
curso 

• Conversar 
sobre uso 
da Internet 
em sala de 
aula 

• Usufruir 
ferramenta 
como 
recurso na 
vida profis-
sional. 

• Adquirir 
noções 
básicas  

• Grandes • São as 
melhores 
possíveis 

• Ter bom 
aproveita-
mento no 
curso. 

• Acrescentar 
conteúdo 

• Promover 
aprendizado 
no compu-
tador 

Clareza 
sobre o(s) 
objetivo(s) 
do curso 

• Usar a 
Internet em 
aula pre-
sencial 

• Sim • Usar 
Internet 

• Receber e 
corrigir 
trabalhos 
pela 
Internet 

• Teorias de 
aprendiza-
gem 

• utilização 
pedagógica 
da Internet 

• Facilitar o 
Ensino a 
Distância on-
line 

 
O 
B 
J 
E 
T 
I  
V 
O 
S 
 
E 
 
E 
X 
P 
E 
C 
T 
A 
T 
I 
V 
A 
S 

Expectativ
as sobre 
conteúdo 
do curso 

• Explorar 
possibilidad
es de uso 
do compu-
tador em 
aula, para 
preparação 
de exer-
cícios 

• Enviar e-
mails 

• Familiarizar
-se com o 
funciona-
mento do 
Ensino a 
Distância 

• Projetos de 
aula 

• Utilizar 
pedagógi-
camente a 
Internet. 

• Ter Letra-
mento 
digital 

• Criar 
WebPages 

• Usar melhor  
a Internet 

• Aprender 
programas 
para facilitar 
aprendizado 

• Fazer aulas 
mais criativas.  

 

Após a apresentação das participantes, descrevo o perfil da professora 

pesquisadora desta pesquisa. 

 

2.3.2 Perfil da professora-pesquisadora 

A professora-pesquisadora é formada em Língua e Literatura Inglesas e 

mestre em Lingüística Aplicada ao Ensino de Línguas pela PUC-SP. A professora 

tem ampla experiência docente no Ensino Médio, no Ensino Técnico e Tecnológico, 
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bem como no Ensino Superior, em diferentes graduações (Informática, Turismo, 

Automação Industrial, Secretariado Executivo Bilíngüe e Trilíngüe, Administração, 

Moda, Letras, entre outros) com cursos de inglês instrumental e de inglês geral, 

além da Pós-Graduação em Letras (Lato Sensu). 

Na Abordagem Instrumental, trabalha, desde 1986, como pesquisadora, 

designer e professora de cursos. Trabalha como pesquisadora no grupo de pesquisa 

Abordagem Instrumental e Ensino-Aprendizagem de Línguas em Contextos 

Diversos, denominado GEALIN. Esse grupo pertence ao Programa de Pós-

Graduação de Lingüística Aplicada e Estudos da Linguagem (LAEL) da Pontifície 

Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e é certificado junto ao CNPq, tendo 

como líderes: Profª Drª Rosinda de Castro Guerra Ramos e Profª Drª Maximina M. 

Freire. A professora-pesquisadora ministra, entre outros, o curso Inglês Instrumental: 

Leitura para Fins Acadêmicos na Coordenadoria Geral de Especialização, 

Aperfeiçoamento e Extensão (COGEAE), PUC-SP. Seu interesse por Ensino a 

Distância via Internet se iniciou em 1999, quando o grupo de pesquisa passou a 

estudar os desenvolvimentos dessa área.  

Como membro do grupo de pesquisa Abordagem Instrumental e Ensino-

Aprendizagem de Línguas em Contextos Diversos, concentrou sua área de interesse 

em pesquisas voltadas para a formação de professores de inglês em ambiente 

digital. Tem experiência no desenho e docência de cursos on-line. Foi docente e co-

designer do curso de Leitura Instrumental em Inglês para Professores, inserido no 

Programa de Formação Continuada para Professores de Inglês de Escolas Públicas 

do Estado de São Paulo, desenvolvido pela PUC-SP em parceria com a Associação 

Cultura Inglesa – São Paulo. Também participou da equipe de desenho de um curso 

on-line para a área médica, focado na leitura de abstracts de textos acadêmicos, 

denominado ESPmed, da PUC-SP, a ser oferecido pela unidade de cursos de 

extensão COGEAE. 

A professora-pesquisadora foi responsável, junto com uma equipe 

multidisciplinar da instituição federal de ensino a que pertence – O Centro Federal 

de Educação Tecnológica de São Paulo (CEFET-SP), pelo desenho, implantação, e 
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piloto do curso inicial, e individualmente pela reformulação e gerenciamento do curso 

final ministrado aos participantes desta pesquisa. 

 

2.4 Instrumentos e procedimentos de coleta 

 Como mencionado anteriormente, em um estudo de caso é importante obter 

informação de mais de uma fonte. Nesta seção do capítulo, descreverei os 

instrumentos de coleta. Esses instrumentos foram: questionários inicial, 

intermediário e final, as tarefas desenvolvidas pelas participantes e mensagens 

trocadas por e-mail ou nos foruns. 

 

2.4.1 Questionários inicial, intermediário e final 

O questionário inicial (anexo 1) teve por objetivo obter informações das 

participantes que ajudassem a observar o processo de letramento digital. Desta 

forma, tentou-se traçar o perfil pessoal e profissional dos participantes, o grau de 

conhecimento e hábitos em relação ao computador, razões e expectativas ao fazer o 

curso e conhecimento prévio de tópicos abordados no curso. 

Essas informações foram assim distribuídas no questionário: 

Quadro 2.7 – Distribuição das questões do questionário inicial 
ASPECTO RAZÃO QUESTÃO(ÕES) 

Perfil do participante Obter informações pessoais e profissionais 
do participante para construir seus perfis 

1,2,3,4,5 e 6 

Definição pessoal do que é 
utilizar o computador como 
recurso pedagógico 

Saber a “representação” do participante 
sobre uso do computador na escola. 

7 

Grau de conhecimento e 
hábitos no computador pelo 
usuário 

Saber qual a percepção que o participante 
tem de seu nível de letramento 

8, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21 e 23  

Razões de participar e 
expectativas sobre o curso 

Saber porque o participante fez o curso e o 
que espera obter com ele 

9, 10, 24, 25, e 26 

Conhecimento prévio de tópicos 
abordados no curso 

Permitir uma análise e avaliação final de seu 
desempenho ao longo do curso e da 
elaboração das tarefas. 

27 

 

O Questionário Intermediário (anexo 2) teve por objetivo coletar informações 

sobre o processo de letramento digital ao longo do curso. No questionário, buscou-

se as seguintes informações: verificar o conhecimento prévio e avaliação do curso, 
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verificar o conhecimento adquirido e avaliação do conteúdo do material instrucional, 

conscientizar e refletir sobre as habilidades adquiridas. 

Quadro 2.8 – Distribuição das questões do questionário intermediário 
ASPECTO RAZÃO QUESTÃO(ÕES) 

Percepção do conhecimento 
prévio e avaliação do curso 

Obter informações do que já sabia e se o 
conteúdo foi interessante, necessário, 
desinteressante 

a 

Percepção do conhecimento 
adquirido e avaliação do 
conteúdo do material 
instrucional 

Obter informações sobre o que aprendeu no 
curso 

b 

Conscientização e reflexão 
sobre as habilidades adquiridas 
e o que ainda falta aprender 

Verificar os aspectos fáceis e difíceis em 
termos de letramento digital 

c, d, e 

 

O Questionário Final (anexo 3) teve por objetivo coletar informações sobre o 

processo de letramento digital ao longo do curso. No questionário buscou-se as 

seguintes informações: verificar as expectativas e a confirmação ou não delas no 

curso; conhecimento prévio e adquirido; avaliação do material instrucional – 

praticidade e utilização; avaliação da eficácia do curso; e internalização e adoção na 

prática pedagógica. A distribuição das questões está demonstrada no quadro 2.9. 

Quadro 2.9 – Distribuição das questões do questionário final 
ASPECTO RAZÃO QUESTÃO (ÕES) 

Percepção das expectativas e a 
confirmação ou não delas no 
curso 

Obter informações do que se esperava e o 
que se atingiu no curso 

1 

Conhecimento prévio e adquirido O que sabia e o que aprendeu no curso 2, 3 e 4 
Avaliação do conteúdo do 
material instrucional 

A praticidade e a utilização efetiva dos 
conhecimentos adquiridos no curso 

5 e 6  

Avaliação do curso Aspectos mais ou menos relevantes do 
curso e sua eficácia 

7, 8 e 9 

Internalização e aplicação dos 
conhecimentos e conseqüências 
na prática pedagógica do 
professor 

Verificar até que ponto o curso promoveu 
conscientemente o letramento digital e 
como influenciou no fazer pedagógico 

10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16 e 17 

 

2.4.2 Tarefas elaboradas pelas participantes 

Foram coletadas as tarefas elaboradas pelas participantes durante o curso 

para avaliar a sua evolução e o processo de aprendizagem.  

Dois conjuntos de tarefas foram solicitados: as de natureza teórica e as de 

natureza prática. O detalhamento das unidades pode ser visto no quadro 2.1, 

anteriormente apresentado. As tarefas de natureza teórica foram desenvolvidas nas 
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unidades 1 e 3. As de natureza prática foram desenvolvidas nas unidades 2. 4, 5 e 

6.  

A seguir detalho as tarefas de natureza teórica que foram solicitadas nas 

unidades 1 e 3 e que foram consideradas na análise: 

• Unidade 1:  

- Tarefa 1a: teste de associação de colunas, verificando conhecimento das teorias 

de ensino-aprendizagem abordadas. 

- Tarefa 1b: teste de associação de colunas, verificando conhecimentos das três 

Abordagens/Métodos de Ensino de Língua Estrangeira abordadas na unidade – 

Grammar-translation, Áudio-lingual Method e Communicative Approach. 

• Unidade 3 

 - Após a leitura do texto proposto – capítulo 1 (Professor e Tecnologia) e capítulo 2 

(Alfabetização Tecnológica do Professor) do livro Alfabetização Tecnológica do 

Professor13 –  (detalhamento no quadro 2.1), as tarefas solicitadas e analisadas 

nesta pesquisa foram: 

- Tarefa A: Faça uma análise de como as habilidades de pensar, criticar, comunicar-

se, resolver problemas, contextualizar e a atuação do professor, enquanto orientador 

do aprendizado, podem ser incorporadas em suas aulas, buscando refletir sobre os 

seguintes aspectos: 

- algumas das habilidades apresentadas no texto já fazem parte da sua 

prática pedagógica; 

- caso a resposta da primeira reflexão seja afirmativa, explicar como você 

incorporou essas habilidades em suas atividades didáticas (Ex.: Foi por 

tentativa e erro, ou houve algum tipo de aprendizado formal (leitura, curso) ou 

contato com colegas); 

- ocorreram mudanças na sua prática pedagógica durante sua atuação 

profissional. Se sim, listar que fatores foram determinantes. 

                                                 
13 SAMPAIO, M.N. e LEITE, L.S. (2000) Alfabetização Tecnológica do Professor. Rio de Janeiro: 
Vozes. 



 
 
 
Metodologia de Pesquisa 

 

81

- Tarefa B – Responda as perguntas:  

1) Qual a diferença entre letramento e alfabetização tecnológica de acordo com o 

texto? Em que categoria você está incluída e por quê? Que novas competências 

você acredita serão necessárias a um professor/orientador? Por quê? Quais os 

caminhos que o professor deverá percorrer para obtê-las? Como você se vê nesse 

processo? 

Na unidade 3, são tarefas escritas cujos propósitos eram promover a reflexão 

sobre o conteúdo tratado no texto e a realidade da própria participante. 

No total, nas duas unidades (1 e 3) sobre a parte teórica, foram consideradas 

quatro tarefas, a saber: unidade 1: tarefas 1 a e 1b; unidade 3: tarefas A e B. 

As tarefas de natureza prática solicitadas às participantes nas unidades 2, 4, 

5 e 6 durante o curso e que foram analisadas são: 

• Unidade 2 

 - Tarefa 2a: Elabore índices Analítico e Remissivo em apostila própria ou seguindo 

a orientação do tutorial. Disponibilize a tarefa no Fórum "Índices Analítico e 

Remissivo" para apreciação dos colegas e de sua professora. 

- Tarefa 2b: Desenvolva uma aula/ atividade individualmente ou em duplas, 

escolhendo entre o Paint/Paintibrush ou o Word. Envie a atividade por e-mail para 

sua professora. 

• Unidade 4 

 - Tarefa: Escolha uma unidade da disciplina que você ministra, planeje e elabore 

uma apresentação do assunto dessa unidade utilizando o PowerPoint Acrescente 

transição de slides, animação, utilização de gráficos, clipart ou wordart, se você 

achar adequado para a apresentação.  

• Unidade 5 

- Tarefa: Crie uma unidade de trabalho que envolva os recursos da Internet. 

Abaixo você encontra a sugestão de um roteiro para a elaboração da sua unidade: 
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- selecione um objetivo para a sua unidade – que habilidades/competências os 

alunos deverão ter ao final dessa unidade; ou selecione um tópico da sua 

disciplina; 

- como será a apresentação e desenvolvimento desse tópico? 

- que atividades os alunos terão de fazer para praticá-lo? 

- como será a consolidação da unidade? 

- em que momento a Internet entra em seu planejamento: na apresentação, no 

desenvolvimento ou na consolidação? 

- como os alunos usarão a Internet? 

- que recursos são necessários (laboratório de informática; revistas)? 

- quantas aulas serão necessárias para o desenvolvimento da unidade? 

- como será verificado o aprendizado? 

- qual forma será utilizada para retomar ao ser constatada a necessidade de mais 

prática? 

• Unidade 6 

- Tarefa: Crie e construa uma Webpage e hospede-a em um servidor gratuito; 

Disponibilize o endereço da Webpage no Fórum Principal. Em seguida, visite a 

Webpage dos seus colegas. 

No total, nas quatro unidades (2, 4, 5 e 6) que lidam com a parte prática do 

curso, foram consideradas cinco tarefas para a análise, a saber: unidade 2: tarefas 

2a e 2b; unidade 4: 1 tarefa; unidade 5: 1 tarefa; e, unidade 6: 1 tarefa. 

Essas são as tarefas avaliadas, que auxiliaram a responder as perguntas 

desta pesquisa. 

 

2.4.3 Mensagens dos fóruns e e-mails 

As mensagens trocadas nos Fóruns (Principal, Apresentações, Índices 

Analítico e Remissivo; Alfabetização Tecnológica e Dúvidas Técnicas) e por e-mails 
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foram utilizadas como elementos suporte na análise para perceber se houve 

letramento digital das participantes. 

O curso contou com 5 Fóruns, a saber: Principal, Apresentações, Índices 

Analítico e Remissivo; Alfabetização Tecnológica e Dúvidas Técnicas. O Fórum 

Principal foi criado para ser postado mensagens sobre diversos assuntos, dúvidas 

sobre o conteúdo teórico e as informações solicitadas nas tarefas das unidades 5 e 

6. No Fórum Apresentações, as participantes postaram sua apresentação pessoal. 

O Fórum Índices Analítico e Remissivo foi criado para as participantes postarem 

suas tarefas de Índices Analítico e Remisso. No Fórum Alfabetização Tecnológica, 

as participantes postaram mensagens, refletindo sobre Alfabetização Tecnológica e 

Letramento Digital. O último Fórum Dúvidas Técnicas foi criado para as participantes 

enviarem dúvidas técnicas e poderem consultar respostas a dúvidas anteriormente 

respondidas.  

 

2.5 Procedimentos de análise 

Na análise utilizei os dados dos diferentes instrumentos de pesquisa 

apontados no item anterior para verificar o progresso das participantes ao longo do 

curso. Esses instrumentos foram: questionários inicial, intermediário e final; tarefas 

realizadas ao longo das unidades; e, mensagens de fóruns e e-mails enviadas 

durante o curso. 

A análise de dados foi feita considerando letramento digital sob dois ângulos: 

a) tipos de letramento; e 

b) níveis de letramento. 

Em relação ao que denominei tipos de letramento, os seguintes critérios 

foram estabelecidos: 

a) uso da Internet; 

b) conhecimento dos programas de computador utilizados pelo usuário; e 

c) aplicação pedagógica dos recursos computacionais. 
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Por sua vez, cada um desses três aspectos foi examinado, considerando-se 

diferentes níveis de letramento. Parece-me que, da mesma forma que no ensino de 

línguas é possível ter diferentes níveis de proficiência em diferentes habilidades 

lingüísticas, o mesmo pode ocorrer no letramento digital. Seguindo essa mesma 

argumentação, estabeleci níveis diferentes de letramento em cada um dos tipos de 

letramento.  

Para uma análise mais criteriosa, estabeleci escalas14 de níveis de 

letramento, que serão explicadas a seguir. De modo geral, na literatura não parece 

haver escalas e indicadores que avaliem, de forma mais objetiva, o nível de 

letramento digital (Grigorovici et al, 2002), menos ainda de professores. Assim, vi a 

necessidade de adaptar ao meu estudo escalas já existentes ou propor escalas de 

letramento, quando não existiam.  

A primeira escala proposta refere-se ao nível de letramento em termos de 

utilização da Internet. Essa escala apropriou-se do Índice COQS (Communicating, 

Obtaining, Questioning and Searching in the Internet), desenvolvido pela 

Comunidade Européia, que se baseia na auto-avaliação dos usuários. O COQS é 

uma medida que combina quatro diferentes habilidades na utilização da Internet, 

inserida em um sistema de pontuação de letramento digital geral.  As habilidades 

são: 

• comunicar (communicating) com outros (por e-mail, fórum, sala de bate-papo, por 

exemplo); 

• obter (obtaining) (ou baixar) e instalar programas em um computador; 

• questionar (questioning) a fonte de informação na Internet; e 

• selecionar (searching) uma informação necessária utilizando motores de busca. 

Na presente pesquisa, comunicar-se com outros é entendido como a 

capacidade de comunicar-se através de e-mails, fórum e sala de bate-papo. Existem 

outras formas de comunicação na rede, como, por exemplo, lista de discussão, 

MSN, Voicemeeting, Skype que não foram consideradas por não fazerem parte dos 

                                                 
14 Para mais informações sobre escalas, consultar: Trochim (2006), Stangor (1998), Nation (1997), 
Wright (1997), Nunnally e Bernstein (1994), Minium et al (1993) e Brown e Daniel (1990) 
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recursos desta pesquisa, mas que, em um estudo mais abrangente, poderiam ser 

incluídos. 

Do índice COQS, só há duas habilidades – comunicar e selecionar – que são 

perceptíveis na presente pesquisa, e a partir delas, estabeleci uma escala de uso da 

Internet por parte das participantes, baseadas nos componentes do curso que se 

identificam a essas duas habilidades. 

A escala proposta, que denominei de escala Letramento na Internet, possui 

quatro níveis – idéia retirada do índice COQS –, variando de 0 a 3, no qual 0 

representa o mais baixo nível possível de letramento digital e 3, o mais alto. Cada 

nível inclui os itens do nível anterior (cf. escala de Guttman na Fundamentação 

Teórica). Lembro que, na presente pesquisa, as participantes já possuíam algum 

nível de letramento digital, pois era um dos pré-requisitos para participar do 

experimento, conforme explicitado no capítulo da metodologia. Por esta razão, o 

nível zero, neste estudo, indica o grau mais baixo, mas com definição diferente da 

usada na escala do índice COQS. 

A escala Letramento na Internet foi, assim, composta: 

0 = envia e recebe e-mails para/de amigos, colegas de trabalho e alunos; 

1 = utiliza a Internet para enviar e receber e-mails com anexos (ex. exercícios 

trabalhos de e para alunos), procurar imagens e ilustrar o próprio material 

criado, pesquisar assuntos e buscar informação na rede; 

2 = participa de salas de bate-papo, fórum ou lista de discussão; 

3 = utiliza a Internet para pagar contas, fazer compras e reservar passagens e 

publicar Webpages. 

Uma segunda escala de letramento proposta está relacionada ao uso dos 

programas de computador, que denominei escala Letramento em Programas. Essa 

escala possui cinco níveis. Ela varia de A a E, em que A implica o menor nível de 

letramento digital e E, o mais alto. Cada nível inclui os itens do nível anterior (cf. 

escala de Guttman na Fundamentação Teórica). Os programas computacionais 

abordados no curso ministrado foram: Word, Paint/Paintbrush, PowerPoint e 

Webpages. Para verificar o nível de letramento digital inicial e final de cada 
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participante, criei grades para cada programa, baseadas no que foi ensinado no 

curso. As grades foram elaboradas por programas, considerando os recursos 

abordados (formatação básica, índice analítico e remissivo etc) e os itens explorados 

nesses recursos. Além disso, os recursos dos programas foram divididos em básicos 

e avançados. A única exceção ocorreu com o Paint/Paintbrush por ser um programa 

menos complexo que não possui essa diferenciação. Saliento que no Programa de 

autoria de Webpages, apenas os recursos básicos foram abordados no curso, por 

uma questão de definição de conteúdo e de tempo disponível. Haveria necessidade 

de mais semanas de aulas para se ensinar e consolidar conhecimentos mais 

complexos e avançados na criação de Webpages. 

Para a auto-avaliação do estágio inicial de letramento digital das participantes, 

também considerei a informação sobre a utilização de planilha eletrônica, apesar de 

não ter sido abordada no curso. Essa informação foi considerada na auto-avaliação 

feita por cada participante para determinar seu letramento digital inicial por acreditar 

ser importante saber se elas já tinham esse conhecimento e faziam uso de planilhas 

eletrônicas antes do início do curso, na medida em que é um programa que requer 

um maior grau de letramento digital.  

A seguir, apresento a escala Letramento em Programas. Nessa escala o 

programa ‘planilha eletrônica’ estará presente apenas quando relacionado ao 

questionário inicial, para poder estabelecer mais precisamente o nível de letramento 

digital inicial percebido por cada participante. Posteriormente, no decorrer da 

análise, como esse componente não fez parte do curso, ele não é mais considerado. 

Neste trabalho, o nível A é entendido como: 

A = utiliza recursos básicos de processador de texto, isto é, digita textos em Word 

(como cartas, documentos, provas, exercícios, etc.); utiliza formatação básica 

(como alteração de fonte, tamanho, incluir negrito ou itálico). 

A grade do nível A é: 
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Quadro 2.10 – Escala Letramento em Programas: nível A 

Programa Nível Recursos itens 

Tipo de fonte 
Tamanho de fonte Word Básico Formatação 

básica 
Negrito; itálico; sublinhado 

 

O nível B é compreendido como: 

B = utiliza recursos avançados de processamento de texto (paragrafação, réguas, 

endentação); utiliza o Paint; utiliza recursos básicos de planilhas eletrônicas 

(que não foi tratado no curso). 

A seguir, apresento a grade do nível B: 

Quadro 2.11 – Escala Letramento em Programas: nível B 

Programa Nível Recursos itens 

Paragrafação 
Réguas 

Formatação 
avançada 

Endentação 
marcar entradas 
inserir índices Índice analítico 
atualizar índices 
marcar entradas 
inserir índices 

Word  
Avançado 

Índice 
remissivo 

atualizar índices 
caixa de ferramentas 
estilo de linha Operação 
paleta de cores Paint _ 

Arquivos de 
imagem bipmap;jpeg,gif,tif 

Excel Básico Planilhas Utilzação de planilhas 
 

O nível C é entendido como: 

C = utiliza recursos básicos do programa PowerPoint e recursos avançados de 

planilhas eletrônicas (que não foi tratado no curso). 

A grade do nível C é: 
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Quadro 2.12 – Escala Letramento em Programas: nível C 
Programa  Nível Recursos Item 

escolher layout slide 
configurar página 
inserir texto 
inserir novo slide 
alterar seqüência slide 
apagar slide 
salvar arquivo 
abrir arquivo 

PowerPoint  Básico Operação 
básica 

duplicar slide 
Excel Avançado Planilhas Utilização de planilhas/cálculos 

 

Já o nível D corresponde a: 

D = utiliza recursos avançados do programa PowerPoint. 

A grade do nível D é:  

Quadro 2.13 – Escala Letramento em Programas: nível D 
Programa  Nível Recursos Item 

inserir fundo slide 
inserir figura 
colocar transição slide 
animar slide (som e movimento) 
ordenar animação 

Operação 
avançada 

automatizar animação 
opções de impressão Impressão 
quantidade slides p/ folha 
inserir wordart 
inserir texto 
alterar estilo 
Formatar 
mudar formato 
girar texto 
altura das letras 
alternar texto horizontal e vertical 
alinhar texto (justificar/centralizar) 

PowerPoint  Avançado 

WordArt 

espaçar caracteres 
 

Finalmente, o nível E é compreendido como: 

E = cria, publica e atualiza Webpages. 

A grade do nível E é: 
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Quadro 2.14 – Escala Letramento em Programas: nível E 
Programa  Nível Recursos Item 

criar e salvar pasta 
formatar texto (fonte/tamanho/cor) 
salvar arquivos 
criar página index 
criar hiperlink 
mudar plano de fundo 
criar efeito especial 
inserir imagens (clip-art e texto 
comum) 

Produzir 
Webpages 

inserir e formatar tabelas 
inscrever site gratuito Publicar 

Webpages upload arquivos 
fazer download index 
modificar página 

Programa 
de Autoria 

de 
Webpages

15 

Básico 

Fazer 
Manutenção 

da Webpages fazer upload index 
 

Por último, para a análise do processo de letramento das participantes 

referente ao uso dos recursos computacionais para aplicação pedagógica, foi 

proposta uma terceira escala, denominada de escala Aplicação Pedagógica dos 

Recursos Computacionais. Ela está relacionada à aplicação dos recursos 

computacionais na prática docente. Propus uma escala de três níveis, variando de I 

a III. Antes de mostrar a escala, acredito ser pertinente esclarecer que a palavra 

tarefa é usada neste trabalho com dois significados diferentes. O primeiro relaciona-

se às tarefas solicitadas às participantes pela professora durante o curso. O 

segundo, relaciona-se com o último nível da escala proposta.  

Os níveis da escala Aplicação Pedagógica dos Recursos Computacionais 

são: 

I = exercício, ou seja, é um exercício lingüístico, preocupado com a forma, de modo 

isolado, isto é, descontextualizado, e não com o significado no mundo real; pois 

entende língua como um conjunto sistêmico de regras que, se dominado, 

permite ao aprendiz usar a língua; normalmente são exercícios de vocabulário, 

gramática e pronúncia, 

II = atividade comunicativa;  

Atividades comunicativas são entendidas aqui como: 

                                                 
15 O programa gratuito utilizado para a criação e publicação das Webpages foi o Yahoo!GeoCities 
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activities that resemble both linguistic and pedagogical tasks in that they 
provide manipulative practice of a restricted set of language items, and also 
have an element of meaningful communication. (Nunan, 2005: lesson 4) 

III = tarefa; 

Tarefa é definida como:  

a piece of classroom work that involves learners in comprehension, 
manipulating, producing or interacting in the target language while their 
attention is focused on mobilizing their grammatical knowledge in order to 
express meaning… The task should also have a sense of completeness, 
being able to stand alone, with a beginning, a middle and an end (Nunan, 
2004:4),  

A composição das três escalas associadas às informações sobre o 

conhecimento prévio das participantes em relação às teorias de aprendizagem e 

aplicação pedagógica dos recursos computacionais (informação constante no 

questionário inicial) permitiu avaliar o grau de letramento inicial e final das 

participantes da pesquisa e perceber se houve mudança no nível de letramento das 

participantes.  

No próximo capítulo, discorro sobre os resultados da análise dos dados 

coletados ao longo do curso ministrado. 
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CAPÍTULO 3 – Apresentação dos Resultados 

 

Este capítulo tem por objetivo apresentar os resultados da análise dos dados, 

bem como sua discussão. Analisei as atividades elaboradas pelas participantes da 

pesquisa, bem como os questionários respondidos para verificar indícios de 

letramento. 

Para investigar o letramento digital via Internet das participantes, na análise, 

preocupei-me em responder as seguintes perguntas de pesquisa: 

• Que letramento digital foi identificado no curso: 

a. em relação à utilização da Internet e dos programas de computador? 

b. em relação à aplicação do computador como recurso pedagógico? 

Inicio a apresentação dos resultados, apresentando dados do questionário 

inicial de cada uma das cinco participantes em relação à auto-avaliação feita por 

elas do seu letramento digital pré-curso, para, em seguida, apresentar sua evolução 

ao longo deste. 

Para a apresentação, os dados foram separados em duas partes: aspectos 

teóricos e aspectos práticos do curso. Nos aspectos teóricos, analisei os dados 

referentes às unidades 1 e 3, que abordam Teorias de Aprendizagem, 

Abordagens/Métodos de Ensino-Aprendizagem de Línguas e Letramento 

Digital/Alfabetização Tecnológica do Professor. Nos aspectos práticos, foram 

utilizadas as unidades 2 (utilização dos programas Word e Paint/Paintbrush), 4 

(PowerPoint), 5 (Internet) e 6 (criação de WebPage).  

Passo, então, ao resultado da análise do letramento inicial, conforme 

percebido pelas participantes, de acordo com as escalas propostas na metodologia, 

com base nas respostas coletadas no questionário inicial, que focou, entre outros 

itens, o grau de conhecimento das próprias habilidades computacionais (cf. anexo 1, 

questões 11, 12, 13, 14, 15 e 16), bem como, do próprio conhecimento em relação 

aos aspectos teóricos de ensino-aprendizagem e aplicação pedagógica de 

programas. (cf. anexo 1, questão 27). Para essa classificação inicial utilizei as 
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escalas propostas de Letramento na Internet, Letramento em Programas e as 

respostas do questionário inicial. 

 

3.1. Percepções iniciais das participantes sobre se u letramento 

digital 

Esta seção subdivide-se em três partes, a saber: a) letramento digital inicial 

das participantes na Internet e em programas; b) percepção inicial das participantes 

em relação ao seu nível de conhecimento teórico; e c) percepção inicial das 

participantes em relação à aplicação pedagógica dos programas.  

 

3.1.1 Letramento digital inicial das participantes na Internet e em programas 

As participantes deste estudo são: Sílvia, Gisele, Marli, Eunice e Eliana. Para 

classificar as percepções iniciais das alunas sobre seu letramento digital, utilizei as 

duas escalas propostas anteriormente – Letramento na Internet e Letramento em 

Programas. Os resultados são apresentados no quadro 3.1 abaixo: 
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Quadro 3.1 – Letramento Digital Inicial das participantes na Internet e em Programas 

      Participantes 
Escala  Nível  Indicadores Sílvia  Gisele  Marli  Eunice  Eliana 

O envia e recebe e-mails para/de 
amigos, colegas de trabalho e alunos;           

1 

utiliza a Internet para enviar e receber 
e-mails com anexos (ex. exercícios 
trabalhos de e para alunos), procurar 
imagens e ilustrar o próprio material 
criado, pesquisar assuntos e buscar 
informação na rede; 

X  X       

2 participa de salas de bate-papo, fórum 
ou lista de discussão;      X   

Le
tr

am
en

to
 n

a 
In

te
rn

et
 

3 
utiliza a Internet para pagar contas, 
fazer compras, reservar passagens e 
produzir e publicar WebPages. 

    X   X 

A 

executa funções básicas no 
computador: liga o computador; utiliza 
recursos básicos de processador de 
texto, isto é, digita textos em Word 
(como cartas, documentos, provas, 
exercícios, etc.); utiliza formatação 
básica (como alteração de fonte, 
tamanho, inclusão de negrito ou 
itálico) 

X X X      

B 

utiliza recursos avançados de 
processamento de texto 
(paragrafação, réguas, endentação); 
utiliza o Paint; utiliza recursos básicos 
de planilhas eletrônicas (assunto não 
tratado no curso). 

         

C 

utiliza recursos básicos do programa 
PowerPoint e recursos avançados de 
planilhas eletrônicas (assunto não 
tratado no curso). 

         

D utiliza recursos avançados do 
programa PowerPoint.       X    

Le
tr

am
en

to
 e

m
 P

ro
gr

am
as

 

E cria e atualiza WebPages         X 
 

Como pode ser observado, em termos de domínio da utilização da Internet, a 

participante Sílvia envia e recebe e-mails para/de amigos, colegas e alunos, passa 

exercícios para seus alunos, busca informação sobre determinado assunto e 

participa de salas de bate-papo.  Na escala proposta de Letramento na Internet, ela 

está no nível 1, sem dominá-lo completamente, mas já a caminho do nível 2. 

Considerando-se o aspecto Letramento em Programas, a participante indica 

que está em nível inicial, pois, apesar de usar o computador, ela o utiliza para itens 

de baixa complexidade em termos de utilização de recursos computacionais, tais 
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como digitar cartas, documentos etc. com o processador de texto Word, sendo, 

portanto, classificada no nível A nessa escala (Letramento em Programas). 

A segunda participante, Gisele, no que diz respeito à utilização da Internet, 

envia e recebe e-mails para/de amigos, colegas e alunos, passa exercícios para 

seus alunos e recebe/envia trabalhos de alunos, procura imagens para ilustrar sua 

aula, busca informação sobre determinado assunto. A aluna, na escala Letramento 

na Internet, foi classificada em nível 1. 

Em relação ao conhecimento de programas, Gisele demonstra digitar cartas, 

documentos, trabalhos, provas etc. em Word. A aluna indica, no questionário inicial, 

que nunca fez um curso de letramento digital e que se ‘sente crua’ nessa área. A 

participante foi classificada no nível A na escala Letramento em Programas. 

A próxima participante, Marli envia e recebe e-mails para/de amigos, colegas 

e alunos, envia/recebe trabalhos de alunos, procura imagens para ilustrar sua aula, 

busca informações sobre um determinado assunto, paga contas, faz compras e 

reserva passagens pela Internet. Na escala Letramento na Internet, Marli foi 

classificada no nível 3. 

No que concerne letramento em programas, ela utiliza o computador para 

digitar cartas, documentos, trabalhos, provas, etc. com editor de texto Word e 

calcula suas despesas mensais em planilhas eletrônicas. Marli também mostra não 

ter nenhum conhecimento sobre o PowerPoint ou sobre a criação de WebPages. Na 

escala Letramento em Programas, sua classificação inicial foi nível A, a caminho do 

nível B, uma vez que a participante já faz uso de planilhas eletrônicas. 

Eunice, a quarta participante, percebe-se como uma aluna que já possui um 

nível mais desenvolvido de letramento digital, pois, usa o computador tanto na vida 

pessoal quanto profissional, demonstrando complexidade em termos de utilização de 

recursos computacionais, como explicito a seguir. Na Internet, envia e recebe e-

mails para/de amigos, colegas e alunos, procura imagens para ilustrar a sua aula, 

busca informação sobre determinado assunto e participa de Lista de Discussão. Na 

escala Letramento na Internet, ela foi classificada como nível 2.  

Quanto à utilização de programas, digita cartas, documentos, trabalhos, 

provas etc. em editor de texto (Word), faz a inserção de imagens para ilustrar suas 
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aulas texto (Word), além de criar aulas, usando programa de apresentação 

(PowerPoint). Pela exposição da aluna e valendo-me da escala Letramento em 

Programas, ela foi classificada no nível D de letramento digital. 

A aluna Eliana percebe-se como alguém com um alto nível de letramento 

digital, tanto em termos de conhecimento da Internet e operacionalização de 

programas, quanto em termos pedagógicos, pois afirma já ter feito um curso com 

essa finalidade. Ela usa o computador tanto na vida pessoal quanto na profissional, 

demonstrando complexidade em relação à utilização de recursos computacionais, 

explicitado a seguir. Na Internet, envia e recebe e-mails para/de amigos, colegas e 

alunos, procura imagens para ilustrar sua aula, busca informação sobre determinado 

assunto, ou faz compras e reserva passagens. Com esse perfil, Eliana foi 

classificada no nível 3 da escala Letramento na Internet. 

Em termos da escala Letramento em Programas, Eliana digita cartas, 

documentos, trabalhos, provas etc. em editor de texto (Word), cria aulas usando 

programa de apresentação (PowerPoint), tem algum conhecimento dos programas 

Paint e PowerPoint, que foram abordados no curso, e muito conhecimento da 

utilização pedagógica da Internet e criação de WebPages. De acordo com a 

segunda escala Letramento em Programas, a aluna foi classificada no nível E. 

Resumindo os resultados iniciais referentes às escalas Letramento na Internet 

e Letramento em Programas (gráficos 3.1 e 3.2 abaixo), observei que as 

participantes da pesquisa estão em níveis diferentes em termos de tipos de 

letramento e níveis de letramento. O que se observa é que Sílvia e Gisele estão em 

níveis mais baixos de letramento (nível 1 e nível A) nas duas escalas. Já Eunice e 

Eliane estão em níveis mais altos nas duas escalas (Eunice, nível 2 e D e Eliana, 

nível 3 e E). Marli, por sua vez, na escala Letramento na Internet, situa-se no nível 

mais alto (3) e na escala Letramento em Programas em nível mais baixo (A). 

Gráfico 3.1 - Classificação inicial das participantes na Escala Letramento na Internet 
 
 

 

 

 

Eliana 

O 1 2 3 

Gisele 

Sílvia Eunice Marli 
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Gráfico 3.2 - Classificação inicial das participantes na Escala Letramento em Programas 
 

 

 

 

A seguir, apresento a percepção das participantes em relação ao seu nível de 

conhecimento inicial das Teorias de Aprendizagem. 

 

3.1.2 Percepção inicial das participantes em relaçã o ao seu nível de 

conhecimento teórico 

Nesta seção, apresento a percepção das participantes em relação ao seu 

nível de conhecimento inicial das Teorias de Aprendizagem. Essa percepção pode 

ser observada no quadro 3.2 a seguir. 

Quadro 3.2 - Percepção do conhecimento inicial teórico 
Aspecto Itens Sílvia Gisele Marli Eunice Eliana  

Teorias de Aprendizagem B C D C C 
Abordagem/Métodos de Ensino 
de Línguas 

B C D C C 

Alfabetização Tecnológica e 
Letramento Digital 

A A B B C 

Papel dos agentes do processo 
ensino-aprendizagem no uso da 
tecnologia 'computador'  

B A B B C 

 
 
 
 

Teórico 

Diferentes papéis e práticas do 
professor em sala de aula 

B C D D B 

A. Nada; B. Pouco; C. Razoavelmente; D. Muito 

Antes do início do curso, no que diz respeito a aspectos teóricos, Sílvia indica 

ter pouco conhecimento sobre Teorias de Aprendizagem, Abordagem/Métodos de 

Ensino de Línguas, o papel dos agentes do processo ensino-aprendizagem no uso 

da tecnologia 'computador' e os diferentes papéis e práticas do professor em sala de 

aula. Ela também mostra não ter conhecimento sobre Alfabetização Tecnológica e 

Letramento Digital. 

A segunda participante, Gisele indica um bom conhecimento sobre Teorias de 

Aprendizagem, Abordagem/Métodos de Ensino de Línguas, assim como os 

diferentes papéis e práticas do professor em sala de aula. No entanto, ela demonstra 

não ter qualquer conhecimento sobre Alfabetização Tecnológica e Letramento Digital 

E D C B A 

Sílvia 
ElianaEunice

Marli  

Gisele 

E 
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e o papel dos agentes do processo ensino-aprendizagem no uso da tecnologia 

'computador', 

Marli indica ter muito conhecimento sobre Teorias de Aprendizagem, 

Abordagem/Métodos de Ensino de Línguas e os diferentes papéis e práticas do 

professor em sala de aula, mas pouco conhecimento sobre Alfabetização 

Tecnológica e Letramento Digital e o papel dos agentes do processo ensino-

aprendizagem no uso da tecnologia computador. 

A participante Eunice mostra ter bom conhecimento sobre Teorias de 

Aprendizagem e Abordagem/Métodos de Ensino de Línguas. Já em termos de 

Alfabetização Tecnológica e Letramento Digital e o papel dos agentes do processo 

ensino-aprendizagem no uso da tecnologia computador, ela indica ter pouco 

conhecimento, ao passo que mostra ter muito conhecimento sobre os diferentes 

papéis e práticas do professor em sala de aula. 

Como é possível observar no quadro 3.2, antes do início do curso, Eliana 

mostra ter um bom conhecimento, no aspecto teórico, sobre Teorias de 

Aprendizagem, Abordagem/Métodos de Ensino de Línguas, Alfabetização 

Tecnológica e Letramento Digital, o papel dos agentes do processo ensino-

aprendizagem no uso da tecnologia computador, pouco conhecimento dos diferentes 

papéis e práticas do professor em sala de aula. 

Em suma, os dados iniciais sobre conhecimentos teóricos prévios evidenciam 

que as participantes possuem diferentes níveis de conhecimento teórico, em 

conhecimentos diversos. Pude observar que Sílvia é a participante que tem o nível 

de conhecimento teórico mais baixo em relação a todos os itens avaliados acima 

mencionados. 

Em relação a Teorias de Aprendizagem e Abordagens/Métodos de Ensino de 

Línguas, Sílvia é a participante com menor nível (B) entre as participantes, enquanto 

Marli é a que possui maior nível de conhecimento (D). Gisele, Eunice e Eliana são 

participantes que possuem um nível bom (C) de conhecimento sobre teorias de 

Aprendizagem e Abordagens/Métodos de Ensino de Línguas. 

Em relação à Alfabetização Tecnológica e Letramento Digital, além do 

conhecimento do papel dos agentes do processo ensino-aprendizagem no uso da 
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tecnologia computador, constatei que Sílvia e Gisele não têm qualquer 

conhecimento sobre esses itens ou conhecem muito pouco (Sílvia, nível A e B, 

respectivamente e Gisele, nível A para ambos), Marli e Eunice são as participantes 

com pouco conhecimento nos dois itens (nível B) e Eliana, entre as cinco 

participantes, é a que mais tem conhecimento sobre Alfabetização Tecnológica e 

Letramento Digital, além de conhecer o papel dos agentes do processo ensino-

aprendizagem no uso da tecnologia computador, mas, ainda assim, apresenta um 

conhecimento bom (nível C). Nenhuma das participantes declara ter muito 

conhecimento sobre Alfabetização Tecnológica e Letramento Digital, e sobre o Papel 

dos agentes do processo ensino-aprendizagem no uso da tecnologia computador. 

Na próxima seção, comento os dados coletados sobre a aplicação 

pedagógica dos programas dos quais as participantes faziam uso antes do curso. 

 

3.1.3 Percepção inicial das participantes em relaçã o à aplicação pedagógica 

dos programas 

Nesta seção, apresento o nível de utilização quanto à aplicação pedagógica 

dos programas de que as participantes faziam uso antes do curso. Esse nível pode 

ser observado no quadro 3.3 abaixo. 

Quadro 3.3 - Percepção do nível inicial de aplicação pedagógica dos programas 
Aspecto Itens Sílvia Gisele Marli Eunice Eliana 

Utilização pedagógica do 
programa Word 

B A C B A 

Utilização pedagógica do 
programa Paint 

A A B B B 

Utilização pedagógica do 
programa PowerPoint 

A A A B B 

Utilização pedagógica da Internet B A C B D 

 
Aplicação 

Pedagógica 
de 

Programas 

Criação de WebPages A A A A D 
A. Nada; B. Pouco; C. Razoavelmente; D. Muito 

 

Em termos de aplicação pedagógica dos programas, Sílvia conhece apenas 

um pouco do programa Word e faz pouco pedagógico da Internet. Ela também indica 

não ter qualquer conhecimento da aplicação pedagógica dos programas Paint e 

PowerPoint, assim como de criação de WebPages. 
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Já Gisele assinala não ter conhecimento de como aplicar pedagogicamente 

os programas que serão abordados no curso – Word, Paint, PowerPoint – além da 

Internet e WebPages. Destaco que, de modo semelhante à Sílvia, ela conhece 

vários programas para uso cotidiano, mas não para uso pedagógico. Isso é 

evidenciado nos e-mails trocados ao longo do curso. Ela deixa vislumbrar que é 

usuária de computadores, mas que não aplica esse conhecimento para fins de 

docência. 

Em termos da aplicação de recursos computacionais com fins pedagógicos, 

Marli já havia feito um curso de um mês, promovido pela Secretaria de Educação, 

que tinha por objetivo ensinar a utilizar programas de computador específicos para 

desenvolver atividades de ensino, como Sherlock, English Plus, Encarta, entre 

outros. No entanto, em relação à aplicação dos programas abordados no curso para 

fins pedagógicos, ela afirma ter bons conhecimentos da utilização pedagógica do 

programa Word e da Internet e pouco conhecimento em relação ao uso do Paint.  No 

caso da aplicação pedagógica do PowerPoint e criação de WebPages ela se declara 

totalmente sem conhecimento sobre o assunto.  

Eunice declarou nunca ter feito um curso de letramento digital, e, portanto, 

indica ter pouco conhecimento da aplicação pedagógica dos programas que serão 

abordados no curso – Word, Paint, PowerPoint – além da Internet. Ela ainda indica 

não ter conhecimento algum sobre WebPages. A aluna, pela escala Letramento em 

Programas (nível D), demonstra conhecer vários programas para uso cotidiano, mas 

pouco em termos pedagógicos. 

Já Eliana indica não ter nenhum conhecimento da aplicação do programa 

Word, ter pouco conhecimento dos programas Paint e PowerPoint. Ela, no entanto, 

assinala que tem muito conhecimento da aplicação pedagógica da Internet e na 

criação de WebPages. 

Em resumo, os resultados iniciais referentes à aplicação pedagógica dos 

programas de computador, escolhidos para o curso, demonstram que a maioria das 

participantes desta pesquisa têm pouco ou nenhum conhecimento sobre o assunto. 

Observa-se que Gisele e Eliana não têm conhecimento de como aplicar 

pedagogicamente o programa Word (ambas em nível A) e Sílvia e Eunice indicam 

ter pouco conhecimento (ambas em nível B). Apenas Marli conhece como aplicar 
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pedagogicamente o Word (nível C). Em relação ao uso pedagógico do programa 

Paint, constata-se que Sílvia e Gisele não possuem nenhum conhecimento (ambas 

assinalaram o nível A), ao passo que Marli, Eunice e Eliana têm pouco 

conhecimento (nível B). Em relação à aplicação pedagógica do PowerPoint, 

observa-se ser muito semelhante à afirmação anterior, com Sílvia, Gisele e Marli 

indicando não ter qualquer conhecimento da aplicação pedagógica desse programa 

(nível A) e Eunice e Eliana, pouco conhecimento (nível B).  

Referente à utilização pedagógica da Internet e criação de WebPages, 

constata-se que há uma leve alteração no quadro até aqui apresentado. No que 

concerne à aplicação da Internet na docência, apenas Gisele está no nível mais 

baixo, isto é, não possui conhecimento de sua aplicação (nível A) e Sílvia e Eunice 

têm pouco conhecimento (nível B). Em contrapartida, Marli assinala ter bons 

conhecimentos da aplicação pedagógica da Internet (nível C) e Eliana, encontra-se 

no nível mais alto (nível D), indicando possuir, portanto, muito conhecimento sobre a 

aplicação pedagógica do recurso Internet. Por fim, observa-se que no quesito 

Criação de WebPages, apenas Eliana indica possuir amplos conhecimentos nesse 

item (classifica-se em nível D). Todas as outras participantes – Sílvia, Gisele, Marli e 

Eunice – não possuem qualquer conhecimento sobre a criação de WebPages (nível 

A). 

Observando os resultados iniciais, destaca-se o fato de que as participantes 

estão em níveis diferentes em termos de tipos de letramento (Programas e Internet), 

bem como, em relação ao conhecimento teórico e aplicação pedagógica dos 

programas.  Chama a atenção o caso de Eliana que está no nível mais alto na 

escala Letramento na Internet (nível 3) e também em relação à aplicação 

pedagógica da Internet (nível D). No entanto, apesar de observar-se que a 

participante esta em um alto nível na escala Letramento em Programas (nível E), ela 

encontra-se em um nível baixo em termos de aplicação pedagógica desses (nível A 

para Word e nível B para Paint e PowerPoint). Esse dado sugere que Eliana, apesar 

de ter bom nível de letramento digital, não aplica, de modo geral, esses 

conhecimentos na sala de aula.  

Essa constatação também se repete para a participante Eunice. Ela tem uma 

classificação alta na escala Letramento na Internet (nível 2) e na escala Letramento 
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em Programas (nível D). No entanto, encontra-se em um nível baixo em termos de 

aplicação pedagógica dos programas (nível A para Criação de WebPages e nível B 

para Word, Paint, PowerPoint e aplicação pedagógica da Internet). 

Diferentemente, a participante Sílvia está em níveis mais baixos tanto em 

termos de Letramento na Internet e em Programas (níveis 1 e A, respectivamente), 

quanto em relação ao conhecimento teórico e aplicação pedagógica de programas. 

(níveis A e B), fato esperado, na medida em que a aluna não possui domínio prático 

destes. 

Observa-se que, da mesma forma que Sílvia, a participante Gisele encontra-

se em níveis baixos tanto em termos das escalas de Letramento na Internet e em 

Programas (níveis 1 e A, respectivamente), quanto em relação à aplicação 

pedagógica de programas (todos nível A). Em termos teóricos, Gisele não tem 

conhecimento em relação à Alfabetização Tecnológica e Letramento Digital e o 

papel dos agentes do processo ensino-aprendizagem no uso da Tecnologia 

computador (nível A para ambos). No entanto, Gisele tem conhecimento teórico 

referente a Teorias de Aprendizagem, Abordagens/Métodos de Ensino de Línguas e 

papéis e práticas do professor em sala de aula (nível C). 

Marli encontra-se no nível mais alto em termos de Letramento na Internet 

(nível 3), Esse nível se reflete em seu conhecimento na aplicação da Internet em 

sala de aula (nível C). De modo semelhante, o baixo nível na escala Letramento em 

Programas (nível A) reproduz-se na aplicação pedagógica de programas (nível A 

para PowerPoint e criação de WebPages e nível B no Paint). A única exceção é a 

aplicação pedagógica do Word que está no nível C (exatamente o programa que ela 

domina). 

A seguir, passo a expor os resultados concernentes ao processo de 

letramento durante o curso. 

 

3.2 Processo de letramento no curso 

Após apresentar os resultados referentes ao nível inicial de letramento digital 

das participantes da pesquisa, iniciarei a análise do processo de letramento no 

curso. 
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3.2.1 Conhecimento teórico 

Como esclareci anteriormente, as unidades 1 e 3 discorreram sobre 

conteúdos teóricos. A unidade 1 foi dividida em duas partes, a saber: a parte 1 

versou sobre Teorias de Aprendizagem; a parte 2, sobre Abordagens/Métodos de 

Ensino-aprendizagem de Línguas. A unidade 3 abordou Alfabetização Tecnológica e 

Letramento Digital do Professor. As duas unidades (1 e 3) abordaram questões do 

papel dos agentes do processo ensino-aprendizagem e postura do professor em 

sala de aula por serem aspectos intrínsecos a esses temas, pois mudanças teóricas 

implicam em mudanças de como as pessoas aprendem e o papel e postura 

esperados que cada agente tem nesse processo. Por isso, nos resultados 

apresentados refiro-me, de modo geral, ao tema da unidade 1 (parte a e b Teorias 

de Aprendizagem; Abordagens/Métodos de Ensino-aprendizagem de Línguas, 

respectivamente); e unidade 3 (Alfabetização Tecnológica e Letramento Digital do 

Professor). 

No quadro 3.2 observou-se que todas as participantes indicaram ter algum 

conhecimento sobre Teorias de Aprendizagem e Abordagens/Métodos de Ensino de 

Línguas. Marli foi a participante que afirmou ter mais conhecimento (nível D) sobre 

esses temas, seguida por Gisele, Eunice e Eliana, que indicaram conhecer 

razoavelmente (nível C) esses conteúdos e Sílvia que mostrou ter pouco 

conhecimento teórico sobre o assunto (nível B).  

Após fazerem as tarefas solicitadas na unidade 1a (leitura de texto sobre 

Teorias de Aprendizagem e Tecnologia, além de interação com material instrucional 

de consolidação) (quadro 2.1), as participantes foram submetidas a uma avaliação 

para verificar o aprendizado dessa unidade (anexo 4) sobre Teorias de 

Aprendizagem e tecnologia. Essa avaliação foi um exercício de associação de 

colunas, conforme exemplificado no quadro a seguir16, em que de um lado haviam 

as três teorias abordadas no texto (Behaviorista, Construtivista-Interacionista e 

Sócio-interacionista) e, na outra coluna, afirmações sobre: a relação aluno-professor; 

a relação aluno-aluno; a relação aluno-objeto a ser aprendido; e, recursos 

                                                 
16 O exercício na íntegra pode ser visto no anexo 4. 
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computacionais em cada uma dessas teorias. Cada participante deveria relacionar 

as duas colunas. 

Quadro 3.4 – Exemplo do exercício de associação de colunas 
Baseado no texto “os recursos computacionais e suas possibilidades de aplicação no ensino segundo 
as abordagens de ensino-aprendizagem”, selecione qual abordagem de ensino-aprendizagem, 
segunda coluna, melhor se relaciona com os textos citados abaixo, primeira coluna. 
1.1 No tocante à relação aluno-professor : 
a O professor deve estimular o aluno a construir seu 

conhecimento de forma autônoma, a partir de suas 
descobertas individuais. 

b O aluno é conduzido pelo professor que determina a 
velocidade e a forma de construção do conhecimento. 

c O professor é um mediador do processo de 
construção do conhecimento que se dá através de 
interações sociais. 

 
 
__ Sócio-interacionista 
 
__ Sócio-Construtivista 
 
__ Behaviorista 
 

 

A participante Marli, que, no perfil inicial, era a que se classificou no nível 

mais alto (nível D), foi a participante que obteve menor porcentagem de acertos 

nessa avaliação (83,33%), mesmo assim um alto índice de acerto. As demais que 

haviam indicado conhecimento razoável ou pouco conhecimento foram as que se 

saíram melhor. Eliana acertou 91,67% das opções de associação e Gisele, Eunice e 

Sílvia acertaram 100% das associações da avaliação. Diante desse resultado, creio 

poder afirmar que todas as participantes têm claro as diferenças entre as três 

Teorias de Aprendizagem abordadas. Gostaria de salientar que compreender os 

aspectos teóricos das Teorias de Aprendizagem, não implica, necessariamente, que 

a participante irá incorporá-los em seu fazer pedagógico. 

De modo semelhante, foi aplicada uma avaliação, nos mesmos moldes 

(associação de colunas) no final da unidade 1, parte 1b (anexo 5). Essa avaliação 

compreendeu as principais características das Abordagens/Métodos de Ensino-

Aprendizagem de Língua abordadas na parte 1b (Grammar-Translation Method; 

Audio-Lingual Method; Communicative Approach) (vide quadro 2.1). 

Em relação à avaliação da parte 1b da unidade 1, os resultados não foram tão 

bons quanto a avaliação anterior. Sílvia, que afirmou ter pouco conhecimento teórico 

inicial sobre as abordagens/métodos de ensino-aprendizagem de língua, foi a 

participante que obteve maior porcentagem de acerto nessa avaliação (85%), 

seguida por Gisele com 75% de acerto. Marli e Eunice, que declararam já ter, antes 

do início do curso, conhecimento dessas abordagens/métodos (nível D e C, 
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respectivamente) acertaram 70% das questões. Já, Eliana foi a grande surpresa 

nessa avaliação. Ela classificou-se em nível C de conhecimento e acertou somente 

50% das opões de associação da avaliação. É interessante observar que apesar das 

participantes serem professoras de inglês, elas não parecem ter amplo domínio das 

diferentes abordagens de ensino-aprendizagem de línguas, apesar de afirmarem o 

contrário. Isso, provavelmente, reflete-se no tipo de material instrucional que as 

participantes elaboram em suas aulas. Os comentários das participantes parecem 

dar indícios de que a reflexão gerada no feitio das unidades auxiliou a percepção da 

necessidade de mudança na prática docente, conforme afirmativa abaixo: 

“Na [minha] prática pedagógica tem ocorrido muitas mudanças depois que 
conheci as visões de ensino-aprendizagem.” (Sílvia – unidade 3). 

Referente à Alfabetização Tecnológica e Letramento Digital do Professor, 

estes foram inseridos no curso para que as participantes não só fossem expostas a 

esses temas, mas pudessem também dar início à discussão da questão do papel da 

escola e do letramento digital no processo de inclusão social dos alunos na 

Sociedade da Informação. Na atual sociedade, saber utilizar a tecnologia de forma 

crítica e consciente é essencial ao aluno e ao professor. No meu entender, o 

letramento digital dos alunos passa, em primeira instância, pelo letramento digital do 

professor, suscitando mudanças nos papéis dos professores e alunos no processo 

ensino-aprendizagem. 

Como é possível observar no quadro 3.2, as participantes tinham, antes do 

curso, pouco ou nenhum conhecimento sobre Alfabetização Tecnológica e 

Letramento Digital do Professor – Sílvia e Gisele, nível A e Marli e Eunice, nível B. 

Apenas Eliana afirmou ter bons conhecimentos sobre o assunto (nível C). 

Após a unidade 3, em que as participantes tiveram que ler um texto sobre o 

assunto, responder perguntas e refletir sobre a sua própria prática pedagógica (para 

maior detalhamento, vide quadro 2.1, no capítulo de metodologia), encontrei indícios 

de que essa discussão entre as participantes, iniciou processo de conscientização 

da necessidade de mudança de atitude na docência e a função do Letramento 

Digital no processo educacional. Essa atitude é percebida na fala das participantes. 

Gisele, por exemplo, no questionário intermediário, declarou ter aprendido a 
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importância do professor como agente de inclusão social e formador de cidadãos 

críticos e a função da tecnologia nesse processo: 

“Estou aprendendo a aprender diferente. Aprendi muito sobre aprender e 
ensinar. Aprendi sobre a importância do professor como modelo de atuação 
social, num papel que dá a ele uma responsabilidade muito grande de 
educar com o objetivo de inserir sujeitos na sociedade, com visão crítica 
sobre o mundo, através das comunicações e das tecnologias que nos 
cercam.” (Gisele – questionário intermediário) 

Parece ficar evidente que a leitura dos textos, tanto na unidade 1 quanto na 

unidade 3, como base e estímulo para uma discussão e a reflexão sobre o seu fazer 

pedagógico, como propõe Schön (1983) e Perrenoud (2002), propiciou a aquisição 

de novos conhecimentos. Além disso, a colaboração entre as alunas parece ter 

promovido o aprendizado. Essas constatações corroboram as falas de Morin (2001), 

Delors et al (2001) de que uma visão sócio-interacionista baseada no ensino 

colaborativo promove o aprendizado e parece ser o mais adequado para cursos on-

line como vários autores afirmam (Palloff e Pratt, 2001). 

Além disso, Gisele também afirmou ser imperativo uma mudança de atitude 

na educação e que isso passa também pelo Letramento Digital do professor: 

“Gostei muito do texto de alfabetização tecnológica. Tenho lido autores que 
falam sobre educação e consegui relacionar o que eles falam com educação 
tecnológica. Fiz a leitura focando num ponto: alfabetização do ser humano = 
alfabetização tecnológica do professor. Tenho uma filha de 6 anos que está 
sendo alfabetizada naturalmente por seu próprio interesse, pois ainda está 
no Jardim 1. Interessante perceber como o processo é parecido, pois sinto-
me buscando informações e relacionando dados, que juntam com os dados 
que tenho em meu “arquivo”. Vejo que, como ela, estou usando as coisas 
que estou aprendendo, tanto nas minhas aulas quanto na minha linguagem 
ou no meu interesse de busca. Acredito que vivenciar esse processo se faz 
fundamental para o professor de hoje, que como eu, foi educado em 
modelos tão diferentes. Essa vivência somada à observação do processo da 
minha filha é que está me fazendo entender realmente a necessidade de 
uma mudança de atitude com relação à educação. Saí do teórico e percebi 
melhor com a experiência. Isso é o que precisamos dar para os nossos 
alunos.” (Gisele – questionário intermediário) (grifo meu) 

Ou como Marli afirmou que aprendeu no curso foi: 

“... a importância do uso da tecnologia na sala de aula.” (Marli – questionário 
intermediário) 

Após a unidade 3, as participantes não parecem ter claro a diferença entre 

Alfabetização e Letramento, nem fica evidente se elas conseguiram perceber a 
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diferença entre Alfabetização Tecnológica e Letramento Digital, como pode ser visto 

na declaração de Sílvia: 

“... Alfabetização é apreensão e compreensão do mundo. Letramento é o 
desenvolvimento de capacidades diversas, é o participar ativamente e 
socialmente de maneira crítica. É a leitura crítica da própria realidade.” 
(Sílvia – unidade 3) 

Ou ainda como Marli atesta: 

“Tanto o letramento como a alfabetização tecnológica visam o 
desenvolvimento de capacidades diversas aliadas à produção de 
conhecimento que possibilitem o sujeito a expressar sua cultura e ter acesso 
a outros padrões culturais e sociais, permitindo uma leitura crítica da própria 
realidade e, com ela, o acesso à participação e atuação social de maneira 
mais crítica e consciente. Ambas necessitam de aperfeiçoamento constante, 
por ser um processo contínuo, em função do relacionamento diário que se 
tem com a língua e suas diversas possibilidades e usos, bem como 
constituem-se em ferramenta para o trabalho e a comunicação, além de um 
meio de superação de uma percepção ingênua e apriorística do mundo e do 
preconceito em relação às diferentes culturas e modos de expressão; 
aumento do limite de possibilidades na vida; formação de uma concepção 
própria do mundo através da interação com a informação e o conhecimento; 
construção do homem-sujeito, ativo e criador de cultura; enfim um meio de 
expressão e libertação.” (Marli – unidade 3) 

Pelas falas das alunas, é possível perceber que a diferença não está clara.  

As participantes Eunice e Eliana não participaram das atividades e discussões 

sobre esses temas. No entanto, Eunice afirmou em seu questionário final que um 

dos aspectos novos que aprendeu no curso foi justamente sobre a Alfabetização 

Tecnológica e Letramento Digital do professor..  

Os dados parecem evidenciar que um dos gatilhos para promover a 

aprendizagem é a leitura de texto, seguida de discussão entre os pares e reflexão 

sobre o seu próprio fazer pedagógico. 

A seguir, apresento os resultados da análise do letramento digital e sua 

aplicação na sala de aula. 

 

3.2.2 Letramento digital e aplicação pedagógica dos  recursos computacionais 

Focalizo agora a análise da aprendizagem e da aplicação dos programas 

Word, Paint, PowerPoint, além da aplicação pedagógica da Internet e a Criação de 

WebPages, itens abordados no curso ministrado.  
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Antes de iniciar esta etapa da análise, esclareço que, no presente trabalho, 

uso o termo tarefa em dois sentidos: no curso, para indicar qualquer atividade que 

solicitei para as alunas e na escala Aplicação Pedagógica de Recursos 

Computacionais, o termo tarefa nomeia o nível III de classificação.  

No quadro a seguir – quadro 3.5 - disponibilizo os itens ensinados no curso 

dos programas Word/Paint e utilizados pelas participantes na realização das tarefas 

solicitadas no curso. Explico que o X representa o item ensinado que foi utilizado 

pela participante, constatado nas tarefas solicitadas e executadas por elas durante o 

curso. Também se observa que alguns itens listados como abordados no curso 

estão sombreados. Isso ocorreu nos aspectos em que a participante não 

desenvolveu essa tarefa, pois era opcional e sua escolha recaiu sobre outro item.  

Quadro 3.5 - Itens ensinados no curso dos programas Word/Paint e utilizados pelas participantes 
    Itens Produzidos/ participante 

Unid.  Programa/ 
Conteúdo Recurso Itens Ensinados 

 
Sílvia  

 
Gisele 

 
Marli 

 
Eunice 

 
Eliana  

marcar entradas X X X X X 
inserir índices X X X X X Índice analítico 
atualizar índices X X X X X 
marcar entradas X X X X X 
inserir índices X X X X X 

Word 
(Parte A) 

Índice 
remissivo 

atualizar índices X X X X X 
selecionar textos  X    
escrever 
orientação ou 
questionário  X    

Word 
(Parte B) 
(opcional) 

Tarefas com 
textos 

ou outra atividade   X X  
caixa de 
ferramentas X  X   
estilo de linha X  X   

Operação 

paleta de cores X  X   

U
ni

da
de

 2
 

Paint 
(opcional) 

Arquivos de 
imagem bipmap;jpeg,gif,tif 

X  X   
 

Apresento agora os itens ensinados na unidade 2 e sua utilização pelas 

participantes da pesquisa. Farei uma avaliação individual de cada participante e, 

então, avaliarei de acordo com as escalas propostas. 

Como foi apresentado na metodologia, essa unidade é composta de 3 partes: 

Word (parte A), Word (parte B) e Paint. Na parte A do Word, foi abordada a 

elaboração de índices analítico e remissivo. Na parte B do Word, foram vistas as 
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possibilidades de construção de projetos com textos ou outras atividades com o 

editor de textos Word. E, finalmente, na última parte dessa unidade foi vista a 

utilização do Paint. Cada participante realizou a parte A, que era obrigatória, e 

deveria escolher entre a parte B e o Paint para desenvolver uma tarefa. 

Na parte A do Word (obrigatória), ao elaborar a tarefa, elas teriam que, tanto 

no índice analítico, quanto no remissivo, marcar entradas, inserir índices e atualizar 

índices. É possível observar no quadro 3.5 que todas as alunas fizeram a tarefa e 

acrescento que isso foi feito de modo bem sucedido, usando adequadamente os 

itens abordados no curso e de modo eficiente, uma vez que, nas tarefas entregues, 

os índices funcionavam. Esse conhecimento, segundo as participantes, foi adquirido 

no curso, como podemos verificar nas palavras da aluna Sílvia, que, ao ser 

perguntada o que aprendeu nas unidades 1, 2 e 3, no questionário intermediário 

(que avalia essas 3 unidades), atestou que aprendeu a fazer índices: 

“o que eu aprendi foi fazer os índices.” (Sílvia - questionário intermediário) 

Em um outro exemplo, o mesmo pode ser constatado na declaração de 

Gisele que, em mensagem postada no Fórum “Índices analíticos e remissivos”, no 

Discussion Board, ao disponibilizar a tarefa com os índices, disse que: 

“...usei uma apostila de meu arquivo e tentei organizá-la de acordo com as 
instruções.[...] É interessante como quando estamos usando o programa 
com fins reais como as necessidades surgem. Estou achando realmente útil. 
(Gisele -mensagem no Discussion Board – fórum ‘Índices analíticos e 
remissivos’). 

A fala de Gisele parece corroborar que a teoria, aliada à prática 

contextualizada promove uma forma de aprender mais significativa, pois o aprendiz 

enxerga a utilidade do que está aprendendo. Esse fato parecer ser outro fator que 

dispara o aprendizado, isto é, a prática contextualizada. 

No entanto, as participantes também afirmaram que precisavam de mais 

prática para consolidá-lo e que não gostaram de fazê-los, como pode ser constatado 

pela afirmação da participante Gisele que, ao ser perguntada sobre o que aprendeu 

nas unidades 1, 2 e 3, no questionário intermediário (que avalia essas 3 unidades), 

em uma tentativa de fazer o aluno refletir sobre o curso até então, afirmou que não 

gostou de fazer os índices: 
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“Os índices foram mais chatos para mim, apesar de conhecer a utilidade 
deles. É uma coisa que só vou aprender a usar mesmo quando eu estiver 
precisando.” (Gisele - questionário Intermediário) 

Pelos dados apresentados, concluo que houve aquisição de conhecimento, 

na medida em que a tarefa foi realizada corretamente (os índices funcionam). No 

caso dos índices, o funcionamento ou não destes é uma das formas de determinar a 

aquisição ou não dos procedimentos deste recurso, pois demonstra que há domínio 

dos processos de sua elaboração. As participantes afirmaram que a construção dos 

índices foi um saber desconhecido que passou a ser parte de seu conhecimento 

após a realização da unidade 2 do curso.  

Entretanto, é preciso atentar para os comentários de Gisele acima, por 

exemplo, que afirma que apesar de aprender, esse é um recurso que só irá usar 

quando estiver precisando, ou de Silvia, que, no questionário intermediário, declarou 

que precisava: 

“mais treino nos índices.” (Silvia - questionário Intermediário). 

Ambas as participantes dão a entender que os índices são recursos que 

podem ser facilmente esquecidos se não utilizados com certa freqüência, e que 

precisam de mais prática para consolidá-los. 

Ao retomar a escala proposta de Letramento em Programas e observar a 

classificação inicial das participantes (quadro 3.1), verifico a primeira evolução em 

termos de letramento, uma vez que as alunas passaram a incorporar o 

conhecimento dos índices que está classificado como uma das partes do 

conhecimento do nível B Apesar das alunas Eunice e Eliana já estarem acima do 

nível B, especificamente estes itens ensinados (índices analíticos e remissivos) não 

eram de seu conhecimento, conforme se pode constatar nas mensagens enviadas 

no fórum “índices analítico e remissivo” ao enviar as tarefas propostas: 

“Meu computador quebrou e as atividades ficaram pela metade. Estou aflita 
"to keep up with the class". Já consegui fazer os exercícios dos índices. 
Achei fácil utilizar. Mando o outro depois.” (Eunice no Discussion Board – 
fórum ‘Índices analíticos e remissivos’). 

Ou ainda: 

“Eu enviei meus exercícios anexados. Não conhecia os índices. É um 
recurso interessante.“ (Eliana no Discussion Board – fórum ‘Índices 
analíticos e remissivos’). 
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Esse fato sugere que existe um letramento digital, digamos, geral, formado 

por uma escala contínua, que caminha horizontalmente para um crescendo de 

conhecimento, passando por diversos programas, e que, de modo geral, o 

conhecimento do nível anterior é relevante para o seguinte. Por outro lado, parece 

haver uma outra escala de conhecimento inserida em cada programa, portanto 

verticalmente, que faz com que o usuário adquira alguns conhecimentos que o torna 

mais sofisticado em um determinado programa, mas que não é um item essencial ao 

letramento geral. Esse parece ser o caso aqui. Apesar de algumas participantes 

estarem em um nível de letramento mais adiantado na escala de letramento geral, 

elas não conheciam esses recursos do Word (índice analítico e remissivo) que não 

são essenciais, mas as transformam em usuárias mais sofisticadas no Word.  

Inicio a análise das tarefas desenvolvidas pelas alunas em relação ao Word 

(Parte B) ou Paint. 

O quadro 3.5, anteriormente apresentado, sinaliza as escolhas das 

participantes no uso do Word ou do Paint. Sílvia escolheu desenvolver uma tarefa no 

Paint, ao passo que, Marli, optou por desenvolver uma tarefa mista, utilizando o 

Paint e o Word. Em contrapartida, Gisele e Eunice deram preferência ao Word. A 

participante Eliana não desenvolveu uma tarefa no Word ou no Paint por, segundo 

suas palavras, já conhecê-los e achar desnecessário trabalhá-los, apesar de minha 

insistência. Segundo a aluna, como relatado no questionário final, ela já utiliza esses 

recursos com seus alunos na sala de computação da escola em que leciona. 

Portanto, não tenho como avaliar o desempenho em termos de letramento em 

programas e utilização pedagógica dessa aluna nesse quesito. Como um dos 

requisitos para passar no curso era realizar pelo menos 85% das tarefas propostas, 

a não realização dessa tarefa em particular não afetou as exigências do curso. A 

não realização da tarefa foi uma decisão da aluna. 

Iniciarei a avaliação das tarefas elaboradas pelas participantes Sílvia e Marli 

sob o aspecto de Letramento em Programas, para depois avaliá-las em termos de 

Aplicação Pedagógica dos Recursos Computacionais. 

 A escolha de Sílvia recaiu sobre o Paint, pois era o item que ela não 

conhecia, como constatado no quadro 3.3 (nível A). Ela desenvolveu uma atividade 

pedagógica no Paint (vide imagens 3.1 e 3.2, a seguir), que abrangeu todos os itens 
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ensinados no curso, isto é, aprendeu a utilizar a caixa de ferramentas do Paint com 

seus diferentes recursos, o estilo de linha, a paleta de cores e a utilizar arquivos de 

imagens (quadro 3.5). 

Na imagem 3.1 abaixo, Sílvia escolheu a imagem no clip-art do Office, em 

seguida introduziu os balões vazados (sem preenchimento) para serem completados 

na execução da tarefa e inseriu as orientações em texto, escolhendo fonte, tamanho 

e negrito, todos itens pertencentes ao programa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na imagem 3.2 abaixo, a participante da pesquisa reproduziu o slide 1, 

portanto, utilizando a mesma imagem desse slide e substituiu os balões vazados 

pelas respostas escritas, utilizando o recurso texto do programa, a paleta de cores e 

configuração de fonte. Considerando que a aluna afirmou não ter conhecimento de 

Paint no início do curso (quadro 3.3), a tarefa desenvolvida envolveu vários dos itens 

ensinados, demonstrando uma aquisição desse conhecimento. Contudo, da mesma 

Imagem 3.1 – Paint: tarefa elaborada pela participante Sílvia (slide 1) 
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forma que com os índices, a aluna afirmou que precisa de mais prática para se sentir 

totalmente segura na utilização desse programa (questionário intermediário). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao considerar a escala Letramento em Programas, percebe-se que após a 

unidade 2, a participante Sílvia, que fora classificada inicialmente no nível A, passou 

para o nível B dessa escala, isto é, passou a utilizar recursos avançados do Word, 

bem como a utilizar o Paint eficientemente, o que não realizava antes. 

Como vimos acima, Sílvia fez um exercício de vocabulário (imagens 3.1 e 

3.2). Para resolver o exercício proposto (imagem 3.1), o aluno deve observar o 

desenho e completar o espaço correspondente com palavras relacionadas às partes 

do corpo humano. Na Imagem 3.2, aparece o exercício respondido, para verificação 

com os alunos depois que estes o fizerem. Em termos pedagógicos, a atividade que 

Sílvia desenvolveu é um exercício de vocabulário tradicional, transferido para o 

computador.  

Imagem 3.2 – Paint: tarefa elaborada pela participante Sílvia (slide 2) - gabarito 
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Ao avaliar a atividade elaborada por Sílvia à luz da escala Aplicação 

Pedagógica dos Recursos Computacionais, que, como vimos, possui três níveis (I – 

exercício, II – atividade comunicativa e III – tarefa), ela foi classificada no nível I, pois 

é um exercício de consolidação ou verificação de vocabulário. O fato de a aluna se 

aventurar a fazer um exercício com um programa do qual não possuía conhecimento 

anterior é, em meu ponto de vista, uma das primeiras vitórias no processo de 

letramento digital, apesar de ainda utilizá-lo com exercício de vocabulário.   

A aluna Marli, em relação à segunda parte da unidade 2, decidiu elaborar uma 

tarefa mista, associando Word e Paint que pode ser observada na imagem 3.3 a 

seguir: 
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Imagem 3.3– Word e Paint: tarefa elaborada pela aluna Marli 

 

Conforme ilustrado acima, Marli desenvolveu uma tarefa mista, utilizando o 

Word (ao digitar o texto) em associação com o Paint (ao fazer as ilustrações, 

utilizando os recursos da caixa de ferramentas e paleta de cores do Paint), em 

seguida, transferindo-as para o Word. Essa atividade abrangeu todos os itens 
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ensinados no curso (quadro 3.5) em relação ao Paint, isto é, aprendeu a utilizar a 

caixa de ferramentas do Paint (nível B) com seus diferentes recursos, o estilo de 

linha e a paleta de cores e a salvar em arquivos de imagem. Ao considerar que a 

aluna afirmou ter pouco conhecimento de Paint no início do curso (quadro 3.3), a 

atividade elaborada envolveu vários dos itens ensinados, demonstrando uma 

aquisição desse conhecimento.  

Em relação à escala Letramento em Programas, percebe-se que após a 

unidade 2, a participante Marli, que fora classificada inicialmente no nível A (quadro 

3.1), em transição para o nível B, consolidou o nível B dessa escala, isto é, passou a 

utilizar recursos avançados/sofisticados do Word (índices), bem como utiliza o Paint 

eficientemente, o que não fazia antes. 

Marli, nos programas Word e Paint, elaborou uma música cifrada (imagem 

3.3), utilizando-se do Word para escrever as palavras e do Paint para elaborar os 

desenhos. A atividade envolve música e estimula a utilização do conhecimento da 

língua inglesa dos alunos. Se já conhecem as palavras, ao ver os desenhos, 

completam o exercício para posteriormente confirmar a resposta ao escutar a 

música. O conhecimento da utilização do programa Paint permitiu que a aluna 

inovasse em sua aula, criando desenhos ao invés de deixar espaços em branco 

para serem preenchidos. Em termos pedagógicos, a atividade que Marli 

desenvolveu ainda tem características tradicionais, focalizando em um exercício 

para prática de vocabulário. Assim, avaliando a tarefa elaborada por Marli em 

relação à escala Aplicação Pedagógica dos Recursos Computacionais, classifico a 

tarefa da participante no nível I, pois, como disse, é um exercício, que promove 

prática de vocabulário. O fato de a aluna elaborar uma atividade com um programa 

do qual possuía nenhum ou pouco conhecimento anterior em termos práticos, 

evidencia indícios de letramento. A participante afirma em seu questionário final que 

se tornou uma usuária mais eficiente do computador, referindo-se ao Paint, uma vez 

que: 

 “aprendi mais um aplicativo àqueles que eu já usava”.(Marli – questionário 
final) 
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As próximas duas participantes analisadas – Gisele e Eunice – escolheram o 

programa Word para desenvolver a tarefa solicitada na unidade 2, conforme pode 

ser constatado no quadro 3.5. 

Segundo Gisele, sua escolha recaiu sobre o Word, pois ela já conhece o 

programa Paint e acredita ser esse muito limitado. Como a própria aluna disse no 

questionário intermediário: 

“...não consegui bolar nada no Paint, mas já sabia usar. Não gosto muito do 
recurso [...] Achei meio sem recurso, só cores e formas, bem primário. 
Talvez com crianças muito novas, funcione muito bem, mas ainda não 
tentei.” (Gisele – questionário intermediário) 

 Ao invés disso, ela decidiu elaborar uma tarefa no Word, que pode ser visto 

na imagem 3.4 abaixo. Na tarefa, a participante fornece orientações passo a passo 

aos professores e as telas que seriam disponibilizadas aos alunos, mostrando as 

etapas a serem desenvolvidas, bem como, seu gerenciamento. O objetivo da tarefa 

é promover as habilidades de compreensão escrita e produção oral. Ela permite 

diferentes formas de interação entre alunos, professor e computador. No final, a 

aluna propõe uma expansão da tarefa, utilizando a Internet.  

Imagem 3.4 – Word: tarefa elaborada no curso pela participante Gisele 
 

Reading and speaking activity: A joke 
Public: students of intermediate level 
 
Task 1 
All the students read the first part of the joke on the monitor. 

A KISS IN THE DARK 
In the compartment of a train traveling through England many years ago, sat an army 
Sergeant, a young soldier, an old lady, and a pretty young woman. The train entered a tunnel 
and for almost a minute, all was in darkness. Then the four people in the compartment heard a 
loud kiss, and immediately after that, the sound of a violent slap. 
 
Task 2 
Pair Work 
Students make guesses about what had happened and decide in pairs to report orally to the 
class.  
 
Task 3 
All the students read the second part of the joke on the monitor. 
 



 
 
 
Apresentação dos Resultados   

117

When the train left the tunnel, they all looked at one another, but no one said a word. They 
continued traveling in perfect silence, although the sergeant had a black eye. 

 
Task 4 
The students work individually and make up an ending to this joke. They report it to their 
partners. 
 
Task 5 
Two students per computer. One computer will have the thoughts and the other computer will 
have the people who thought. Everything will be displayed out of order. The students are 
supposed to match interacting with the pair with the other information. 
 
Computer 1 
Although they were traveling in silence, they were thinking: 
 
1 “What a good girl she is!” “She has real character!”  
 
2 “How strange!!!” “That Sergeant kissed the old lady and not me!”  
  
3 “That soldier is really smart!” “He stole a kiss and she slapped me!”  
 
4 “That was perfect!” “I kissed the back of my hand, and finally had a chance to slap that 
stupid Sergeant!!!” 
  
Talk to another pair and find out who was thinking each of the sentences above. 
 
Computer 2 
Although they were traveling in silence, these people were thinking. 
 
(   ) thought the soldier. 
(   ) thought the young woman.  
(   ) thought the old lady looking at the young woman. 
(   ) thought the sergeant. 
 
Talk to another pair and find out what these people were thinking. 
 
ANSWERS: 
“What a good girl she is!”, thought the old lady looking at the young woman. “She has real 
character!” 
 
“How strange!!!”, thought the young woman. “That sergeant kissed the old lady and not me!” 
 
“That soldier is really smart!”, thought the sergeant. “He stole the kiss and she slapped me!” 
 
“That was perfect!”, thought the soldier. “I kissed the back of my hand, and finally had a 
chance to slap that stupid sergeant!!!” 
 
Expanding 
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The students have the chance to try and tell the class some jokes they have heard or discuss 
about the cultural differences concerning jokes. Or the teacher could provide more texts with 
quick jokes taken from the Internet or suggest some sites about jokes so that s/he could assign 
an exercise for them to bring one or two jokes on the following class. It’s important that the 
teacher suggests the sites in order to control the jokes the students will be bringing to class. 
 

A atividade elaborada (imagem 3.4) desenvolve a compreensão escrita e a 

producão oral através da troca de informação, explora os conhecimentos prévio e 

cultural dos alunos, permite que haja interação entre eles, sendo o professor um 

mediador no processo. Estimulam-se vários níveis de interação: aluno-aluno; aluno-

professor-aluno; aluno-material instrucional; aluno-computador. O computador é 

utilizado para leitura das etapas da tarefa bem como promover a interação dos 

alunos e o desenvolvimento da habilidade oral. 

A tarefa elaborada faz uso do computador, disponibilizando aos poucos o 

texto e, em cada etapa, estimulando os alunos a usar a criatividade e prática da 

língua. Fazer isso no computador em aula presencial permite um melhor 

gerenciamento da tarefa, na medida em que evita que alunos passem para a 

próxima etapa sem antes ter realizado a tarefa solicitada, já que o professor pode ir 

liberando as etapas aos poucos.  

A tarefa demonstra indícios de letramento digital de Gisele, pois é bem 

elaborada em termos de conteúdo pedagógico, com passos e instruções claras e 

coerentes, inserindo o computador na aula com precisão. 

Como se pode verificar na classificação inicial de Letramento de Programa da 

aluna (quadro 3.1), Gisele era nível A, ou seja, tinha domínio dos itens básicos do 

programa Word antes do curso; entretanto, ela não possuía nenhum conhecimento 

sobre a sua aplicação pedagógica (quadro 3.3). O desenvolvimento, nesta etapa do 

curso, concentrou-se em como utilizá-lo pedagogicamente. No início do curso, 

Gisele afirmou não ter nenhum conhecimento em como aplicar o Word em sua 

docência (nível A) e agora produziu uma unidade. Em termos da escala proposta de 

Aplicação Pedagógica dos Recursos Computacionais, o material didático proposto 

pela participante é classificado como tarefa, já que promove a mobilização do 

conhecimento lingüístico do aluno para expressar significado. Portanto, ela está 

classificada no nível III da escala. 
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A seguir, passo aos resultados da análise do material desenvolvido pela 

participante Eunice que escolheu elaborar uma atividade no Word e trabalhou com o 

assunto ‘Numbers in English’ (imagem 3.5). 

Imagem 3.5 – Word: tarefa elaborada no curso pela participante Eunice 
 

Numbers in English 
Faça a correspondência entre o nº e seu nome conforme o 

exemplo 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
 
 

 

 

 

 

A atividade desenvolvida por Eunice no Word (imagem 3.5) propõe uma 

associação entre números e sua forma escrita em inglês. A atividade utiliza recursos 

Three 

 

Ten 

 

Two 

 

Eight 

 

One 

 

Six 

 

Five 

 

Seven 

 

Nine 

 

Four  
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de formatação (tipo de fonte, tamanho e cor) além de recursos de desenho como 

caixa de texto e linha. Ao considerar que a participante tem conhecimento do 

programa Word, pois foi classificada no nível D na escala Letramento em 

Programas, Eunice utilizou conhecimentos anteriores de manuseio do Word, pois 

esses itens foram considerados como conhecidos e não foram ensinados no curso. 

Assim, acredito poder afirmar que não houve alteração de nível da aluna na escala 

de Letramento em Programas. 

Avaliando a atividade elaborada por Eunice à luz da escala Aplicação 

Pedagógica dos Recursos Computacionais, ela foi classificada no nível I, pois é um 

exercício que focaliza o vocabulário de modo isolado, isso é, descontextualizado e 

sem ser significativo no mundo real. 

A análise sugere que não houve modificação em seu nível de letramento 

inicial que era D na escala Letramento em Programas (quadro 3.1), pois não foi 

constatada a utilização do conteúdo da unidade 2 parte B (elaboração de tarefas no 

Word) na tarefa desenvolvida pela aluna (quadro 3.5). Aparentemente o que foi 

abordado no curso já era conhecido ou se não era conhecido não foi utilizado para 

elaboração da tarefa, não permitindo, assim, rastrear indícios de letramento nessa 

parte da unidade para Eunice.  

Essa hipótese parece se confirmar ao analisar o questionário final de Eunice, 

em que a participante responde a pergunta: “O que você aprendeu de novo nesse 

módulo?”. Ela declara que nada aprendeu no item Word.  

No quadro 3.6 a seguir, que apresenta um quadro resumo em termos de 

aprendizado, o X significa que houve aprendizado desse item, em branco, não 

houve aprendizado e os itens sombreados são aqueles que eram opcionais e as 

alunas optaram por não desenvolver. NF significa que, apesar de precisar ser feito, a 

aluna não realizou a tarefa.  
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Quadro 3.6 – Resultado parcial do aprendido no curso nos programas Word/Paint 
 Aprendizado das Participantes 

Unidades  Programa/ 
Conteúdo Recursos Sílvia Gisele  Marli Eunice  Eliana  

Índice analítico x x x x x Word (Parte A) 
Índice remissivo x x x x x 

Word (Parte B) Tarefas com 
textos 

  x     NF 

U
ni

da
de

 2
 

Paint Operação x   x   NF 
NF= não fez 

Para Sílvia, Gisele e Marli houve aprendizado em todos os itens (índices 

analítico e remissivo e tarefa com Word ou Paint). Já Eunice e Eliana demonstraram 

aprendizado apenas nos índices, tornando-se usuárias mais sofisticadas no Word, 

sendo capaz de utilizar um conhecimento mais aprofundado de um programa, mas 

não mudaram de nível de letramento na escala Letramento em Programas, que 

trabalha com uma escala linear ordinal (Trochim, 2006).  

Até o momento, temos, então, o seguinte quadro resumo em termos de 

letramento: 

Quadro 3.7 – Resultado parcial dos indícios de letramento no curso: após unidade 2 

 Sílvia  Gisele Marli  Eunice  Eliana 

Escala inicio  Atual  inicio  Atual  inicio  Atual  inicio  Atual  inicio  Atual  

Letramento 
Programas A B A B A B D D E E 

Aplicação 
Pedagógica  I  III  I  I  NF 

NF=não fez 

Referente á escala Letramento de Programas, no item Word/Paint, Sílvia, 

Gisele e Marli avançaram um nível (de A para B). Eunice permaneceu no mesmo 

item, no entanto, tornou-se mais sofisticada no Word (quando aprendeu a fazer 

índices – conforme mostrou o resultado da análise). Eliana também permaneceu no 

mesmo nível, entretanto, não fez a segunda parte das tarefas dessa unidade. Logo, 

não é possível avaliá-la. Gisele apresentou desenvolvimento em termos de 

aplicação de programas, pois elaborou uma tarefa com o programa, quando antes 

do curso a participante declarou que não tinha qualquer conhecimento sobre a 

aplicação pedagógica do Word (nível A) (quadro 3.3). A tarefa elaborada por Gisele 

foi classificada na escala Aplicação Pedagógica de Recursos Computacionais no 

nível III – tarefa.  
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Os resultados mostram que, apesar das alunas terem afirmado perceberem a 

necessidade de uma nova postura no fazer pedagógico, em especial, com o uso da 

tecnologia, parece que esse aprendizado ainda não se consolidou, pois elas ainda 

fazem exercícios lingüísticos ou de vocabulário descontextualizados, que, estou 

chamando de tradicionais. Como foi dito na fundamentação teórica, o processo de 

letramento é longo. No entanto, Marli, ao adquirir a habilidade de manuseio do 

programa já inicia a inovar, ainda que de modo simples, mas utilizando de modo 

criativo o que foi aprendido, descobriu nova forma de ensinar (Silva, 2003a) 

A atitude participativa das alunas Sílvia, Gisele e Marli demonstram uma 

postura de comprometimento adequada aos novos tempos, como afirmam Cacique 

(2006) e Rabelo e Peixoto (2006), e não um aluno apático. Eunice, por outro lado, 

parece não estar interessada em inovar e mudar de paradigma. Ela opta por um 

exercício de vocabulário, descontextualizado, portanto, não tentando inovar com os 

conhecimentos que tem ou que adquiriu. Essa, eu diria, é exatamente a atitude 

oposta que se espera do aprendiz em um novo paradigma emergente. Ela passa a 

impressão de uma pessoa que está apenas cumprindo as atividades solicitadas sem 

qualquer reflexão e adequação ao seu contexto. Eliana, que não fez a atividade por 

já conhecer o programa, também parece demonstrar uma atitude apática. E sem 

comprometimento. 

Focalizarei agora os resultados da análise da aprendizagem dos aspectos 

práticos e pedagógicos da utilização do programa PowerPoint – unidade 4 do curso. 

Farei uma avaliação individual de cada participante da tarefa realizada na unidade 4.  

No quadro a seguir, quadro 3.8, disponibilizo os itens ensinados no curso do 

programa PowerPoint e utilizados pelas participantes na realização das tarefas 

solicitadas. 

Antes de iniciar a exposição dos resultados da análise, esclareço que no 

quadro seguinte, o X representa o item ensinado que foi utilizado pela participante, 

percebido nas tarefas solicitadas e executadas por elas durante o curso. O item em 

branco não foi utilizado pela participante. E finalmente, o item sombreado significa 

que, apesar de abordado no curso, não é possível detectar a utilização deste nas 

tarefas elaboradas, por exemplo, o item ‘alterar seqüência slide’ no PowerPoint – 



 
 
 
Apresentação dos Resultados   

123

quadro 3.8 – a participante pode ter utilizado tal procedimento, mas não há a 

possibilidade de detectá-lo nas tarefas apresentadas. 

Quadro 3.8 - Itens ensinados no curso do programa PowerPoint e utilizados pelas participantes 
Itens Utilizados/Participantes 

 Unida-
de  Programa  

  
Recurso  Itens Ensinados  Sílvia  Gisele  Marli  Eunice  Eliana  

escolher layout slide X X X X X 
configurar página X X X X X 
inserir texto X X X X X 
inserir fundo slide X X X X  
inserir figura  X X X X 
inserir novo slide X X X X X 
alterar seqüência slide      
apagar slide      
salvar arquivo X X X X X 
abrir arquivo X X X X X 
colocar transição slide   X X X 
duplicar slide      
animar slide X X X  X 
ordenar animação X X X  X 

Operação 

automatizar animação    X  
opções de impressão      

Impressão quantidade slides p/ 
folha      

inserir WordArt X  X X  
inserir texto X  X X  
alterar estilo      
formatar X  X X  
mudar formato      
girar texto      
altura das letras X  X X  

alternar texto 
horizontal e vertical 

     

alinhar texto 
(justificar/centralizar) 

X   X X   

U
ni

da
de

 4
 

PowerPoint 

WordArt 

espaçar caracteres           

 

Como foi apresentado na metodologia, essa unidade visa a ensinar o uso do 

PowerPoint como recurso pedagógico. O material instrucional apresentado para as 

alunas é composto de duas partes. A primeira está relacionada ao manuseio do 

programa, que, por sua vez, está subdividida em Operação, Impressão e WordArt. A 

segunda parte desenvolve a utilização pedagógica do programa PowerPoint.  

Em termos de operação, os itens abordados foram: escolher layout slide, 

configurar página, inserir texto, inserir fundo slide, inserir figura, inserir novo slide, 

alterar seqüência de slide, apagar slide, salvar arquivo, abrir arquivo, colocar 
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transição de slide, duplicar slide, animar slide, ordenar animação e automatizar 

animação. Itens mais avançados como formatação de slide mestre não foram 

abordados na unidade 4 por acreditar: 1) ser muita informação para um primeiro 

contato com o programa; e 2) haver necessidade de dosar a quantidade de material 

sobre determinado assunto a ser disponibilizado para um curso on-line da natureza 

do aqui apresentado, isto é, um curso com diversas unidades e com muita 

informação e prática em cada unidade. Por isso, tomei a decisão de deixá-lo para 

uma segunda etapa de aprendizagem em um nível ainda mais avançado e em um 

outro módulo. 

Em relação à impressão, os itens abordados foram: opções de impressão e 

quantidade de slides por folha. 

Por último, no item WordArt, foi abordado: inserir WordArt, inserir texto, alterar 

estilo, formatar, mudar formato, girar o texto, alterar altura das letras, alternar o texto 

horizontal e verticalmente, alinhar o texto (justificar/centralizar) e espaçar os 

caracteres. 

É possível observar no quadro 3.8 que todas as participantes fizeram a tarefa, 

utilizando vários dos recursos propostos. Também se pode verificar que os itens de 

operação – alterar seqüência de slide, apagar slide, duplicar slide –, os itens de 

impressão e os relacionados ao recurso WordArt – alterar estilo e mudar formato –, 

estão sombreados porque, como afirmei anteriormente, não é possível detectar se 

foram usados ou não. 

Inicio a avaliação das tarefas elaboradas pelas participantes individualmente, 

relacionando-as às escalas propostas nos procedimentos de análise. 

O quadro 3.8 mostra que a participante Sílvia, ao apresentar a tarefa 

solicitada em PowerPoint, utilizou grande parte dos itens ensinados, em relação à 

operação do programa e do recurso WordArt, a saber: escolher layout slide, 

configurar página, inserir texto, inserir fundo de slide, inserir novo slide, salvar 

arquivo, abrir arquivo, colocar transição de slide, duplicar slide, animar slide, ordenar 

animação, automatizar animação, inserir WordArt, inserir texto, formatar, alterar 

altura das letras e alinhar o texto (justificar/centralizar). Saliento que a aluna utilizou 

recursos bem sofisticados como animação (movimento e som). 
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De acordo com a classificação inicial de Sílvia (nível A) na escala Letramento 

em Programas e conhecimento inicial da aplicação pedagógica dos programas (nível 

A) (quadros 3.1 e 3.3, respectivamente), é possível observar que a participante 

declara não possuir qualquer conhecimento da operacionalização e da aplicação 

pedagógica do programa PowerPoint. Lembro que a aluna iniciou no nível A e após 

a unidade 2 havia sido reclassificada para o nível B. Percebe-se claramente a 

evolução da aluna em termos de letramento digital. Considerando a tarefa que ela 

desenvolveu (apresentada a seguir), pode-se perceber que houve indícios de 

letramento, na medida em que a aluna executa o que foi solicitado na unidade 4 do 

curso, que é criar uma tarefa utilizando o programa. Assim, ela passaria a ser 

classificada no nível C/D da escala de Letramento em Programas.  

A seguir, apresento a tarefa elaborada por Sílvia. Saliento que ela é 

apresentada como foi enviada pela aluna, sem correções, portanto, com erros de 

inglês inclusive. Ela compõe-se de sete slides, imagens 3.6 a 3.8 adiante. 

Apresentarei os slides separadamente, quando for necessário, tecendo 

considerações sobre eles. 

Sílvia propõe uma tarefa com diversos exercícios a serem resolvidos pelo 

aluno. Gostaria inicialmente de dizer que há várias inconsistências no material 

apresentado por ela, mas que não serão aqui discutidos, pois não são o foco deste 

trabalho. Sílvia inicia com a proposição da leitura de um texto e, posteriormente, a 

associa a uma prática gramatical de verbos, mais especificamente, o futuro com 

‘will’, como poderá ser constatado nos slides a seguir: 
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Imagem 3.6 – PowerPoint: tarefa elaborada pela participante Sílvia (slides 1 e 2) 
Slide 1 

 
 

Slide 2 

a) Title

b) Sub-title

c) Key words

d) Skimming

e) Scanning

 

No primeiro slide, Sílvia apenas apresenta sobre o que será a tarefa – 

Reading. No segundo slide, ela descortina um a um (com recurso de 

desdobramento) uma lista de procedimentos que o aluno deve seguir para abordar o 

texto, isto é, leia primeiro o título, o subtítulo, depois procure as palavras-chave, faça 

um skimming do texto e um scanning. A maneira como a aluna elaborou a tarefa 

sugere que esses procedimentos já são de domínio de seus alunos. No entanto, 

para fazer o item scanning, ela não propõe orientação sobre que informação 
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específica buscar. Nos próximos dois slides (imagem 3.7), ela apresenta o texto, 

denominado “My Future” e propõe perguntas de compreensão: 

Imagem 3.7– PowerPoint: tarefa elaborada pela participante Sílvia (slides 3 e 4) 
Slide 3 

My future
Education

I think I’ll stay at school until I’m eighteen. I’ll 
study very hard because I’d like to go to 
college. I’d like to study medicine. 

I might go to medical school in New York or 
Boston. My teachers say it I will be very difficult 
but I’m sure I’ll pass the exams.

Job

I’d like to be a doctor and I work in a foreign 
country. I think I’ll work in a poor country and 
help the people there. My ambition is to start a 
medical school and teach people to be doctors.

Home

I don’t know where I’ll live. I think I might live in 
a lot of different places after university. I like 
hot countries, so I might go to Africa or 
South America.

Family

I’d like to have a family but I won’t have children 
until I’m Thirty. I think it’s important to work 
and travel first.

 

Slide 4 

Choose the sentences

1 - Paul will leave school when he’s...

a) sixteen b) eighteen

2 - His teachers say studying medicine...

a) will be easy... b) won’t be easy.

3 - He’d like to start...

a) a hospital b) a medical school

4 - Paul thinks he’ll propably live in...

a) a hot country b) a cold country

 

O texto disponibilizado na imagem 3.7 – slide 3, pelas características, 

aparenta ser didático e não autêntico, talvez retirado de algum livro didático. Na 

imagem 3.7 – slide 4, a aluna apresenta quatro perguntas de compreensão de 

múltipla escolha que não estimulam o aluno a articular conhecimentos, e que ao 
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serem respondidas, as respostas basicamente reproduzem o texto. Observa-se que 

em momento algum no texto, apresenta-se quem está falando sobre o futuro. No 

entanto, nas perguntas a professora utiliza o nome Paul. 

Após a realização dessa tarefa de compreensão, a aluna apresenta os slides 

5, 6 e 7 (imagem 3.8) que versam sobre explicação de um item gramatical, 

explorando a estrutura que aparece no texto, o futuro com ‘will’. Ela apresenta, de 

modo bem tradicional, a estrutura na Afirmativa, Negativa e Interrogativa, 

respectivamente – propondo que o aluno escreva em seu caderno cinco sentenças 

para cada estrutura. 

 Imagem 3.8 – PowerPoint: tarefa elaborada pela participante Sílvia (slides 5, 6 e 7) 
Slide 5 

Affirmative Future
I will pass the exams.

Noun or pronouns + Auxiliar verb - will + Principal verb

Write 5 sentences with affirmative future
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Slide 6 

Negative Future

He won’t have children.

Noun or pronouns +
Auxiliar verbs

will not
or

won’t

Write 5 sentences with negative future

+ Principal verb

 
Slide 7 

Interrogative Future

Will he have children?

Noun or pronouns+Auxiliar verbs - will

Write 5 sentences with interrogative future

+ Principal verb

 

Considerando a escala Aplicação Pedagógica de Recursos Computacionais, 

classifiquei a atividade da participante Sílvia no nível I (exercício), pois a tarefa 

desenvolvida se concentra, principalmente em exercícios lingüísticos com prática de 

um conjunto determinado de regras lingüísticas que se concentra na forma e não em 

exercícios significativos para a vida real. Contudo, o fato de se aventurar em um 

exercício de leitura, que tenta contextualizar o aspecto gramatical que quer 

trabalhar, pode indicar que talvez esta participante esteja em um processo de 
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mudança de paradigma teórico. No entanto, apesar de seus esforços, o texto que 

utiliza nada mais é do que um pretexto para ensinar gramática, uma vez que é um 

texto não autêntico, isto é, elaborado com fins didáticos para ensinar algum item 

lingüístico, no caso, como disse, o futuro com ‘will’. 

A seguir, abordo a tarefa desenvolvida por Gisele. O quadro 3.8 mostra os 

itens abordados no curso sobre PowerPoint e os utilizados pela aluna Gisele. 

Essa participante elaborou uma tarefa em PowerPoint que utilizou a maioria 

dos itens ensinados, com exceção do WordArt. Em termos de operação do 

programa, a aluna utilizou os seguintes recursos: escolher layout slide, configurar 

página, inserir texto, inserir fundo slide, inserir figura, inserir novo slide, salvar 

arquivo, abrir arquivo, animar slide (som e movimento) e ordenar animação (imagens 

3.9 a 3.12 abaixo). É uma tarefa de quatro slides, mas que suscita muita interação 

entre aluno, professor e computador O objetivo dessa tarefa é estimular a prática 

oral sobre um determinado tema. É uma aula para no mínimo alunos de nível 

intermediário. A tarefa foi desenvolvida para estimular a prática oral na língua 

inglesa, utilizando-se de um tema muito recorrente atualmente – o estresse. 

 A seguir, nas imagens 3.9 a 3.12, apresento a tarefa elaborada pela aluna 

Gisele com o PowerPoint, e discorro sobre cada slide.  

Imagem 3.9 – PowerPoint: tarefa elaborada no curso pela participante Gisele (slide 1) 

Avoiding stress
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No slide 1 (imagem 3.9), a participante Gisele apresenta o tema de sua tarefa, 

que é como evitar o estresse – Avoiding Stress. Em relação aos recursos 

computacionais, a aluna já utiliza recurso de animação para a entrada do título – usa 

a animação ‘descortinar’. Portanto, além de inserir e formatar o slide, ela utiliza 

recursos de personalização de animação em todos os slides. 

Imagem 3.10 – PowerPoint: tarefa elaborada no curso pela participante Gisele (slide 2) 

1 Get up earlier.
2 Make plans.

3 Avoid tight clothes.
4 Avoid chemical help.
5 Arrange for meetings.

6 Write everything down.
7 Move your body.
8 Have spare keys.

 

No slide 2 (imagem 3.10), a animação escolhida, em que cada item entra 

individualmente, permite uma reflexão do aluno e fornece sugestões de como evitar 

o estresse e insumo para discussão. Cada item entra separadamente com animação 

diferente. O objetivo é promover discussão com os alunos, verificando, por exemplo, 

se eles concordam com o item abordado.  

Em seguida no slide 3 (imagem 3.11), a participante lança uma pergunta para 

seus alunos discutirem: Você consegue imaginar outras formas de evitar o estresse? 

Essa pergunta é seguida de pontos de interrogação que aparecem isolados e 

aleatoriamente, suscitando a participação do aluno, que propõe outras maneiras de 

evitá-lo, trabalhando assim o conhecimento prévio do aluno sobre o assunto e 

estimulando-o a falar. 
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Imagem 3.11 – PowerPoint: tarefa elaborada no curso pela participante Gisele (slide 3) 

Can you think of other ways
of avoiding stress?

?
?

?
?

 

Finalmente, no slide 4 (imagem 3.12), aparecem duas fotos/imagens, e em 

seguida, a entrada individual de uma pergunta, de novo para suscitar debate sobre o 

assunto, proporcionando oportunidade para que a discussão do tema seja 

consolidada.  

Imagem 3.12 – PowerPoint: tarefa elaborada no curso pela participante Gisele (slide 4) 

• What do these
images suggest?

• Do you do any kind of 
mental activity?

• Are you the ‘stressed
type’?
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O nível de complexidade, em termos de letramento digital em programas, da 

atividade elaborada por Gisele é alto, pois a aluna utiliza vários recursos como 

animação, além da inserção de imagens, que implica em procura, seleção e 

importação.  

Como dito anteriormente, na escala Letramento em Programas a 

classificação inicial de Gisele foi nível A. Após a unidade 2 do curso, ela foi 

realocada para o nível B. Após analisar a tarefa elaborada pela participante, Gisele 

foi novamente realocada para o nível C, a caminho do nível D, uma vez que utilizou 

recursos avançados do PowerPoint. 

Em termos da escala Aplicação Pedagógica dos Recursos Computacionais, a 

participante Gisele desenvolveu uma tarefa – nível III, pois é uma atividade com 

propósito comunicativo e foca especificamente em construção de significado. 

A elaboração da tarefa acima analisada parece sugerir que Gisele já está 

mais inserida no novo paradigma educacional que é valorizado no presente século. 

Ela propõe atividades que são interativas, procuram acionar o conhecimento prévio 

dos alunos e utilizá-lo no processo ensino-aprendizagem. Além disso, as atividades 

são contextualizadas e possuem um propósito comunicativo claro.  

Segundo Gisele, a utilização do computador nesse caso enriqueceu a aula, 

tornando-a mais interessante. A própria participante, em e-mail enviado, discorre 

sobre a descoberta do PowerPoint e quanto isso enriqueceu o seu fazer pedagógico. 

“Não sei como tenho computador há mais de dez anos e nunca tinha usado 
[o PowerPoint]. Já fiz apresentações em PowerPoint, em data show, mas 
elas já vinham prontas. Para mim que dou aulas em casa também, usar o 
computador como uma tela já preparada foi um achado. Eu achava que só 
essas pessoas que entendem muito de computador, como esses meninos 
que não fazem outra coisa na vida, pudessem mexer no PowerPoint. Com 
isso tudo, tenho visto o quanto sou capaz e o quanto ainda posso melhorar. 
Mas o melhor de tudo é que já me sinto incluída num universo que eu tinha 
tanto medo de entrar. A configuração do meu computador é bem diferente 
dos textos que recebemos, no entanto, apesar de ter demorado muito, 
percebi que eu é que aprendo sozinha mesmo, "fuçando", errando, 
acertando, mexendo, experimentando. Isso tudo pra mim era só teoria. 
Agora posso passar muito mais segurança pra meus alunos, uma vez que 
percebi isso fazendo. Estou aprendendo a aprender. Usei o meu exercício 
em aula com uma aluna individual e tivemos uma aula onde eu estava muito 
empolgada para usar a ferramenta, mas ela nem reparou a novidade. 
Percebi o quanto isso é uma novidade para mim, e já está incluído no mundo 
das pessoas como lápis e papel sempre foi no meu. Enfim, a aula foi gostosa 
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e fácil e poderá ser utilizada em muitas outras situações”. (grifo meu) (Gisele 
– e-mail enviado)  

Gisele também deixa entrever em suas respostas que está aprendendo a 

aprender (Delors et al (2001) e perdendo o medo de lidar com a tecnologia, 

permitindo uma maior ousadia. 

“Cynthia, esqueci de especificar o que foi difícil no programa. É que a minha 
configuração é totalmente diferente. Não sei te dizer em nomes qual é a 
versão, mas me parece + moderna. De qualquer forma, eu sei que tenho um 
problema com ler instruções de uso de qualquer coisa. É um trauma com 
esse gênero. Só que aprendi meio lendo as instruções, meio tentando, foi 
um barato. Me perdi e perdi o medo. Outra coisa que eu percebi também nas 
instruções é que parece que passava direto para explicações antes mesmo 
de eu estar familiarizada com os termos. e.g. "Vá no assistente de auto 
conteúdo e faça isso ou aquilo." Eu procurava o tal do assistente e já não 
sabia mais o que ele era, o que isso significava, o que eu estava fazendo 
ali. Parece um passeio por um mar de termos sem muito significado para 
mim. Eles só começaram a ter significado depois que eu comecei a usar e 
ver a função dos assistentes e familiares. É clicando, acertando e errando 
para ver quem é quem e quem faz o quê. Parece um ‘blind date’.” (e-mail 
enviado em 04/11/2003) 

Como mencionei acima, alguns dias após a elaboração da tarefa para o 

curso, Gisele aplicou-a em uma aula sua, além de criar outra tarefa com o 

PowerPoint. Ela afirma que o apelo visual dessa ferramenta é muito poderoso e, 

segundo Gisele, o programa motiva o aluno: 

“Cynthia, sorry, I haven't sent you my notes about how the exercise can be 
used in class. In fact, I have already used it with an individual student and I 
guess she was kind of motivated to speak, due to the visual power of this 
tool. I prepared another activity for elementary students. It's about the present 
simple.  My dream came true when I saw I could move the "s" of the third 
person singular with a different colour. How powerful it is to visualize that. I 
can say that now this is part of my daily routine. I can't live without it 
anylonger.” (e-mail enviado em 04/11/2003 – 12h00) 

Gisele demonstra o desenvolvimento de autonomia, na medida em que tenta 

resolver os problemas que surgem, agindo pró-ativamente (Cacique,2006; Rabelo e 

Peixoto, 2006; Neves et al, 2000). Ela também demonstra já estar inserida no novo 

paradigma vigente, pois desenvolve uma atividade inovadora, no meu ponto de 

vista, que suscita o conhecimento prévio do aluno e o estimula a utilizar a língua 

significativamente. 

A próxima participante a ser apresentada é Marli. No quadro 3.8, que resume 

os itens ensinados sobre PowerPoint e os utilizados pelas participantes, Marli 
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apresentou um exercício de PowerPoint que utilizou grande parte dos itens 

ensinados. Em termos da operação do programa, Marli usou: escolher layout slide, 

configurar página, inserir texto, inserir fundo do slide, inserir figura, inserir novo slide, 

salvar arquivo, abrir arquivo, colocar transição em slide, animar slide e ordenar 

animação. Em relação à utilização do WordArt, a aluna utilizou: inserir WordArt, 

inserir texto, formatar, altura das letras e alinhar texto (justificar/centralizar).  

Ela utilizou recursos mais sofisticados como animação (movimento) em todos 

os slides, demonstrando indícios de letramento no programa, na medida em que há 

a aquisição de novos conhecimentos/recursos para a elaboração da tarefa. A aluna 

declarou não possuir conhecimentos em PowerPoint anteriores ao início do curso, 

tanto em termos de Letramento em Programa, quanto em termos de Aplicação 

Pedagógica deste (quadros 3.1 e 3.3).  

Baseando-me na escala Letramento em Programas, averigüei que a aluna 

após a unidade 4 deveria ser reclassificada no nível C a caminho do D, uma vez que 

utiliza recursos avançados do PowerPoint. Destaco que ela inicialmente havia sido 

classificada no nível A, tendo sido realocada para o nível B após a unidade 2. 

A seguir, analiso a tarefa elaborada por Marli no PowerPoint que é formada 

por 4 slides (imagens 3.13 a 3.15). 
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Imagem 3.13 – PowerPoint: tarefa elaborada pela participante Marli (slide 1) 

Os possessive adjectives concordam com o possuidor, não com o objeto possuído, e vêm, 
obrigatoriamente, antes de um substantivo . 

Personal Pronouns Possessive Adjectives Meaning

I My meu, minha

You Your seu, sua (de você)

It Its seu, sua (animal, objeto)

We Our nosso, nossa

You Your seu, sua (de vocês)

They Their deles, delas

He His seu, sua (dele)

She Her seu, sua (dela)

 

No slide 1 (imagem 3.13), a aluna apresenta os adjetivos possessivos em 

correspondência com os pronomes pessoais. Cada linha da tabela, em termos de 

recursos computacionais, aparece em separado, com um recurso de animação 

diferente.  

A seguir, após a apresentação dos adjetivos possessivos, Marli, nos slides 2 e 

3 (imagem 3.14), fornece uma série de sentenças para exemplificar o uso da 

estrutura sendo trabalhada. Cada sentença é precedida de uma imagem que entra 

isoladamente na slide,  e que ilustra a sentença. 
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Imagem 3.14 – PowerPoint: tarefa elaborada pela participante Marli (slides 2 e 3) 
Slide 2 

I love MY father and MY mother

$
$

$ Why don`t you buy YOUR clothes with YOUR money?

He is searching HIS book.

Susan is wearing HER new clothes at HER birthday party.

 

 
Slide 3 

It is talking ITS new friend

Hi !

We love OUR pets !

Kids, where is YOUR mother ?

They only think about THEIR money
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Finalmente, no slide 4 (imagem 3.15), que também apresenta movimento, 

Marli apenas indica que, em seguida, exercícios serão realizados. No entanto, ela 

não os apresenta.  

Imagem 3.15 – PowerPoint: tarefa elaborada pela participante Marli (slide 4) 

Exercise time!

 

Como o último slide sugere que em seguida os alunos deverão fazer 

exercícios sobre o tópico apresentado e esses não foram apresentados na tarefa da 

Marli, deduzo que, provavelmente, os exercícios propostos serão passados na lousa 

ou resolvidos no livro didático. O programa PowerPoint foi utilizado para fazer a 

apresentação de um tópico gramatical.  

Considerando a escala Aplicação Pedagógica de Recursos Computacionais, 

classifiquei a atividade da participante Marli no nível I (exercício), pois a tarefa 

desenvolvida foca, principalmente, em exercícios lingüísticos com prática de um 

conjunto de regras lingüísticas que se concentra na forma e não apresenta 

propósitos comunicativos. 

 Em seguida, apresento o resultado da análise da tarefa realizada no 

PowerPoint pela participante Eunice. No quadro 3.8, que resume os itens ensinados 

sobre PowerPoint e os utilizados pelas participantes, observei que a participante 

apresentou uma tarefa em PowerPoint que utilizou grande parte dos itens 

ensinados. Em termos da operação do programa, ela usou: escolher layout slide, 
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configurar página, inserir texto, inserir fundo slide, inserir figura, inserir novo slide, 

salvar arquivo, abrir arquivo e colocar transição slide. Em relação ao WordArt, ela 

utilizou: inserir WordArt, inserir texto, formatar, altura das letras e alinhar texto 

(justificar/centralizar). 

No entanto, a aluna afirmou já conhecer o programa PowerPoint anterior ao 

curso. Ficou, portanto, impossível determinar até que ponto o que foi ensinado no 

curso acrescentou conhecimentos à Eunice. Esse fato não nos permitiu verificar o 

nível de letramento da aluna na escala Letramento em Programas neste caso. 

Podemos, entretanto, confirmar a classificação inicial da participante, que foi nível D. 

Apesar da aluna afirmar que não aprendeu novas coisas sobre PowerPoint 

em termos de recursos do programa, no questionário final, ela declara que passou a 

usar o programa em sua prática pedagógica após o curso. Ao voltar ao quadro 3.3, 

sobre a percepção das alunas do seu nível inicial de aplicação pedagógica dos 

programas, percebe-se que Eunice declarou ter pouco conhecimento sobre a 

aplicação pedagógica do PowerPoint. Portanto, creio poder dizer, que no caso dessa 

participante, o desenvolvimento nesta etapa do curso, não foi em termos de 

Letramento em Programas, mas sim, em como utilizá-lo pedagogicamente, pois 

Eunice produziu uma unidade.  

Eunice elaborou uma tarefa composta de 5 slides apresentada a seguir na 

imagem 3.16 (a tarefa foi inserida aqui como foi entregue pela aluna, sem 

correções). No caso de Eunice, como os slides são uma seqüência, eu apresento 

todos e faço comentários posteriormente. 
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Imagem 3.16 – PowerPoint: tarefa elaborada no curso pela participante Eunice (5 slides) 
Slide 1 

Shopping List

At the market

 

 
 
 
 
Slide 2 

Look at the shopping

• Red roses

• R$5,00 each one
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Slide 3 

Drugstore

• Band aid 

• R$ 1,50 /box

 

 
 
 
 
Slide 4 

Warehouse

• Hammer

• R$7,00
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Slide 5 

Bar

• Wine

• R$20,00

 

 

Em cada slide acima apresentado, todos os itens dispostos (título, figura e 

texto) entram como se fossem um único elemento, não havendo entrada individual 

com animação. O elemento diferenciador na tarefa elaborada por Eunice é que ela é 

a única participante que utiliza o recurso de automatização dos slides, isto é, a 

mudança entre um slide e outro é feita automaticamente após um período de tempo 

estabelecido pela autora da tarefa. 

A tarefa apresentada mostra uma lista de itens para compras com seus 

respectivos preços. Como a aluna não explicou a utilização que seria feita deste 

material, conseqüentemente, em termos pedagógicos, não fica claro o objetivo da 

tarefa. A tarefa apresentada parece ter por objetivo o estímulo visual para prática 

oral, mas isso é apenas especulação. A forma como o material foi elaborado parece 

sugerir que Eunice utiliza o PowerPoint como se fosse um flashcard. Como não 

existe nenhuma tarefa claramente proposta, não é possível classificar a atividade da 

participante de acordo com a escala Aplicação Pedagógica de Recursos 

Computacionais. 

Portanto, no programa PowerPoint, não é possível rastrear qualquer evidência 

de letramento digital no aspecto prático, isto é, letramento do programa. Só é 
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possível perceber em relação à aplicação pedagógica, que Eunice elabora um 

material instrucional com o programa, fato que antes ela declarou ter pouco 

conhecimento, mas não é possível classificá-la  

A seguir, apresento os resultados da análise da participante Eliana. No 

quadro 3.8, que resume os itens ensinados no PowerPoint e os utilizados pelas 

participantes, observei que ela, de modo semelhante às outras participantes, 

também apresentou uma tarefa de PowerPoint que utilizou grande parte dos itens 

ensinados. Em termos da operação do programa, ela usou: escolher layout slide, 

configurar página, inserir texto, inserir figura, inserir novo slide, salvar arquivo, abrir 

arquivo, colocar transição entre slide, animar slide (som e movimento) e ordenar 

animação. Eliana não utilizou o WordArt para elaborar a sua tarefa. 

A tarefa desenvolvida pela aluna ensina sobre as partes do corpo, doenças 

relacionadas a elas e os nomes dos dedos da mão. Basicamente, a tarefa foi 

elaborada para a fase de apresentação do vocabulário, inserindo apenas um 

exercício de fixação.  

As imagens 3.17 a 3.21 mostram a tarefa elaborada por Eliana. A tarefa no 

PowerPoint é composta de cinco slides. Apresento, a seguir, slide por slide.  

Imagem 3.17 – PowerPoint: tarefa elaborada pela participante Eliana (slide 1) 

The 

Human 

Body
 

No slide 1, imagem 3.17, Eliana já inicia uma apresentação personalizada, 

colocando animação e som para a entrada das palavras The human body. Cada 
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letra entra individualmente, associada à animação sonora, introduzindo o tema da 

tarefa – The human body. 

 
Imagem 3.18 – PowerPoint: tarefa elaborada pela participante Eliana (slide 2) 

EyesEar

ShoulderNeck

Belly

Knee

Arm

Hand

Foot

Nose
ChinMouth

Chest

Fingers

Ankle

Back

Toe

Th e H u m a n  Bod y

 
 

No slide 2, imagem 3.18 acima, além de inserir a imagem central – a moça, 

Eliana insere cada uma das flechas, através do recurso de deslizamento, no lugar 

exato da imagem para indicar a parte do corpo desejada. Em seguida, o nome em 

inglês. também desliza para a posição correta. Cada item entra individualmente, 

deslizando pelo slide.  
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Imagem 3.19 – PowerPoint: tarefa elaborada pela participante Eliana (slide 3) 

Head

FootLegs
Arm

Belly
Hand

Knees

Shoulder
Eyes

D o you  r em em ber  t h ese pa r t s ? 

Cou l d  you  sa y t h ei r  n a m es?

 

No slide 3, imagem 3.19, cuja finalidade é praticar o vocabulário apresentado 

no slide anterior, aparecem as duas perguntas que entram individualmente letra por 

letra. Essas perguntas funcionam como o cabeçalho de uma atividade a ser 

realizada. Próximo passo, a imagem do corpo humano é segmentada em pequenas 

partes, que aparecem uma a uma individualmente, logo seguida do nome da parte 

salientada. 

Imagem 3.20 – PowerPoint: tarefa elaborada pela participante Eliana (slide 4) 

Diseases

Stomachache

Stiff Neck

HeadacheEarache
Sore Throat

Sore Finger

Leg Pain

Backache
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O slide 4, imagem 3.20 acima, segue o mesmo padrão do slide 2, 

apresentando o vocabulário das doenças relacionadas a cada uma das partes 

mencionadas. 

Imagem 3.21 – PowerPoint: tarefa elaborada pela participante Eliana (slide 5) 

Little 
finger

Forefinger
Middle finger

Ringer 
finger

Thumb

Han d

 

No slide 5, imagem 3.21, após o surgimento da imagem da mão, existe uma 

inversão da ordem de entrada dos itens. Primeiro, o nome de cada dedo aparece na 

tela individualmente, e depois as flechas, em movimento, ligam o nome à imagem. 

Essa inversão é interessante, pois cria uma variação na forma de apresentar, o que 

pode chamar mais a atenção do aluno.   

É possível perceber no quadro 3.8, que mostra os itens ensinados no curso 

do programa PowerPoint e utilizados pelas participantes na realização das tarefas 

solicitadas, que Eliana apresentou uma tarefa em PowerPoint que utilizou grande 

parte dos itens ensinados. Ela utilizou inclusive recursos mais sofisticados como 

animação (movimento e som), demonstrando domínio do programa para elaborar 

tarefas. Em termos da escala Letramento em Programas (quadro 3.1), a participante 

foi classificada inicialmente no nível E, pois segundo a participante, ela já prepara 

aulas com o programa. Assim, não é possível verificar se há indícios de letramento 

no curso nessa tarefa, na medida em que não me é possível determinar se a aluna 
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adquiriu algum conhecimento pelo curso ou se já o tinha. No entanto, é possível 

confirmar a sua classificação inicial em relação ao conhecimento do PowerPoint.  

Eliana afirmou, no questionário inicial (quadro 3.3), ter pouco conhecimento 

do manuseio do programa PowerPoint para fins pedagógicos, no entanto, ao 

descrever o uso que faz do computador na vida profissional no questionário inicial 

(quadro 3.1) Eliana declarou que já utiliza o PowerPoint para elaborar aulas. Parece 

haver ai uma contradição nas afirmações da aluna. Essa contradição se consolida 

quando analisei o questionário final, em que a aluna afirmou que já conhecia muito 

sobre a utilização pedagógica do programa PowerPoint e que nesse aspecto ela não 

aprendeu nada de novo. 

Em termos da escala Aplicação Pedagógica de Recursos Computacionais, a 

tarefa feita por Eliana foi classificada em nível I – exercício, pois apresenta um 

exercício lingüístico, promovendo prática descontextualizada, no caso, explora o 

ensino de vocabulário de um tópico, o corpo humano. Apesar do alto nível de 

letramento digital da aluna em termos de programas, os exercícios desenvolvidos 

por ela são, em sua maioria, tradicionais. 

Após a apresentação dos resultados da análise das tarefas elaboradas pelas 

cinco participantes no PowerPoint, até o momento, observa-se no quadro 3.9, o 

resumo do percurso das participantes em termos de aprendizado/letramento: 

Quadro 3.9 – Resultado parcial do aprendido no curso no programa PowerPoint 
      Aprendizado das Participantes 

Unidades  Programa/ 
Conteúdo Recursos Sílvia Gisele  Marli Eunice  Eliana  

Operação 
Impressão 

U
ni

da
de

 4
 

PowerPoint 
WordArt 

X X X   

 

Lembro que, no quadro 3.9, o X significa que houve letramento nesse item e 

que em branco não foi possível perceber indícios de letramento. 

No quadro 3.9, pode-se observar que ocorreu aprendizagem de itens novos 

para as participantes Sílvia, Gisele e Marli em relação à unidade 4 – programa 

PowerPoint. Eunice e Eliana não apresentaram aquisição de conhecimento através 

do curso nesse programa, uma vez que elas já possuíam esse conhecimento.  
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Até o momento, observe-se no quadro 3.10, a seguir, um resumo do processo 

de letramento das participantes: 

Quadro 3.10 – Resultado parcial dos indícios de letramento no curso: após unidade 4 

 Sílvia  Gisele Marli  Eunice  Eliana 

Escala inicio  Atual  inicio  Atual  inicio  Atual  inicio  Atual  inicio  Atual  

Letramento 
Programas A C/D A C/D A C/D D D E E 

Aplicação 
Pedagógica  I  III  I  I  I 

 

Nesta etapa do curso, pudemos constatar indícios de evolução do Letramento 

em Programas, no item PowerPoint, apenas para as participantes Sílvia, Gisele e 

Marli. Não há indícios de evolução de letramento para as alunas Eunice e Eliana, 

uma vez que, antes do curso elas já se utilizavam do programa. No entanto, foi 

possível confirmar a classificação inicial na escala Letramento em Programas. 

Passo agora a apresentar os resultados da análise da unidade 5 do curso, 

que versou sobre o letramento das participantes em relação à aplicação pedagógica 

da Internet, quadro 3.11 abaixo. Os resultados da análise em relação à escala de 

Letramento na Internet serão apresentados posteriormente, após a última unidade 

do curso, a unidade 6, uma vez que para a avaliação do Letramento na Internet são 

necessários os resultados de todas as unidades do curso. 

Quadro 3.11 - Itens ensinados no curso sobre a Internet e utilizados pelas participantes 
        Itens Utilizados/Participantes 

 Programa  Recurso Item Ensinado 
Sílvia Gisele  Marli  Eunice  Eliana  

U
ni

da
 

de
 5

  
Internet 

 

Criar uma 
Tarefa Roteiro de atividade X X NF X NF 

NF= não fez 

As tarefas solicitadas em relação à aplicação pedagógica da Internet foram 

desenvolvidas pelas participantes Sílvia, Gisele e Eunice (quadro 3.11 acima). As 

participantes Marli e Eliana não desenvolveram a tarefa proposta nessa unidade, 

pois, segundo as participantes, elas já sabiam usar esse recurso e, portanto, não 

viram necessidade em fazê-lo, apesar da minha insistência. Conseqüentemente, não 

foi possível avaliar a utilização pedagógica dessas participantes, uma vez que não 

tenho subsídios para isso. 
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Silvia, ao ser perguntada sobre o seu nível de familiarização da Aplicação 

Pedagógica da Internet (quadro 3.3), declarou já ter alguma familiarização com o 

seu uso (nível B). Esse fato parece ser relevante ser observado aqui, na medida em 

que Sílvia apresentou a seguinte tarefa para uso da Internet (imagem 3.22). 

Imagem 3.22 – Internet: tarefa elaborada pela participante Sílvia 
 

Woman recipe by Vinícius de Moraes 

www.nmu.edu/www.-edgar/language/Martin/woman1.htm 
 
Group                         - 4 people 
Function practiced    - Preferences poems  
Language required   - Simple Present  - It is necessary to have something of  
                                                                  of the flower in all this...  
                                    -Modal Verbs     - May the very ugly ones forgive me... 
                                    - Adjectives        - beautiful, innocent evil, serious... 
                                    - Wh-questions   - What, where, when... 
 
Skills     - Reading 

- Writing 
- Speaking  

 
Tasks    - Search for information about the poet 

- Discuss preferences about woman 
  

Extra Activity  - Write a paragraph  
 
Place    - Computer Lab with Internet. 
 
General Aim  - Searching   this poem. Each student (of the other groups) has  to do 

  summary the poem. 
 
Teacher  - Explain the activity and walk around helping students with         

  difficulty on the Internet 
        
Extra activity  - Students may present the biography the famous poet posters around 

  the classroom and organize their own biography and hand it in to the  
  teacher. 

                                       
Students’ Instructions: 

 
You are going to plan your biography. Call your teacher whenever you have a problem. 
1) Form groups of 4. Get into the Internet and go to www.google.com.br or 

www.altavista.com.br 
2) In the box at the top right side of the site, click on poet’s name 
3) Choose the link about biography 
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4) Read the information.  
a) What’ s her / his name?  
b) How old was he /she?  
c) Where was he / she born? 
d) Where did his /her live? 
e) When did he / she die?  
f) Where did he/she study? 
g) Tell us about his /her family/profession /important works    

5) Now discuss in English or Portuguese the information about poet with your colleagues 
organize the posters. 
6) Finally, each student is going to do his /her own biography. 
 
Grade - Ensino Médio (disciplines: Portuguese / Literature / Art / English) 

 

A tarefa apresentada desenvolveu atividades de compreensão escrita e 

produção escrita e produção oral, além de promover a procura de informação na 

Internet como subsídio para a realização da tarefa. Ela está dividida em dois 

momentos: a) ler poesia de Vinícius de Morais e discutir visões sobre as mulheres; 

b) aprender a fazer biografias.  A primeira parte da proposta de aula parece ter a 

finalidade de despertar a curiosidade do aluno em relação ao autor do poema, 

criando assim uma razão para a leitura de sua biografia, que conduzirá à segunda 

parte. 

Interessante observar na tarefa apresentada, que o papel do professor 

mostra-se como o de mediador do processo, e não o centro do processo de 

aprendizagem. Além disso, os alunos têm a possibilidade de aprender uns com os 

outros, na medida em que o trabalho é feito em grupo, o que leva a uma troca de 

experiência entre os pares. Esse trabalho tem muito mais características sócio-

interacionistas do que a atividade desenvolvida para o PowerPoint pela participante. 

Considerando a escala Aplicação Pedagógica de Recursos Computacionais, 

o material didático proposto por Sílvia foi classificado como uma tarefa - nível III. 

A participante aprecia o uso da Internet como opção para elaboração de 

tarefas. Ela percebe um potencial enorme na utilização da Internet por ser, segundo 

ela, inovadora e relevante para ensinar aos alunos a seleção de informação. Isso 

pode ser conferido no e-mail enviado pela mesma, ao refletir sobre a unidade 5: 

“A Internet é outra ferramenta que favorece o aprendizado por ser diferente e 
inovadora [...] Elas não devem ser só pelo modismo, a tecnologia pela 
tecnologia, mas é importante que os alunos aprendam acessar, analisar e 
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comunicar informações eletrônicas de maneira eficiente.” (Silvia – e-mail 
enviado à professora – grifo meu). 

Gisele, por sua vez, desenvolveu uma tarefa para a Internet que envolve 

várias etapas. A tarefa pode ser vista na imagem 3.23. 

 
Imagem 3.23 – Internet: tarefa elaborada no curso pela participante Gisele 

MONTAGEM DE UMA UNIDADE UTILIZANDO A INTERNET EM SA LA DE 
AULA 
DURAÇÃO DA AULA:  1h30’ 
NÍVEL: AVANÇADO 
Objetivo geral: Ao final da unidade os alunos deverão ter ampliado seu vocabulário de 
adjetivos referentes à comida. 
Outros objetivos: Motivação, integração. 
 
APRESENTAÇÃO 
Visitar o site http://slate.msn.com/id/2082098 
 

Eat Your Words 
A guide to Menu English. 
By Sara Dickerman 
Posted Tuesday, April 29, 2003, at 7:32 AM PT  

I went to a nice vegetarian restaurant the other night and had 
crosnes. Specifically, I had "Roasted Garlic-Marjoram 
Risotto With English Pea Crème Brûlée, Crosnes, Turnip-
Collard Green 'Lasagna' and Black Truffle Vinaigrette." 
Normally, I would not have ordered a dish like this—way too 
much on the plate—but I had homed in on the one word I 
had never seen before, asked the server about it, and ordered 
away. Crosnes, it turns out, are small larva-shaped 
vegetables, crunchy and not much else. They did very little in 
the dish, but on the menu, they had done a spectacular job of 

roping me into a dish I wouldn't otherwise have ventured.  

Menus are the Pavlov's bell of eating out. They are a literature of control. Menu language, 
with its hyphens, quotation marks, and random outbursts of foreign words, serves less to 
describe food than to manage your expectations. Take the description of my dish above: It 
promises the unconventional—crosnes!—while reassuring the unadventurous with familiar 
comforts—risotto, peas—then slaps a thin veneer of glamour on the enterprise with the pizazz 
of "black truffle vinaigrette." This menu entry doesn't merely entice, it justifies the cost of 
dining out.  

Not every menu manipulates you in the same way. Different kinds of restaurants use different 
strategies. Here's a guide to some of the most popular.  

Hand-Holding: Chain restaurants deal with novice and timid eaters. Their menus aim for 
reassurance. Despite the "fun" names for dishes—"Moons Over My Hammy," "Death by 
Chocolate"—menu language at chain restaurants is extravagantly specific. It dictates the exact 
weight of a pork chop, the number of popcorn shrimp on a platter, and how many slices of 
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American cheese will top a bacon double-cheeseburger. For more precision still, many chain 
restaurants put pictures of their offerings on the menu, something that is never seen in more 
upscale restaurants. The hand-holding guarantees the worried diner: There will be no surprise 
here.  

Blue Chipping: As dining gets finer, menu language graduates from reassuring to showing 
off. There is a certain class of adjective that appears on restaurant menus and almost nowhere 
else: Roasted, Crisped, Seared, Glazed, and Lacquered (often hyphenated, for emphasis, with 
the likes of "Pan-, Oven-, Wok-, Maple-, and Honey-. You can play menu Mad Libs). These 
adjectives are often married to the blue-chip ingredients that would help sell SPAM on a 
shingle: hazelnuts, lobster risotto, bacon, foie gras, and, prime among them, truffles. Fresh 
imported truffles themselves still sell for hundreds of dollars a pound, but byproducts like 
truffle oils and butters have democratized the concept into the adjective "truffled." Nobody 
looks twice at a parsnip on a menu, but a truffled parsnip: Now, that's a different story. Food 
on blue-chipping menus may or may not be good. What's certain is that this restaurant thinks 
it is impressing you. 

Traffic Jamming: Menus tend to be simpler abroad because 
other cultures have canonical dishes. Everyone in Italy knows 
what saltimbocca is. You don't have to tell a Frenchman 
what's in a gratin dauphinoise. But for better and for worse, 
American chefs aren't beholden to culinary history. Their 
menus shirk such basic titles.  

Instead, some menus pile up tedious aggregations of 
ingredients—more like supermarket nutritional labels than 
menu prose. Spaghetti with red sauce at a San Francisco 
bistro morphs into "Spaghetti with plum tomatoes, garlic, 
extra virgin olive oil, and chili flake." Writing a menu this 
way panders to the finicky obsessiveness of certain American 
diners. It also, inadvertently, invites diners to micromanage 
their meal, picking and choosing among the ingredients.  

Traffic-jamming menus exist in part to convince diners that they could not replicate such food 
at home—the sheer number of components on a plate helps persuade you that you are getting 
your money's worth. Take, for instance this offering from a ritzy San Francisco hotel: 
"Rosemary Basted Loin of Venison, Maple Glazed Endive, Vanilla Spiced Sweet Potato 
Purée, Chocolate Venison Jus, and Pickled Cranberries." Nothing says "don't try this at home" 
like Chocolate Venison Jus. 

Freshening Up: Charles Gundel, the great Hungarian restaurateur, was aggravated by the 
American menu's exploitation of the word "fresh." In a midcentury interview, he complained, 
"My son Charles sometimes sends me menu cards from New York, where, it seems, they use 
the word 'fresh' with everything. As if in a good place, it should be considered necessary to 
point out that the food is fresh!" 

Americans apparently remain oblivious to Gundel's point. Now more than ever, chefs sell 
their food as fresh—often substituting synonyms like "local," "market," and "seasonal" for 
variety's sake. And indeed, if the chef takes his or her role as procurer seriously, it is in these 
fresh flavors that customers can rediscover the pleasures of a carrot, a tomato, or a peach.  

But many self-satisfied menus take the freshness bit to the next level, referring, redundantly, 
to how food is procured, calling greens "gathered," wild mushrooms "foraged," and absurd 
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little microgreens "hand-plucked." When David Bouley offers "Freshly Harpooned Tuna 
Sashimi With Shaved Fennel Dressed in Herb Oils and a Spicy Marinade," one almost 
pictures him, Ahab-like, in his chef's whites, readying to spear the slippery bugger himself. 

Branding:  Farm names originally showed up on restaurant menus to give credit to farmers 
and ranchers who had a special relationship with the chef. Somewhere along the line, the 
noble concern with the provenance of meat, fish, and produce has devolved into brand-name-
dropping. Chefs now flash farm and ranch names the way Lil' Kim and 50 Cent flaunt their 
Gucci and Benz. Many of the firms they promote—such as Niman Ranch and Hudson Valley 
Foie Gras—aren't mom-and-pop farms but nationally distributed brands. 

Exoticizing: Though American restaurants mercifully stick to English, even the best chefs 
can't resist a little je ne sais quoi, plopping in foreign words (80 percent of them French) like 
"spring mushroom civet," "plin of rabbit," "orange-jaggery gastrique." These are words for 
adventure seekers, and they are meant to act as tripwires for a conversation with the waiter 
and, in turn, a chance to up-sell. Menu exoticism isn't always foreign: "Emulsions," 
"infusions," and "foams" have science-labby appeal while "house made" chorizo/goat 
cheese/gravlax/vinegar/paneer (Indian-style cheese)/guinciale (Italian-style cured pork jowl) 
suggest that the "house" is performing feats of microbial derring-do. 

Minimalizing: There are certain straight-edge chefs who refuse florid menu descriptions. 
Their "just the facts, ma'am" style—"Rack of Lamb, Classic"—caters to a jaded dining crowd. 
This "less is more" modernism works on people who eat out all the time, but it may alienate 
others. Such lean prose is admirable, but it can come off as a little stern. 

Surprising:  The better the restaurant, the bigger the gap between what's on paper and what 
arrives at the table. The frantic sourcing, impressing, and branding fade in high-end 
restaurants, where it's understood that all the ingredients are precious and diners are expected 
to trust the chef's judgment. After all, gentle surprise is a supreme virtue in extreme dining: a 
marrow bone carved out of potato or rough celery teased into a gentle aspic. Sometimes, none 
but the main ingredient is revealed, as in this starter from Le Bernadin. "Progressive Tasting 
of Marinated Fluke: Four different Ceviches; From Simple to Complex Combination." In the 
end, menus reflect a balance of power between the guest and the kitchen: How much of her 
hand does the chef have to reveal in order to make the sale? 

The Non-Menu Menu: When I worked in one swank Beverly Hills restaurant, we'd go 
running when a certain oil billionaire/power broker ambled into the place and ordered his 
special gargantuan crab salad—the one that was not on the menu. As any aspiring kingpin 
knows, true restaurant power means never having to read the menu. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

ATIVIDADE 1 

Os alunos podem fazer essa atividade em pares no computador. Retirar da leitura do site ou 
do texto, vocabulário relacionado a menu, preenchendo o quadro abaixo apenas com um 
exemplo de cada. 
O professor deve monitorar para ajudar, com perguntas do tipo, em que parágrafo você pode 
achar International dishes? 
O objetivo aqui não é ler o texto exaustivamente e sim procurar no texto essas informações. 
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Names of dishes International dish Adjectives (food) Fun names for 

dishes 
e.g. Vanilla Spiced 
Sweet Potato Puré 
 
 

e.g. gratin 
dauphinoise 

e.g. truffled e.g. Death by 
Chocolate 

 
ATIVIDADE 2 
Pair Work 
Depois que os alunos percebem sobre o que é o texto, trabalhar com as seguintes perguntas: 
Do you usually eat out? 
What’s your favourite dish? 
Do you understand what is on the menus? 
What  do you do when you don’t understand? Do you call the waiter? 
Do you avoid ordering the dishes you don’t understand? 
 
Objetivo: Conscientizar os alunos sobre um dos temas que o texto aborda. 
É um texto longo, com vocabulário extenso, mas o objetivo não é a leitura e compreensão 
integral do texto. Esse texto é para ser usado como veículo para a próxima atividade: 
 
ATIVIDADE 3 
Em pares, os alunos deverão pesquisar sites da Internet com nomes de comida e bebida 
interessantes, engraçados ou estranhos e montar um pequeno menu, com apenas alguns itens. 
Os alunos devem ser alertados para não falarem dos seus menus com os outros pois teremos 
um jogo no final. Nesse menu eles devem explicar do que se trata as escolhidas comidas e 
bebidas. Para tal, eles podem e devem fazer uso de dicionário.  

 
CONSOLIDAÇÃO 
 
ATIVIDADE 4 
 
GAME 
Esse jogo é uma adaptação de um jogo chamado Dicionário. O objetivo do jogo é fazer com 
que os outros jogadores acreditem que a sua resposta é a resposta certa.  
Todos os alunos recebem uma tira de papel em branco, de igual cor, formato e tamanho.  
A professora está de posse de todos os nomes de comida e bebida com as respectivas 
definições (que somente ela tem).  
Ela então escolhe aleatoriamente, um nome de comida ou bebida.  
Ela lê esse nome (que deve vir com a definição correta somente para a professora).  
Todos os alunos, inclusive os autores do nome eleito pela professora, terão que escrever, 
inventando ou não, uma definição para aquele prato. Essa definição deve copiar o gênero 
menu. Os autores do respectivo prato, escreverão a definição correta, enquanto que os outros, 
podem criar à vontade, mas com a intenção de convencer. Essa atividade é individual. A 
professora é sempre muito consultada nesse momento.  
Depois disso, a professora recolhe as tiras e lê em voz alta, uma por uma, (tentando não rir, 
porque é muito engraçado). É de grande responsabilidade o papel da professora aqui, pois ao 
ler as definições, ela deve tentar ser o mais neutra possível para não tendenciar as respostas.  
Os alunos então devem votar na definição que lhes for mais convincente. 
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Pontuação 
A pontuação é individual.  
O aluno que votar na resposta certa, ganha 1 ponto, assim como o autor da definição. 
O aluno que votar na resposta errada, dá ao seu autor 2 pontos, e não marca pontos. 
Se por acaso, algum aluno não-autor da definição correta, chegar bem perto desta, na tentativa 
de ser convincente, esse aluno ganhará 3 pontos. 
Esse é um julgamento que a professora deve fazer. 
 
Comentários 
Não tenho certeza se em 1h30’ consigo fazer tudo. O que pode acontecer é deixar o jogo para 
a próxima aula. Depende muito da turma, da quantidade de alunos. Nunca experimentei essa 
atividade. Estou adaptando um jogo que eu brincava em Português quando era criança, e já fiz 
esse jogo com dicionário em turmas avançadas. É sempre muito divertido.  
 

Como é possível verificar, Gisele desenvolveu uma tarefa composta de quatro 

etapas (denominadas de atividades pela aluna), cujo objetivo é trabalhar vocabulário 

referente à alimentação. Inicialmente os alunos, em pares, acessam um site que 

aborda o tema alimentação. É um texto que tenta ser cômico. A primeira atividade 

propõe que o aluno leia o texto e tente completar o quadro que lista diferentes tipos 

de vocabulários relacionados à alimentação. Na segunda etapa, os alunos 

respondem perguntas feitas pela professora que explora o tema proposto e tenta 

aflorar o conhecimento prévio do aluno. Na terceira etapa, os alunos pesquisam 

sites na Internet para descobrir nomes de comidas e bebidas interessantes e 

inusitados, criando um menu que explique os pratos escolhidos. Na última etapa, 

desenvolvem uma atividade de consolidação através de um jogo para consolidar os 

itens pesquisados. 

Gisele utiliza a Internet em dois diferentes momentos: 1) a entrada do aluno 

em um site para ler um texto autêntico na Internet para iniciar a atividade; 2) na 

etapa 3, ela solicita que os alunos, em pares, procurem sites na Internet que tragam 

nomes de comidas e bebidas diferentes – o tópico sendo desenvolvido.  

Na escala Aplicação Pedagógica de Recursos Computacionais, o material 

apresentado por Gisele foi classificado como tarefa – nível III, na medida em que 

propõe atividades contextualizadas e que possuem um propósito comunicativo. 
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A próxima participante a ser analisada no quesito Internet é Eunice. Ela 

desenvolveu uma tarefa para a Internet que envolve várias etapas. A tarefa pode ser 

vista na imagem 3.24, a seguir: 

 
Imagem 3.24 – Internet: tarefa elaborada no curso pela participante Eunice 

(Texto selecionado para desenvolver as atividades da unidade) 
 

The Environment 
 

Our growing need for food, goods and energy has had many harmful effects on the 
Environment. 

Gases produced by cars, power station and factories cause acid rain, which kills trees 
and fish and damages building. 
             We can help reduce this form of pollution by using environmentally friend forms of 
transportation. 

A layer of carbon dioxide and other gases traps heat and keeps the earth at the right 
temperature. This is called the greenhouse effect. 

By burning fossil fuels (oil, coal, petrol, etc), we are producing too much carbon 
dioxide, which causes temperature to rise.  

           This is global warming which could lead to dramatic changes in climate. 

(Oxford. Wordpower. Dictionary for learners of English. 2.000. Oxford University Press.)  

 

Introdução 

Utilizar o texto gravado no Word sobre Meio Ambiente. 

Objetivo da unidade: conscientizar os alunos sobre alguns fatores que podem mudar o clima; 
refletir sobre as conseqüências danosas das mudanças climáticas para o meio ambiente; 
trabalhar com um vocabulário específico sobre meio ambiente. 

Apresentação e desenvolvimento deste tópico: Dividir os alunos em grupos de dois para 
utilizarem o computador. Cada grupo deve ler o texto. Será dado um tempo para fazer a 
leitura skimming e depois scanning. Em seguida, os alunos receberão uma ficha em branco e 
a instrução de entrarem no site Babylon (dicionário eletrônico na Internet) para fazerem um 
glossário das palavras que estão em negrito no texto (vide texto acima). Terminada essa 
tarefa, em seguida, todos devem procurar no texto as palavras cognatas e anotar essas palavras 
na ficha.  

A seguir, o professor entregará uma outra ficha com questões iguais. Para serem respondidas 
no computador: 

1. É possível conviver com o aquecimento global? 

2. Como suas famílias contribuem para aumentar ou diminuir a poluição do ar, em relação 
ao uso de carros, existe a preocupação em substituir o uso diário do carro por outros 
meios de transporte? 

3. Há preocupação em economizar energia em sua casa? 
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4. Em seu bairro há lixões que contaminam o ar com o monóxido de carbono? 

5. Seu bairro é arborizado. Qual o papel das árvores para melhorar o meio ambiente? 

Consolidação da unidade: Após responderem as questões no computador, cada grupo 
escreverá um pequeno texto na ficha. O professor recolherá as fichas para avaliar a produção 
escrita dos grupos. O texto deve ser em inglês. Nessa fase a avaliação servirá como 
verificação de aprendizagem. 

Como última atividade os alunos farão um painel ilustrativo do texto, enfatizando o que é 
efeito estufa e aquecimento global e divulgarão os sites à disposição para consultas sobre esse 
assunto. 

Tempo: Para essa unidade estão previstas 3 aulas, para uma turma de oitava série, dividida em 
dois grupos maiores, que se revezam para usar os computadores.  

Forma a ser utilizada, caso a unidade precise retomada: leitura de outros textos relativos ao 
mesmo assunto. Os textos serão lidos nos sites que foram divulgados no painel. 

Uso da Internet: O uso da Internet está na apresentação, no desenvolvimento e na 
consolidação. 

 

A tarefa desenvolvida com a Internet envolve uma atividade incluindo o Word. 

Na escala Aplicação Pedagógica de Recursos Computacionais, o material acima foi 

classificado como tarefa – nível III, uma vez que propõe atividades contextualizadas 

e que possuem um propósito comunicativo.  

Após a apresentação dos resultados da análise das tarefas elaboradas pelas 

participantes na Internet, o quadro 3.12 resume os resultados em termos de 

aprendizado até este momento: 

Quadro 3.12 – Resultado parcial do aprendido no curso no programa Internet 

      Aprendizado das Participantes 

Unidades Programa/ 
Conteúdo Recursos Sílvia  Gisele  Marli Eunice  Eliana  

Unidade 5  Internet Criar tarefa X X NF X NF 

NF= não fez 

No quadro 3.12, pode-se observar que, na unidade 5, houve aprendizado na 

aplicação pedagógica da Internet pelas participantes Sílvia, Gisele e Eunice, pois as 

três elaboram tarefas com uso da Internet. Marli e Eliana não fizeram a tarefa pois, 

segundo elas, já tinham conhecimento da Internet.  

Até o momento, observa-se em termos de aplicação pedagógica, o seguinte 

no quadro 3.13: 
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Quadro 3.13 – Resultado parcial dos indícios de letramento no curso: após unidade 5 

 Sílvia  Gisele Marli  Eunice  Eliana 

Escala inicio  Atual  inicio  Atual  inicio  Atual  inicio  Atual  inicio  Atual  

Letramento 
Programas A C/D A C/D A C/D D D E E 

Aplicação 
Pedagógica  III  III  NF  III  NF 

NF = não fez  

Como é possível verificar no quadro 3.3, no início deste capítulo, Gisele 

declarou no questionário inicial, que ela não possuía nenhum conhecimento de 

como aplicar pedagogicamente a Internet (nível A), e Sílvia e Eunice afirmaram que 

possuíam pouco conhecimento da aplicação pedagógica da Internet antes do curso 

(nível B para ambas). Após a unidade 5 (quadro 3.13), elas elaboraram tarefas para 

seus alunos utilizando a Internet, podendo, portanto afirmar que as alunas 

adquiriram conhecimento em relação à aplicação pedagógica da Internet, conteúdo 

dessa unidade.  

É interessante observar que houve uma mudança no material desenvolvido 

pelas alunas Silvia e Eunice, pois ambas elaboraram material didático que foram 

classificados como tarefas – nível III na escala de Aplicação Pedagógica de 

Recursos Computacionais. Anteriormente, os materiais desenvolvidos por essas 

alunas nas unidades 2 e 4 (programas Paint/Word e PowerPoint, respectivamente)  

foram classificados como exercícios – nível I, o que sugere haver uma mudança ao 

longo do curso em relação ao tipo de material desenvolvido.  

Por outro lado, Marli e Eliana não desenvolveram as tarefas com Internet por 

afirmarem já possuírem conhecimento na Aplicação Pedagógica da Internet (níveis 

C e D, respectivamente) e não acharem necessário fazê-la, apesar da minha 

insistência. 

Assim, não foi possível avaliá-las em termos de Aplicação Pedagógica da 

Internet. Posso apenas confirmar a classificação inicial de Marli e Eliana. 

Em seqüência, apresento os resultados da análise da última unidade do curso 

– unidade 6 – em que é desenvolvido a criação e atualização de WebPages. Essa 

atividade foi desenvolvida pelas participantes Sílvia e Eliana. As alunas Gisele, Marli 

e Eunice declararam não conseguir desenvolvê-la, apesar da orientação, como é 
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possível constatar na fala da aluna Eunice, que apesar das orientações não 

conseguiu elaborá-la: 

“Quanto à unidade 6, estou com dificuldade de entender a seqüência dos 
passos. Salvei os arquivos em uma pasta, mas não entendi como devo 
nomeá-la e aos arquivos.” (Eunice – e-mail enviado à professora). 

No quadro 3.14, podemos constatar os itens abordados no curso e os itens 

utilizados pelas alunas em relação à WebPages. Relembro que a parte sombreada 

indica a parte da unidade que não é possível verificar se foi utilizada. 

Quadro 3.14 – WebPages: itens abordados no curso e utilizados pelas participantes 
Itens Utilizados/ 

Participantes Unidades  Programa  Recurso Itens Ensinados 
Sílvia Eliana  

criar e salvar pasta X X 

formatar texto (fonte/tamanho/cor) X X 

salvar arquivos X X 

criar página index X X 

criar hiperlink X X 

mudar plano de fundo X  

criar efeito especial   
inserir imagens (clip-art e texto comum)  X 

Produzir 
WebPages 

inserir e formatar tabelas   

inscrever site gratuito X X 
Publicar 

WebPages 
upload arquivos 

X 
só texto 

X 

fazer download index   

U
ni

da
de

 6
 

WebPages 

Fazer 
Manutenção 
WebPages modificar página  

 

 

Sílvia inicialmente havia afirmado não ter nenhum conhecimento prévio de 

construção de WebPages, como pode ser observado no quadro 3.3. Já o quadro 

3.14 acima mostra que esta participante utilizou vários itens ao elaborar uma 

WebPage como tarefa do curso. Essa participante utilizou a maioria dos recursos 

propostos, a saber: criar e salvar pasta, formatar texto (fonte/tamanho/cor), salvar 

arquivos, criar página index, criar hiperlink, mudar plano de fundo, inscrever site 

gratuito e fazer upload de arquivos (só de textos).  

O site desenvolvido por Sílvia está relacionado à literatura. Ela elaborou uma 

WebPage com complexidade, uma vez que possui índice permanente com link, e 

várias páginas. Os links do menu funcionavam, mas as imagens não apareciam. 

Essa foi a grande dificuldade da participante ao elaborar sua WebPage, as imagens 
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não apareciam, demonstrando dificuldade na inserção adequada do endereçamento 

das imagens, não dando condições para o programa buscar as imagens no diretório 

correto. Esse fato pode ser visualizado nas imagens 3.25 e 3.26 abaixo, em que 

aparece o símbolo             no lugar em que deveria aparecer as imagens.  

 
Imagem 3.25 – WebPage: elaborada no curso pela participante Sílvia (introdução) 

 

 

X 
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Imagem 3.26 – WebPage: elaborada no curso pela participante Sílvia (Sermão de Pa Vieira) 

 

 

Considerando a escala Letramento em Programas, após observar a WebPage 

de Sílvia, ela passou a ser realocada para o nível E, na medida em que cria uma 

WebPage, apesar de ainda não conseguir fazer todos os itens, precisando de 

consolidação no aprendizado.  

Em termos de aplicação pedagógica, a WebPage de Silvia não pode ser 

avaliada, na medida em que a aluna desenvolveu uma página de cunho pessoal e 

não com objetivo didático, apesar de ter sido orientada para tal. Como ela afirma: 

“Abri uma página na web sobre minha dissertação do Mestrado” (Silvia – 
questionário final) 

Em relação à Eliana, observa-se no quadro 3.3, que a aluna afirmou ter muito 

conhecimento de WebPages antes do curso. No entanto, no questionário final, a 

participante declarou que o único item aprendido no curso foi a criação de 

WebPages, podendo, assim ser constatado um ponto contraditório nas afirmações 

de Eliana. Na verdade, a participante tinha pouco conhecimento sobre criação de 
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WebPage, e em especial, em colocar na rede (fazer upload) a página criada, 

conforme ela mesma declarou posteriormente no questionário intermediário. 

“Conhecia muito pouco [da criação de WebPage]. Achei um pouco difícil na 
hora de colocar na Internet. As figuras não abriam quando eu as enviava 
com o texto. Depois notei que tinha que enviá-las em separado. [O que 
aprendi de novo foi] colocar na Internet um tema.” (Eliana – questionário 
intermediário). 

Pelas palavras da participante Eliana aqui relatadas, observa-se que ela 

realmente tinha conhecimento sobre criação de WebPages, mas pouco. Após ter 

acesso à unidade 6 do curso, cujo conteúdo é sobre a produção e publicação de 

WebPages, a participante percebeu a limitação de seu conhecimento anterior.  

No quadro 3.14, os itens abordados no curso e utilizados pela aluna em 

relação à WebPage podem ser verificados. A participante, na criação de sua 

WebPage, utilizou a maioria dos recursos propostos, a saber: criar e salvar pasta, 

formatar texto (fonte/tamanho/cor), salvar arquivos, criar página index, criar hiperlink, 

inserir imagens (clip-art e texto comum), inscrever em site gratuito e fazer upload de 

arquivos. 

Ela elaborou uma WebPage relacionada a Halloween, que possui índice 

permanente com hiperlinks e várias páginas com imagens, fotos e texto, como pode 

ser visto nos exemplos a seguir (imagens 3.27, 3.28 e 3.29). Todos os links 

funcionam e as imagens e fotos aparecem. Os links da página index levam a 

diferentes páginas do site que versam sobre: história do Halloween, sites sobre 

Halloween, decoração da sala de aula, símbolos do Halloween e fale comigo. 
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Imagem 3.27 – WebPage: elaborada no curso pela participante Eliana (página Index) 
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Imagem 3.28 – WebPage: elaborada no curso pela participante Eliana (História do Halloween) 

 História do Halloween  
 

 

 

 

 

           O dia das bruxas, como é conhecido aqui no Brasil, é festejado na noite de 31 de outubro. 
Originário dos antigos povos da Grã-Bretanha e Irlanda, que acreditavam que, a véspera do Dia de 
Todos os Santos, os espíritos voltavam para suas casas. A festa ganhou um significado sinistro e 
passou a ser associada a fantasmas, bruxas, monstros, gatos pretos, caveiras e todos os tipos de 
figuras aterrorizantes. Aos poucos, a comemoração foi se tornando pública e muitos rituais 
começaram a ser praticados, mas sempre em tom de brincadeira, como adivinhações e jogos para 
saber quem iria casar ou ganhar muito dinheiro naquele ano. Com isso o costume de festejar a data 
foi ganhando adeptos principalmente entre crianças e adolescentes. 

 

 

          Levado para os Estados Unidos pelos colonizadores, o Halloween é, hoje em dia, uma das 
festas mais populares do país. Fantasiados conforme manda o figurino fantasmagórico, meninos e 
meninas percorrem as casas vizinhas repetindo a frase: ‘Trick or Treat?’; (travessuras ou 
gostosuras), e recebem balas e guloseimas em troca de sossego dos donos da casa. 

 

 

          Comemorar o Dia das Bruxas está se tornando uma mania também entre os brasileiros que, 
influenciados pela cultura americana, acham divertido se vestir de bruxas, monstros e fantasmas e 
se divertir em festas e comemorações do Halloween. 
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 Trick or Treat  
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Imagem 3.29 – WebPage: elaborada no curso pela participante Eliana (Decoração da Sala de Aula) 

Decoração da Sala  

Decoração da sala da Professora Eliana feita pelos alunos da 5ª.F, 6ª.F e 8ª.F da  
E.E.xxxxxxxxxx  para o Halloween 2003  

 

  

 

Considerando a escala Letramento em Programas, após observar a WebPage 

criada por Eliana, ela continuou classificada no nível E. Entretanto, ela consolidou 

seus conhecimentos anteriores, como a participante afirma no questionário final: 

“no curso,aprendi a fazer Webpages, aperfeiçoando o que já sabia.” (Eliana 
– questionário final) 

Eliana criou um site com dois propósitos: 1) para consulta de seus alunos 

sobre Halloween; e, 2) para divulgação do trabalho que seus próprios alunos fizeram 

na sala de aula. Não há proposição de tarefas. Desse modo, assim como Silvia, não 

foi possível avaliar a WebPage em termos de Aplicação Pedagógica. 

Após a apresentação dos resultados da análise das tarefas elaboradas pelas 

participantes na WebPage, observa-se o seguinte quadro (quadro 3.15) em termos 

de aprendizado: 

Quadro 3.15 – Resultado parcial do aprendido no curso no programa WebPage 
      Aprendizado das Participantes 

Unidades Programa/ 
Conteúdo Recursos Sílvia  Gisele  Marli Eunice  Eliana  

Produzir 
Unidade 6  WebPages 

Publicar 
X    X 
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No quadro 3.15, pode-se observar que houve aprendizado na produção de 

WebPage pelas participantes Sílvia e Eliana, pois as duas participantes elaboram 

WebPages que usaram os itens ensinados no curso. Gisele, Marli e Eunice não 

fizeram a tarefa porque não conseguiram realizá-la apesar das orientações, não 

havendo, portanto, letramento. 

Até o momento, o quadro 3.16 abaixo resume os indícios de letramento após 

a unidade 6 e aplicação pedagógica: 

Quadro 3.16 – Resultado parcial dos indícios de letramento no curso: após unidade 6 

 Sílvia  Gisele Marli  Eunice  Eliana 

Escala inicio  Atual  inicio  Atual  inicio  Atual  inicio  Atual  inicio  Atual  

Letramento 
Programas A E A C/D A C/D D D E E 

Aplicação 
Pedagógica  -  NF  NF  NF  - 

NF = não fez  

A participante Sílvia foi realocada em termos da escala Letramento em 

Programas para o nível E. Eliana permaneceu no nível E, com consolidação de seus 

conhecimentos anteriores. As outras três participantes, Gisele, Marli e Eunice não 

conseguiram elaborar WebPages e, portanto, não houve letramento nessa unidade 

para elas. Assim, é possível confirmar novamente a classificação inicial.  

Em termos de Aplicação Pedagógica, como disse, não é possível avaliar as 

WebPages aqui desenvolvidas, na medida em que não houve proposição de tarefas 

para os alunos.  

A seguir, apresento os resultados em relação ao Letramento na Internet. Inicio 

esclarecendo como o Letramento na Internet foi realizado no curso. A unidade 5, 

que aborda a Internet, como pode ser constatado pelos resultados apresentados 

anteriormente, foca o seu conteúdo no aspecto da aplicação pedagógica desta. Nela 

não é discutido ou praticado o letramento do professor em termos de ações 

realizadas pela Internet, como, por exemplo, procura e seleção de informação 

relevante na rede, ou participação em chats. Na verdade, o Letramento na Internet 

se efetivou na prática ao longo do curso on-line, isto é, no fazer das tarefas 

solicitadas em cada unidade. Por isso, a avaliação do desenvolvimento do 
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Letramento na Internet das participantes só pode ser avaliado após a realização da 

unidade 6. 

Os itens da escala de Letramento na Internet foram solicitados em momentos 

do curso como conseqüência da realização das tarefas estabelecidas em cada 

unidade, como pode ser observado no quadro 2.1, na metodologia, que descreve as 

tarefas solicitadas às alunas no curso. A ação que a participante deveria executar na 

Internet foi explicada ou na unidade introdutória do curso (semana 1), em que se 

apresentou um tutorial inicial com essas informações, ou no próprio corpo da 

unidade da tarefa solicitada. Por exemplo, na unidade 2a, as participantes do curso, 

após realizar a tarefa da unidade (elaborar índices analítico e remissivo), deveriam 

disponibilizar o arquivo para as colegas no Fórum. Assim, foi explicado a elas como 

entrar no Fórum, enviar uma mensagem e enviar um anexo, além de como ler as 

mensagens dos outros colegas. Essa informação foi disponibilizada no tutorial da 

unidade introdutória do curso (semana 1) como mostra a imagem 3.20 abaixo. Foi 

solicitado às alunas que recorressem a esse tutorial caso tivessem dúvidas.  

Imagem 3.30 – Explicação da utilização do Fórum: texto parcial do Tutorial da Unidade Introdutória  
 
Para enviar uma mensagem ou comentário ao Fórum, assim como um anexo, clique em ‘Add new 
thread’ (como na figura acima). Ao fazer isso, a seguinte tela aparecerá e deverá ser preenchida: 
 

 
 

 

Clique aqui 
para enviar 
seu comen-
tário 

Insira aqui o título do seu comentário 

Utilize este espaço para 
escrever seus comentários. 

Clique aqui para 
enviar um anexo 
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Outro exemplo pode ser visto na unidade 3. Como pode ser constatado no 

quadro 2.1, as participantes do curso tiveram que procurar, na Internet, textos 

relacionados ao assunto tratado na unidade – Alfabetização Tecnológica e 

Letramento Digital – e disponibilizar um resumo desses textos no fórum em forma de 

arquivo e o endereço eletrônico do texto. Para que essa tarefa fosse executada, 

explicou-se às alunas como procurar informação na Internet, como selecionar essa 

informação de sites relevantes e idôneos e como copiar o link do texto na própria 

unidade. 

Assim, ao longo do curso, as alunas desenvolveram as seguintes ações na 

Internet: 

• enviar e receber e-mails (para colegas e professora ao longo do curso); 

• enviar e receber e-mails com anexos (para colegas e professora ao longo do 

curso); 

• procurar, copiar e colar imagens para ilustrar o próprio material didático (ao 

longo do curso); 

• pesquisar assuntos e buscar informação na rede (ao longo do curso, mas 

especialmente na unidade 3); 

• participar de salas de bate-papo (chat) (após unidades 3 e 6) e fórum (ao 

longo do curso); 

• produzir e publicar WebPages (unidade 6). 

O único aspecto da escala que não foi desenvolvido no curso foi ‘utilizar a 

Internet para pagar contas, fazer compras e reservar passagens’. Esse item foi 

usado na escala para permitir uma melhor avaliação do nível de Letramento na 

Internet inicial das participantes. A seguir, apresento os resultados do Letramento na 

Internet. 

No quadro 3.17, a seguir, disponibilizo os itens ensinados sobre ações na 

Internet e utilizados pelas participantes ao longo do curso: 
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Quadro 3.17 - Itens ensinados sobre ações na Internet no curso e utilizados pelas participantes 
        Itens Utilizados/Participantes 

 Programa Recurso  Itens Ensinados 
Sílvia Gisele  Marli  Eunice  Eliana  

enviar e receber e-mails X X X X X 
enviar e receber e-mails com 
anexos X X X X X 

procurar, copiar e colar 
imagens para ilustrar o 
próprio material didático 

X X X X X 

pesquisar assuntos e buscar 
informação na rede X X X X X 

participar de fórum X X X X X 
participar de salas de bate-
papo (chat) X X X X X 

C
ur

so
 

Internet Ações 

produzir e publicar 
WebPages X    X 

 

A participante Sílvia, na escala Letramento na Internet proposta na 

metodologia, foi classificada inicialmente no nível 1 (em uma escala variando de 0 a 

3, vide quadro 3.1). Ela declarou que utilizava a Internet para enviar e receber e-

mails com/sem anexos, procurar imagens e ilustrar o próprio material didático além 

de pesquisar assuntos e buscar informação na rede. 

Após o término do curso, além das ações descritas acima, Gisele agora é 

capaz de participar de salas de bate-papo e fóruns, além de criar e publicar 

WebPages.  Portanto, a participante foi realocada para o nível 3 da escala de 

Letramento na Internet. 

Gisele, na escala Letramento na Internet, inicialmente foi classificada no nível 

1. Ela, assim como Silvia, declarou que apenas utilizava a Internet para enviar e 

receber e-mails com/sem anexos, procurar imagens e ilustrar o próprio material 

didático além de pesquisar assuntos e buscar informação na rede. 

Após o término do curso, além das ações descritas acima, Gisele é capaz de 

participar de salas de bate-papo e fóruns. Ela não conseguiu produzir e publicar 

WebPages. Portanto, a aluna foi realocada para o nível 2 da escala de Letramento 

na Internet. 

A próxima participante a ser analisada, Marli, diferentemente das duas 

participantes anteriores, foi classificada no nível 3 na escala Letramento na Internet 

antes do curso, apesar de não dominá-lo completamente, isto é, não realizar todos 
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os itens desse nível. Ela declarou que utilizava a Internet para enviar e receber e-

mails com/sem anexos para/de amigos, colegas de trabalho e alunos, procurar 

imagens e ilustrar o próprio material didático, pesquisar assuntos e buscar 

informação na rede, participar de salas de bate-papo (chat) e fórum, além de pagar 

contas, fazer compras e reservar passagens. A única ação que Marli declarou não 

realizar foi produzir e publicar WebPages (parte da habilidade para ser classificada 

no nível 3). 

Após o término do curso, não foi possível constatar mudança no Letramento 

na Internet da aluna Marli. Ela continuou fazendo as mesmas ações que declarou 

antes e continuou sem produzir e publicar WebPages. Portanto, a participante 

permaneceu no nível 3, mas ainda sem dominá-lo completamente. Apenas foi 

possível confirmar a classificação inicial. 

Já a participante Eunice, antes do início do curso, foi classificada no nível 2 

da escala Letramento na Internet, pois declarou no questionário inicial que utilizava a 

Internet para enviar e receber e-mails com/sem anexos para/de amigos, colegas de 

trabalho e alunos, procurar imagens e ilustrar o próprio material didático, pesquisar 

assuntos e buscar informação na rede e participar de salas de bate-papo (chat), 

fórum e lista de discussão. 

Após o término do curso, também não foi possível constatar mudança no 

Letramento na Internet da aluna Eunice. As mesmas ações que declarou fazer antes 

do inicio do curso continuaram a ser executadas. Além disso, ela não conseguiu 

produzir e publicar WebPages. Portanto, a aluna permaneceu no nível 2. Foi 

possível apenas confirmar a classificação inicial. 

Finalmente, a última participante Eliana foi classificada no nível 3 na escala 

Letramento na Internet (vide quadro 3.1) antes do curso, pois declarou que utilizava 

a Internet para enviar e receber e-mails com/sem anexos para/de amigos, colegas 

de trabalho e alunos, procurar imagens e ilustrar o próprio material didático, 

pesquisar assuntos e buscar informação na rede, participar de salas de bate-papo 

(chat) e fórum, pagar contas, fazer compras e reservar passagens, além de produzir 

e publicar WebPages. 

Após o término do curso, acredito ser possível concluir que houve Letramento 

na Internet para essa aluna, na medida em que o conhecimento da Internet do nível 
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3 se consolidou. Essa afirmação se valida, ao retomar as declarações da aluna 

feitas após a elaboração da sua WebPage, em que a própria participante declarou 

que aprendeu no curso como publicar WebPages na Internet, (vide resultado da 

análise da unidade 6 sobre a participante), e que, portanto, apesar de ela afirmar 

inicialmente que dominava essa ação, ela mesma admitiu que adquiriu novos 

conhecimentos.  

Até o momento, observa-se o seguinte quadro resumo (quadro 3.18) em 

termos de Letramento na Internet: 

Quadro 3.18 – Resultado parcial dos indícios de Letramento na Internet no curso 

 Silvia  Gisele Marli  Eunice  Eliana 

Escala inicio  Atual  inicio  Atual  inicio  Atual  inicio  Atual  inicio  Atual  

Letramento 
na Internet 1 3 1 2 3  2  3 3 

 

No quadro 3.18, o item em branco foi utilizado quando não foi possível 

constatar evidência de letramento na Internet e a aluna permaneceu em seu nível 

inicial. 

Percebe-se, no quadro 3.18, que houve Letramento na Internet para as 

participantes Silvia, Gisele e Eliana. Silvia passou do nível 1 para o nível 3. Gisele 

migrou do nível 1 para o nível 2. Finalmente, Eliana, apesar de permanecer no nível 

3, consolidou seus conhecimentos, como demonstrado anteriormente. 

 

3.3 Síntese dos resultados 

Após mostrar os resultados obtidos com o curso, faço agora uma síntese dos 

resultados obtidos desde o início do curso ao seu término, bem como os dados 

coletados com o questionário final. Os quadros 3.19, 3.20 e 3.21 resumem, 

respectivamente: o aprendizado em termos de recursos abordados; os indícios de 

letramento no curso em termos de Letramento na Internet e Letramento em 

Programas; e a Aplicação Pedagógica dos Recursos Computacionais desenvolvidas 

pelas participantes: 
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Quadro 3.19 – Resultado do aprendido no curso nos programas: Word/Paint + 
PowerPoint + Internet + WebPage 

      Aprendizado das Participantes 

Unidades Programa/ 
Conteúdo Recursos Sílvia  Gisele  Marli Eunice  Eliana  

Índice analítico X X X X X Word (Parte A) 
Índice remissivo X X X X X 

Word (Parte B) Tarefas com 
textos 

  X     NF 

U
ni

da
de

 2
 

Paint Operação X   X   NF 
Operação 
Impressão 

U
ni

da
de

 4
 

PowerPoint 
WordArt 

X X X   

Unidade 5  Internet tarefa X X NF X NF 

Produzir 
Unidade 6  WebPages 

Publicar 
X    X 

NF= não fez 

 
No quadro 3.19, o X representa o item em que houve letramento, o item em 

branco, o que não houve letramento e o item sombreado, não foi desenvolvido pela 

participante por ser opcional. O NF indica o item que não foi realizado pela 

participante, apesar de ser preciso. 

 
Quadro 3.20 – Resultado dos indícios de Letramento na Internet e em Programas no curso 

 Sílvia  Gisele Marli  Eunice  Eliana 

Escala inicio  Atual  inicio  Atual  inicio  Atual  inicio  Atual  inicio  Atual  

Letramento 
na Internet 1 3 1 2 3  2  3 3 

Letramento 
Programas A E A C/D A C/D D D E E 

 

No quadro 3.20, o item em branco foi utilizado quando não foi possível 

constatar evidência de letramento no curso e a participante permaneceu no mesmo 

nível inicial. 
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Quadro 3.21 – Resultado da Aplicação Pedagógica dos Recursos Computacionais 
Aplicação Pedagógica dos Recursos Computacionais 

Participante 
Unidade Sílvia  Gisele  Marli  Eunice  Eliana  

Unidade 2 I III I I NF 
Unidade 4 I III I I I 
Unidade 5 III III NF III NF 
Unidade 6 X    X 

NF = não fez  

Finalmente, no quadro 3.21, o item em branco foi utilizado para indicar que a 

participante não conseguiu realizar a tarefa solicitada e o símbolo X foi utilizada para 

indicar que a participante desenvolveu uma WebPage, mas não desenvolveu uma 

unidade didática com ele. O NF indica o item que não foi realizado pela participante.  

Resumindo, após a análise das tarefas elaboradas por Sílvia durante o curso, 

constatei que a aluna adquiriu novos conhecimentos na utilização de programas de 

computador, uma vez que na escala Letramento em Programa ela migrou do nível A 

para o nível E, mostrando assim indícios evidentes de letramento. Em relação à 

escala Letramento na Internet, essa participante da pesquisa também teve seu nível 

alterado. Assim, Sílvia passou do nível 1, inicial para nível 3, no fim. Na Aplicação 

Pedagógica dos Recursos Computacionais, essa participante teve um grande 

desenvolvimento, pois passou a ter conhecimento para elaborar material didático 

para seus alunos, que não conseguia fazer antes do curso, segundo indicação da 

participante (quadro 3.3 – percepção do nível inicial de aplicação pedagógica dos 

programas).  

Em relação ao tipo de material desenvolvido, Sílvia elaborou dois materiais 

instrucionais em nível I (exercício), referentes às unidades 2 e 4 e em nível III 

(tarefa) o material elaborado na unidade 5. Sílvia não parece ainda ter internalizado 

os princípios do paradigma educacional vigente, pois ainda elabora exercícios 

descontextualizados. No entanto, demonstra estar em período de transição, pois já 

no material pedagógico elaborado na unidade 5, ela elaborou uma tarefa, com 

propósito comunicativo. 

A participante Sílvia afirmou que suas expectativas iniciais em relação ao 

curso eram sentir-se mais confiante em relação ao computador e, em especial à 

Internet: 
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“Eu decidi fazer esse curso para conhecer melhor essa ferramenta 
"computador" que irá contribuir no processo ensino-aprendizagem. [...]. 
Espero aprender [...] a utilização pedagógica da Internet” (Sílvia – 
questionário inicial) 

Portanto, para essa participante, um curso a distância para lidar com recursos 

tecnológicos pedagogicamente abordaria principalmente a aplicação da Internet. 

Além disso, Sílvia declarou, em seu questionário final, que antes do módulo, devido 

à insegurança em aplicar recursos pedagógicos, ela apenas levava seus alunos no 

laboratório de informática para digitar textos. 

“Eu levava os alunos para digitar alguns trabalhos, pois me sentia insegura.” 
(Sílvia – questionário final) 

Após o curso, Sílvia afirmou, ao longo do questionário final, que o curso 

ajudou-a a compreender como o computador funciona e como aplicar diferentes 

programas em sala de aula. Também a auxiliou na prática docente, na medida em 

que usa mais freqüentemente, uma vez que, antes tinha medo de mexer no 

computador. Ela se considera mais preparada para lidar com esse recurso, pois tem 

mais conhecimento e habilidade agora que anteriormente e, principalmente não se 

sente insegura para tal. As afirmações da aluna sugerem que passou a ter uma 

postura reflexiva em relação ao seu fazer pedagógico, como Schön (1983), 

Perrenoud (2002) e Gómez (1992) demonstram. Também como afirmam os teóricos 

Palloff e Prat (2001), Levy (1999), Belloni (1998) entre outros, a aluna, após ser 

capacitada pelo curso e aprender a utilizar o recurso computador, passou a ter a 

competência mencionada por Reis (1995), pois consegue articular diversas 

capacidades para elaborar materiais no computador que antes não conseguia. Com 

isso, Silvia passa a se sentir menos insegura em relação ao uso dessa tecnologia e, 

portanto, disposta a se arriscar mais e utilizar o computador na sala de aula.  

Em relação à Gisele, é possível afirmar que há evidências de letramento da 

participante ao longo do curso. Na escala Letramento em Programas, ela foi 

inicialmente classificada no nível A. No final do curso, Gisele foi reclassificada para o 

nível D. Na escala Letramento na Internet, também foi constatado letramento da 

participante. Gisele alterou seu nível de 1 para 2, mas não atingiu o nível 3, pois não 

conseguiu realizar a última tarefa do curso que era elaborar uma WebPage. A 

participante declarou no início não ter conhecimento da aplicação pedagógica dos 

programas abordados no curso. Ao final deste, Gisele elaborou diversas atividades 
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para seus alunos utilizando o computador, confirmando que houve letramento digital 

da participante. Na escala Aplicação Pedagógica de Recursos Computacionais, 

todas as atividades elaborada pela aluna foram classificadas no nível III – tarefa. 

Gisele parece já estar aplicando os princípios do novo paradigma da educação. 

Portanto, a aluna parece ter se inserido no novo paradigma, pois desenvolve 

atividades colaborativas e que não são centradas no professor.  

A participante Gisele afirmou que suas expectativas iniciais em relação ao 

curso eram sentir-se mais confiante em relação à Internet: 

“Espero não somente sentir-me mais à vontade ao conversar sobre as 
possibilidades de uso da Internet em sala de aula, como também poder 
usufruir dessa ferramenta como um recurso na minha vida profissional.” 
(Gisele – questionário inicial) 

Portanto, para essa participante, um curso a distância para lidar com recursos 

tecnológicos pedagogicamente abordaria apenas a aplicação da Internet, sem 

considerar outros programas disponíveis. Gisele também declarou que queria 

aprender a falar sobre o tema e não se sentir excluída do assunto: 

“Pretendia aprender a falar sobre isso e não me sentir tão por fora.” (Gisele – 
questionário final). 

Antes do curso, Gisele afirmou utilizar eventualmente a sala de informática 

em suas aulas com programas de CD-ROM interativos e não material preparado por 

ela: 

“As poucas vezes que precisei usar o computador em sala de aula foram 
com CD-ROMs, jogos interativos de gramática, vocabulário ou estorinhas 
para crianças. Já havia usado o ppt [PowerPoint], mas não foi montado por 
mim. [...] Antes eu não usava [os programas] em sala de aula. Só usava o 
Word para preparar atividades.” (Gisele – questionário final). 

Segundo Gisele, o curso ajudou-a a compreender como o computador 

funciona, sentir-se capaz de aplicar os recursos computacionais e perder o medo de 

utilizá-lo, principalmente após perceber que outras pessoas também tinham 

dificuldade no uso do computador pedagogicamente. 

“Para mim, o ppt foi a grande descoberta. [...] certamente entendo mais a 
respeito dos recursos do computador depois desse curso, [...] estou mais 
ágil, sei me expressar melhor quando preciso de ajuda, entendo melhor 
quando alguém me explica alguma coisa.” (Gisele – questionário final). 
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Como indicado anteriormente, essa participante, como aluna, já assume 

também a postura do papel do aluno no novo paradigma que é comprometimento 

com o próprio aprendizado como advogam Cacique (2006) e Rabelo e Peixoto 

(2006). 

A participante Marli também demonstra claramente indícios de letramento ao 

longo do curso. Ela iniciou o curso com um nível maior de letramento digital do que 

Sílvia e Gisele, pois era uma participante mais letrada em termos de Internet, mas 

não em programas. Na escala Letramento em Programas, a participante foi 

classificada inicialmente no nível A e terminou o curso realocada para o nível D, 

confirmando então o processo de letramento digital da participante.  

Na escala Letramento na Internet, no entanto, a aluna não teve alteração de 

seu nível. Ela foi classificada inicialmente em nível 3 e permaneceu nesse nível após 

o curso. Houve apenas a confirmação da classificação inicial. Chamo a atenção para 

o fato de que apesar da aluna ter sido classificada no nível 3 da escala Letramento 

em Internet, como mostrei nos resultados da análise, anteriormente, ela não tinha 

todos os conhecimentos do nível 3 consolidados, pois declarou não saber produzir 

ou publicar WebPages, um dos itens do nível 3. Após o curso, a aluna continuou não 

conseguindo produzir e publicar WebPages, não havendo consolidação do nível 3, 

confirmando assim que não há indícios de letramento em relação à escala 

Letramento na Internet.  

Em termos da Aplicação Pedagógica de Recursos Computacionais, Marli, no 

início do curso (quadro 3.3), declarou que não sabia aplicar pedagogicamente o 

PowerPoint e produzir e publicar WebPages (nível A), tinha pouco conhecimento 

sobre a aplicação pedagógica do Paint (nível B) e possuía bons conhecimentos da 

aplicação pedagógica do Word e da Internet. Durante o curso, Marli desenvolveu 

material didático no Word e no PowerPoint. No entanto, o material instrucional 

produzido foi exercícios lingüísticos ou de vocabulário descontextualizados (nível I 

na escala de aplicação pedagógica). Ela não produziu material didático com a 

Internet, afirmando que já tinha bons conhecimentos de sua aplicação pedagógica. E 

em relação a WebPages, ela não conseguiu produzir e publicar WebPages.  

De forma geral, após o curso, Marli declarou, no questionário final, sentir-se 

uma usuária mais eficiente, pois aprendeu a utilizar mais recursos do computador. 
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“Sim, [sou uma usuária mais eficiente], porque agora aprendi mais um 
aplicativo àqueles que já usava.” (Marli – questionário final) 

A participante também expressa claramente que aperfeiçoou conhecimentos 

anteriores e aprendeu novos, conseqüentemente, sentindo-se mais confiante e 

preparada para a utilização do recurso computador como recurso didático.  

“quando se sabe se é muito mais confiante [na sua habilidade em usar o 
computador na sala de aula].” (Marli – questionário final).. 

Ou ainda: 

”[Me sinto mais preparada para lidar com o computador], porque agora eu 
aprendi como usar esse recurso.” (Marli – questionário final). 

A aluna não apresenta indícios de estar aplicando os princípios do novo 

paradigma educacional, apesar de afirmar no questionário final de que não alterou 

muito a sua atuação profissional, pois sempre tentou agir de forma mais interativa 

com seus alunos: 

“Na minha forma de interação com o aluno, não [houve] muita [mudança] 
porque eu sempre procurei agir dessa forma, mas como professor, eu estou 
mais reflexiva.” (Marli – questionário final). 

Marli parece estar em um período de transição, pois como professora ainda 

está ligada ao paradigma que provavelmente a formou. No entanto, observa-se que 

como aluna de um curso on-line, ela é comprometida com o próprio aprendizado. 

Isso indica início de mudança de sua postura. No entanto, como Pallof e Pratt (2001) 

afirmam, há a necessidade de uma formação contínua para gerar mudança. Seria 

ilusório dizer que ela mudaria sua visão completamente apenas com o curso. Há a 

necessidade de tempo e novas vivências para um maior amadurecimento e maior 

reflexão. No entanto, o processo parece já ter se iniciado. Considerando a idéia de 

capacidade, competência e consciência defendida por Reis (1995), os dados 

parecem indicar que a participante da pesquisa conseguiu desenvolver a capacidade 

e competência no letramento digital, mas ousaria dizer, ainda não atingiu o nível da 

consciência. 

A participante Marli parece ter se tornado mais reflexiva, percebendo que 

precisa avaliar o momento pedagógico e decidir, por exemplo, se utilizará ou não o 

recurso computador. Ela, como aluna desenvolveu uma postura de 



 
 
 
Apresentação dos Resultados   

179

comprometimento com o próprio aprendizado e está tentando mudar seu 

comportamento como professora, apesar de ainda não conseguir. 

A participante Eunice já tinha um alto nível de letramento digital antes de 

entrar no curso. Inicialmente ela foi classificada nas escalas Letramento na Internet 

e em Programas nos níveis 2 e D, respectivamente. No transcorrer do curso, a 

classificação inicial de Eunice se confirmou. Assim, baseando-me apenas na 

situação apresentada pelos quadros 3.19 e 3.20, em termos de Letramento na 

Internet e em Programas, o curso teria sido inócuo para essa participante, não 

promovendo o seu letramento digital, uma vez que ela não mudou de nível após o 

curso. 

No entanto, ao analisar as respostas dadas pela aluna no questionário final, 

infiro uma conclusão oposta à apresentada no parágrafo anterior.  No questionário 

final, Eunice declara que o curso foi de muita valia para ela, pois aprendeu muito, 

ampliando sua habilidade em lidar com o computador e reforçando os 

conhecimentos que possuía anteriormente. Além disso, ajudou-a a adquirir novos 

conhecimentos.  

“Exercitei meus conhecimentos anteriores e acrescentei novos.” (Eunice – 
questionário final). 

Após o curso, Eunice indicou que se sente mais confiante e preparada para a 

utilização do computador, além de uma usuária de computador mais eficiente. 

Em relação à Aplicação Pedagógica dos Recursos Computacionais, a 

participante afirmou que tinha pouco ou nenhum conhecimento da aplicação 

pedagógica desses programas no questionário inicial. Ao analisar o desempenho de 

Eunice no curso, concluo que a participante desenvolveu-se em termos de Aplicação 

Pedagógica dos Recursos Computacionais e que o curso a auxiliou a inserir o 

computador na sala de aula. 

No questionário final, é possível corroborar essa afirmação quando a aluna 

declarou que o curso ajudou-a a compreender melhor como utilizar diferentes 

recursos/programas em sala de aula, ampliando seu campo de trabalho. 

“O curso foi de muita ajuda [para compreender como utilizar diferentes 
recursos em sala de aula] e ampliou meu campo de trabalho.” (Eunice – 
questionário final). 
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Além disso, ao ser perguntada, no questionário final, sobre quais dos 

aspectos tratados no curso ela passou a usar em sua prática em sala de aula, a 

aluna afirmou: 

“métodos de ensino de línguas e utilização pedagógica do programa 
PowerPoint.” (Eunice – questionário final).  

Eunice também declarou que o curso promoveu mudança em sua atuação 

profissional, ao passar a perceber o computador como um recurso na sala de aula. 

Sim, [houve mudança na minha atuação profissional] porque entendi que o 
computador é também uma ferramenta de uso didático.” (Eunice – 
questionário final). 

Todas essas declarações parecem reafirmar que a aluna teve seu principal 

desenvolvimento no curso em termos de Aplicação Pedagógica dos Recursos 

Computacionais. 

Ao longo do curso, Eunice desenvolveu material instrucional em todos os 

programas, com exceção da criação de WebPage, que a aluna afirmou não 

conseguir desenvolver. Portanto, ela conseguiu aplicar pedagogicamente os 

recursos computacionais solicitados.  

A participante parece ter uma dificuldade de postura mais autônoma como 

aluna, pois, ao não conseguir fazer o WebPage, permaneceu em uma postura 

passiva de não procurar solucionar o problema, esperando que toda a informação 

viesse do professor  

Eunice desenvolveu materiais instrucionais classificados como exercícios – 

nível I, nas unidades 2 e 4 (Word/Paint e PowerPoint) e, na unidade 5 (Internet) o 

material elaborado foi classificado como tarefa – nível III. Parece que a participante 

também está em um período de transição como diz Perrenoud (2002), iniciando seu 

processo de aplicação dos princípios do novo paradigma educacional, 

demonstrando uma variação ainda entre postura tradicional e colaborativa. 

Os resultados da análise parecem indicar que Eunice conseguiu adquirir 

competência e capacidade (Reis,1995), mas expresso aqui minhas dúvidas em 

termos de consciência. Como mostrei, ela afirma no questionário final que houve 

mudança na forma de interação com seus alunos, no seu papel como professor, 

porque passou a entender que o computador é uma ferramenta de uso didático. No 
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entanto, a maioria das atividades desenvolvidas por Eunice são tradicionais, isto é, 

exercícios descontextualizados, ainda inseridos em um contexto estruturalista. 

Portanto, questiono se ela realmente alterou seu modo de agir. Talvez isso ocorra 

por ser uma aluna de mais idade, em que o paradigma anterior se encontra mais 

presente, havendo uma maior dificuldade em mudar, apesar da constante tentativa. 

Apesar de não ter ainda mudado de paradigma, na prática com os alunos, após o 

curso, ela foi exposta a outro modelo de ensinar. Logo esse também faz parte agora 

de sua história, o que pode, portanto, com o tempo, levar a uma mudança. Ela pode 

estar no início do período de transição. 

Eliana foi a aluna com o mais alto nível de letramento digital inicial – nível 3 e 

E, nas escalas Letramento na Internet e em Programas, respectivamente. Após a 

análise das atividades elaboradas por Eliana durante o curso, me questiono se a 

aluna adquiriu novos conhecimentos na utilização de programas de computador, 

assim como, na sua aplicação pedagógica. À primeira vista, parece que não, pois o 

curso apenas tratou de itens que a aluna já dominava. 

De acordo com a declaração da aluna, de modo geral, o curso não promoveu 

evolução de seu letramento digital, mas propiciou rever aspectos anteriormente 

aprendidos. 

“como afirmei acima, eu aperfeiçoei meus conhecimentos adquiridos 
anteriormente.” (Eliana – questionário final), 

permitindo que ela se sentisse mais segura para utilizar o computador em sala de 

aula. 

Eliana parece ter uma postura de auto-crítica e de consciência do que 

consegue ou não realizar, que acredito é anterior ao curso. O único ponto que, 

segundo a participante, houve letramento foi a unidade 6 em que Eliana aprendeu 

sobre a construção e publicação de WebPage, deixando-a mais preparada para 

aulas novas e para lidar com o recurso computador e tornando-a, assim, uma 

usuária mais eficiente. A aluna, após desenvolver sua WebPage, teve o nível E da 

escala de Letramento em Programas consolidado. 

 “Sim, [o curso me tornou uma usuária mais eficiente] porque revi muitas 
coisas que fazia temo que não fazia e aprendi outras (Web). Desta forma 
estarei mais preparada para aulas novas.” (Eliana – questionário final). 
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Pelas declarações de Eliana, creio poder afirmar que o curso ampliou o nível 

de letramento digital que ela tinha, promovendo, portanto, algum tipo de letramento. 

Aqui novamente levanto a questão de que dependendo do nível de letramento digital 

inicial de um professor, o nível de aprofundamento que o curso promove será 

diferente, entretanto, ele promove algum tipo de letramento.  

Parece que para alunas com mais conhecimento, caso de Eunice e Eliana, o 

grande mérito do curso foi ampliar a segurança de utilização dessa tecnologia, na 

verdade uma consolidação do conhecimento prévio da aluna, permitindo que Eunice 

e Eliana tenham mais opção e confiança em sua utilização na sala de aula. Foi 

possível constatar indícios de que existe sim a aquisição de novos conhecimentos, 

mas não parece ser o mais relevante nesses dois casos. O letramento digital de 

ambas foi, principalmente, relacionado com a utilização dos recursos na prática 

pedagógica. 

Retomando nossa pergunta de pesquisa, a saber: que letramento digital foi 

identificado no curso em relação à utilização da Internet e dos programas de 

computador? e após a análise das cinco participantes do curso, creio poder concluir 

que há indícios fortíssimos de que o curso ministrado promoveu o letramento digital 

dessas professoras.  

Como abordei na fundamentação teórica, o letramento digital é o uso dos 

recursos tecnológicos, adequando-o, conscientemente ao fazer pedagógico 

específico de cada professor (Sampaio e Leite, 2000). Após o curso e pelos 

resultados da análise dos dados, acredito poder afirmar que as participantes 

iniciaram seu processo de letramento digital ou o consolidaram. 

Ao longo das unidades 2, 4, 5 e 6, as participantes, em sua maioria, 

elaboraram material com os programas propostos, desenvolvendo atividades 

pedagógicas com os programas que antes não eram capazes de fazer ou, então, 

aperfeiçoando o que já conheciam. Os materiais elaborados sempre tiveram como 

foco o contexto específico de cada participante. 

Muitas delas ainda não conseguiram aplicar em suas escolas o material, 

principalmente porque o curso finalizou após o período letivo, mas declararam que 

se sentem mais preparadas para fazê-lo no próximo ano letivo: 
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“ainda não pude utilizar [a experiência adquirida no curso], porque o ano 
letivo terminou antes que eu pudesse utilizá-lo.” (Marli – questionário final). 

Ou outro exemplo: 

“Ainda não utilizei o que aprendi por falta de tempo no cumprimento do 
Planejamento Pedagógico de 2003.” (Eliana – questionário final). 

A afirmação da aluna Gisele parece resumir a idéia de todas. Ela se sente 

mais preparada para lidar com o recurso computador de forma pedagógica, porque, 

mais do que aprendizado houve inclusão na era digital, fazendo com que ela se sinta 

mais apta a dialogar e discutir sobre o assunto, desenvolvendo uma postura 

adequada ao mercado de trabalho e às exigências da sociedade atual: 

“posso dialogar no mesmo nível [com outros colegas e pessoas]. Não me 
sinto pertencendo a uma classe desvalorizada, velha e desatualizada, como 
antes. Sei que posso “correr atrás” se eu quiser aprender mais.” (Gisele – 
questionário final). 

Ela também menciona, na declaração acima apresentada, a questão do 

diálogo com colegas, que sugere uma postura mais colaborativa entre pares. 

Afirmação que também pode ser vista na declaração a seguir: 

“um dos aspectos nesse curso que mais me ajudaram na utilização do 
computador em sala de aula foi a minha interação com as pessoas do meu 
relacionamento profissional. O que me ajudou foi ter trazido para o meu dia a 
dia as coisas que aprendi, poder discutir nessa linguagem, usar os recursos 
que as outras pessoas usavam. Perdi o medo. Agora me sinto capaz e me 
sinto igual a todos.” (Gisele – questionário final). 

Além disso, também houve o desenvolvimento da competência de aprender a 

aprender, tão importante para estar inserida e conseguir acompanhar as mudanças 

na sociedade atual (Delors et al, 2001). 

Ou como a aluna Marli afirmou em seu questionário final: 

“Antes eu não tinha tanto conhecimento sobre esse recurso, e achava que 
seria muito difícil sua utilização, mas agora eu sei que se tiver condições 
para praticar, podemos fazer muita coisa com essa tecnologia para com 
nossos alunos”. (Marli – questionário final) 

A aluna demonstra consciência de sua capacidade, inclusive percebendo a 

necessidade de mais prática para consolidar o letramento digital aqui iniciado, 

denotando capacidade de reflexão como aprendiz e professor. 
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Os dados parecem dar indícios, como foi colocado ao longo da análise, de 

que quanto maior o letramento digital inicial, mais possibilidades se abrem em 

termos de inovação. Como disse, e volto a reafirmar, a literatura freqüentemente em 

tom de crítica afirma que os professores fazem o mesmo, o tradicional, o antigo com 

o novo recurso (Belloni, 1999, Moran, 2000) – o computador. No entanto, acredito 

que isso seja uma fase natural e necessária, pois só depois de dominar uma 

ferramenta e se sentir segura é que alguém irá ousar mais. Obviamente existem 

exceções. O curso parece indicar esse caminho. Entretanto, vejo como necessário 

uma maior investigação nesse foco para se poder ser conclusivo. 

Um aspecto interessante a ser observado é o fator motivacional que o recurso 

computador parece despertar no processo ensino-aprendizagem, tanto no professor 

quanto no aluno, motivando particularmente alunos adultos. Como a aluna Gisele 

afirma: 

“Todas as aulas que monto, o faço com o propósito de usá-las p/ ver como 
fica. Só que só posso testá-las em casa, onde uso o computador com meus 
alunos individuais. Acho que em grupo deve ser muito interessante, mas não 
temos computador na escola onde trabalho, believe it or not. Tenho usado e 
percebo que uma aluna mais nova, nem percebe que isso é uma coisa nova 
para mim, pois para ela é normal. Uma outra, da minha idade, fica 
maravilhada com a tecnologia. Percebo ambas motivadas em aula, que é um 
dos meus objetivos. De qualquer forma, eu estou adorando, estou muito 
motivada e isso passa para qualquer aluno. Thanks.” (Gisele – e-mail 
enviado em 04/11/2003). 

 

A afirmação de Gisele de que para uma aluna dela a tecnologia foi vista como 

normal e para outra não, comprova a necessidade do letramento digital do professor, 

pois se ele não se capacitar para utilizar essa nova linguagem, ele poderá ficar tão 

distante da linguagem de seus alunos que crescem neste novo paradigma, que 

poderá causar problemas no processo ensino-aprendizagem desses alunos. Além 

disso, a aluna mostra reflexão na prática e sobre a prática ao analisar o processo de 

aprendizagem do aluno e o seu próprio ao dizer que percebe seus alunos 

motivados, assim como, ela.  

Qualquer professor de curso on-line precisa estar ciente de que sempre 

existirão fatores externos que atrapalham e acabam por interferir no processo do 

curso. Durante esse curso, várias alunas tiveram problemas e se afastaram por um 
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período e depois voltaram. Alguns dos fatores que influenciaram no andamento do 

curso: a) concurso público que fez várias alunas se afastarem para estudar por 

cerca de 2 semanas; b)  doença em família; c) questões profissionais, como o 

fechamento do ano letivo com prazos a serem cumpridos; d) quebra do computador. 

Ilustro esse problema com o e-mail enviado pela aluna Gisele abaixo: 

“Cynthia, maybe you noticed I was absent for a few days (2 weeks). My 
computer decided to crash. I had to buy a new one and I had a lot of 
problems. Today I saw your message from November 14 I'm sorry not to 
have been able to participate in the chat It should have been great, really. 
Anyway, I'm late, I'll do my best to catch up with you guys, and I'll try to enter 
blackboard to see what's going on.I missed all this”. (Gisele – e-mail enviado 
em 25/11/03) 

 

O e-mail da aluna reforça a importância da mudança do papel do aluno no 

processo ensino-aprendizagem, principalmente em cursos on-line. A aluna 

demonstrou comprometimento, autonomia e pró-atividade. Essa nova postura como 

aluna, com certeza, auxilia, a longo prazo, a incorporação do novo paradigma 

educacional no papel de professora. 

 



 
 
 
Considerações Finais   

186 

Considerações Finais 

 

Conforme explicitado desde a introdução deste trabalho, a pesquisa que 

realizei objetivou investigar o letramento digital via Internet na construção do 

conhecimento tecnológico e pedagógico do professor de inglês em serviço para a 

inserção da tecnologia computador na sala de aula, partindo de um curso on-line, 

por mim elaborado, que visava: a) discutir aspectos teóricos da inserção do 

computador no fazer pedagógico; b) capacitar os professores no manuseio dos 

programas Word, Paint e PowerPoint, além de criação e publicação de Webpages; 

e, c) utilizar esses programas, bem como a Internet, como recursos pedagógicos em 

sala de aula, focando, através de um processo reflexivo, o contexto específico de 

cada participante. Uma das preocupações na elaboração do curso foi utilizar 

programas de computador de ampla disseminação no Brasil tanto em computadores 

para uso pessoal em suas residências, como nos computadores disponibilizados nas 

escolas, não gerando, assim, problemas com licença de uso, nem custos adicionais 

para aquisição de programas. Por isso, os programas de computador acima 

mencionados foram escolhidos. 

A principal razão para propor um curso de formação de professor com foco no 

letramento digital foi promover a inclusão do professor no mundo digital e no novo 

paradigma educacional, permitindo, assim, que, posteriormente, ele promova a 

inclusão digital de seus alunos. Outra preocupação foi propiciar a experiência de um 

curso on-line, que além de expor o participante da pesquisa mais freqüentemente ao 

computador, fazendo-o vivenciar essa tecnologia mais de perto, foi possibilitar que, 

talvez no futuro, o professor ao perceber-se como um profissional capaz de utilizar 

eficientemente o computador como recurso pedagógico em sala de aula presencial, 

motive-se a utilizar o computador como meio de ensino através da elaboração de 

cursos via Internet. 

Descrevendo e interpretando os resultados, busquei esclarecimentos para as 

seguintes questões: que letramento digital foi identificado no curso: a) em relação à 

utilização da Internet e dos programas de computador; e b) em relação à aplicação 

do computador como recurso pedagógico. 
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Para responder a essas perguntas de pesquisa, o estudo de caso foi 

escolhido, permitindo observar mais detalhadamente um número reduzido de 

participantes.  Ele foi desenvolvido com cinco professoras de inglês em serviço, com 

experiências diversas em termos computacionais e atuando em vários contextos de 

ensino. 

Para melhor perceber o processo de letramento digital das participantes, três 

escalas, visando mensurar o seu nível de letramento inicial e final foram 

desenvolvidas, a saber: escala Letramento na Internet, escala Letramento em 

Programas e escala Aplicação Pedagógica dos Recursos Computacionais. 

Ao longo do curso pude constatar um processo de letramento digital em 

relação aos programas. As participantes, após o curso, possuem mais habilidade no 

manuseio dos recursos que eles disponibilizam. Também houve letramento na 

utilização pedagógica da Internet. Para as participantes com níveis iniciais mais altos 

de letramento, o curso ajudou-as a aperfeiçoar os conhecimentos adquiridos 

anteriormente, deixando-as mais preparadas para inovar no processo ensino-

aprendizagem. Creio, como disse anteriormente nos resultados da análise, que o 

professor, ao iniciar sua inserção no mundo digital, inicia fazendo o tradicional, o 

mesmo, o antigo com o novo recurso. Acredito ser uma fase natural e necessária e 

que a inovação virá com o maior domínio do recurso computacional. 

Essa inovação vem, também, associada à mudança de paradigma 

educacional. Os resultados mostraram que ao fazerem o curso, houve uma 

exposição ao novo paradigma e a uma nova forma de aprender através da 

colaboração, da reflexão e do desenvolvimento da autonomia do aprendiz. Acredito 

que o curto espaço de tempo do curso não foi o suficiente para mudar a visão do 

que é ensinar e aprender para cada uma das participantes, mas, com certeza 

disparou o gatilho para iniciar esse processo, que é longo e demorado. Não será um 

curso de formação de professores com foco em letramento digital de oito semanas 

que irá efetivá-lo, mas foi o passo inicial para promover o despertar da necessidade 

de mudar. Para a consolidação desse processo, haveria a necessidade de outros 

cursos, de cunho teórico-práticos como esse. 

Além do desenvolvimento na parte operacional, creio que outros aspectos 

que não são mensuráveis, eu diria até certo ponto intangíveis, por serem na sua 
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maioria atitudinais, foram, o que denomino de as grandes conquistas dessa 

experiência de letramento digital que relato a seguir.  

Uma das primeiras conquistas do curso foi uma mudança de visão em relação 

ao que é usar o computador como recurso pedagógico. Deixou-se de se entender 

‘usar computador como recurso pedagógico’ = ‘usar a Internet na sala de aula ou 

digitação de textos no computador pelos alunos’. Um aspecto importante que o 

curso promoveu foi despertar a consciência de que o computador disponibiliza 

inúmeras possibilidades de uso no pedagógico, apesar de não ter sido feito para 

isso, não precisando ficar limitado ao uso da Internet e de programas educacionais 

específicos. 

Uma segunda conquista de vulto, no meu entender, nesta pesquisa, apesar 

de parecer contraditório, foram as perdas que se efetivaram ao longo do curso:  a 

perda do medo em relação a esse recurso; a perda da insegurança em utilizá-lo; e, 

finalmente, a perda da sensação de impotência em não conseguir mudar sua prática 

para atender a solicitação da sociedade da promoção da inclusão digital dos alunos. 

As participantes se sentem mais confiantes e mais preparadas para lidar com o 

recurso computador, adequando-o ao seu contexto. Houve a conscientização de que 

a dificuldade com o recurso não é individual, mas coletiva e normal. Com isso, 

perde-se a sensação de ser ultrapassado e desqualificado como profissional. É uma 

questão de esforço próprio e de capacitação contínua para manter-se atualizado, 

aspecto presente em qualquer outra carreira na sociedade atual. 

Percebeu-se também no curso, uma postura mais reflexiva entre os 

professores, avaliando a reação de seus alunos e percebendo quando e como 

poderiam utilizar o computador em sua prática pedagógica. O desenvolvimento do 

processo reflexivo é necessário para que mudanças mais profundas se operem no 

fazer pedagógico dos professores. 

Ao longo do curso percebeu-se que alguns aspectos poderiam ser os 

responsáveis pelo desenvolvimento do letramento dos professores. Esses gatilhos é 

que propiciaram o letramento. Um desses gatilhos foi a reflexão colaborativa entre 

as participantes ao discutirem os temas propostos nas unidades que abordaram 

aspectos teóricos. A interação entre as participantes no compartilhamento de suas 

reflexões descortinou novas reflexões e amadurecimentos de como mudar o seu 



 
 
 
Considerações Finais   

189 

próprio fazer pedagógico. A reflexão também passou pela observação dos próprios 

alunos das participantes, atentando para a reação dos alunos e analisando o fazer 

pedagógico na ação. Outro aspecto foi utilizar os recursos abordados no curso  para 

a situação específica de ensino de cada um, por exemplo usar suas próprias 

apostilas para trabalhar os índices analíticos e remissivos (aspecto ensinado no 

curso), ou elaborar material no computador, baseando-se em seu próprio contexto. 

Essa aproximação entre o que era abordado no curso e a aplicabilidade direta em 

sala de aula parece gerar um fator motivador que desperta maior empenho e 

aquisição de conhecimento. O aprendizado passa a ser significativo. Por último, eu 

diria a mescla de teoria e prática abordada no curso. Ver efetivamente, como os 

conceitos teóricos recém-estudados se aplicavam na prática individual, propiciando 

a conexão entre teoria e prática. Se os cursos teóricos e práticos são dados 

separadamente, fica a cargo do professor em formação fazer as conexões e 

transposições entre os dois. O que, de modo geral, não acontece. Portanto, acredito 

que fazer cursos de cunho teórico-prático seja mais claro e significativo para os 

alunos que podem ver na prática o princípio discutido. 

Um dos fatores que percebo ter sido de grande valia no curso ministrado foi 

sua ambientação on-line. Propiciar o maior contato do professor com o computador, 

proporcionou, no meu ponto de vista, uma maior familiaridade com a ferramenta, 

incentivando o aluno a procurar respostas de forma autônoma e uma experiência 

mais rica. Acredito que algumas unidades precisam ser remodeladas, com inclusão 

de áudio e vídeo e talvez animações. Esses recursos não forma utilizados por receio 

de que dificultassem o acesso ao curso pelos participantes. 

Vejo cursos rápidos (cerca de oito semanas) on-line, como o aqui ministrado, 

com associação entre a teoria e prática, uma das soluções para o letramento digital 

do professor. 

Um outro aspecto importante desta pesquisa foi a criação das escalas para 

classificar os níveis de letramento das participantes. Uma das grandes dificuldades 

iniciais da pesquisa e que gerou as escalas foi a percepção de que as participantes 

estavam em níveis de letramento digital diferentes, isto é, pelas informações obtidas 

no questionário inicial era possível perceber que as participantes já possuíam algum 

letramento digital, pois sabiam utilizar diferentes recursos computacionais, mas não 



 
 
 
Considerações Finais   

190 

ficava claro o que as diferenciava  inicialmente e sua modificação ao longo do curso. 

As escalas permitiram uma avaliação mais clara do processo de letramento que 

cada professora-aluna estava percorrendo. A aplicação sistemática dessas escalas 

pôde permitir uma avaliação mais precisa de onde se estava partindo, o que faltava 

para se chegar no objetivo final de letramento e onde, efetivamente, se estava 

chegando. 

Após elaborar as escalas e utilizá-las, não tenho a pretensão de afirmar que 

essas são as escalas acabadas para avaliar letramento digital de professores, pois, 

creio que, como toda proposição inicial, há a necessidade de um refinamento e 

aperfeiçoamento, seguido de nova aplicação para, aos poucos, construir-se um 

instrumento mais sólido e amplamente testado.  

Para contribuir e incentivar essa revisão das escalas, que vejo como 

necessária e desejável, gostaria de propor uma mudança na escala Letramento na 

Internet. Essa escala possui 4 níveis, de 0 à 3 como se segue: 

0 = envia e recebe e-mails para/de amigos, colegas de trabalho e alunos; 

1 = utiliza a Internet para enviar e receber e-mails com anexos (ex. exercícios 

trabalhos de e para alunos), procurar imagens e ilustrar o próprio material 

criado, pesquisar assuntos e buscar informação na rede; 

2 = participa de salas de bate-papo, fórum ou lista de discussão; 

3 = utiliza a Internet para pagar contas, fazer compras e reservar passagens e 

publicar Webpages. 

Proporia a criação de mais dois níveis: os desdobramentos dos níveis 1 e 3. 

Eu retiraria os itens “pesquisar assuntos e buscar informação na rede” do nível 1 e 

os classificaria como nível 2. Os atuais níveis 2 e 3 seriam transformados em nível 3 

e 4.  Também proporia o desdobramento do nível 3 atual, retirando o item “publicar 

Webpages” e criando mais um nível, no caso, o nível 5. 

Assim, a escala de Letramento na Internet teria seu desenho final da seguinte 

forma: 

0 = envia e recebe e-mails para/de amigos, colegas de trabalho e alunos; 
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1 = utiliza a Internet para enviar e receber e-mails com anexos (ex. exercícios 

trabalhos de e para alunos), procurar imagens e ilustrar o próprio material 

criado,  

2 = pesquisar assuntos e buscar informação na rede; 

3 = participa de salas de bate-papo, fórum ou lista de discussão; 

4 = utiliza a Internet para pagar contas, fazer compras e reservar passagens 

5 = produz e publica Webpages. 

Faço essa proposta por perceber que a busca e seleção de informação na 

rede suscita maior habilidade de navegação e processos cognitivos mais complexos 

do que os itens anteriores, acreditando, portanto, que devam ser considerados em 

separado na escala. Da mesma forma, a produção e publicação de WebPages 

suscita conhecimentos mais complexos e uma nova linguagem – o HTML. Portanto, 

devendo ser considerada como um outro nível de letramento atingido. 

Mesmo assim, não acredito que a utilização da escala anterior invalide a 

pesquisa, na medida em que, essa mudança propõe um aperfeiçoamento que não 

altera na essência os resultados desta pesquisa. 

Creio ter sido esse o primeiro passo para a construção de um recurso para 

formadores de professores preocupados com o letramento digital destes, que será, 

com certeza, seguido de outros, pois, entendo que, é assim que se constrói a 

evolução cientifica, com pequenos passos ancorados nos anteriores. 

Para finalizar, consigo visualizar a minha própria mudança desde o início da 

elaboração do curso até este momento. O meu próprio nível de letramento digital se 

aperfeiçoou, bem como a segurança em lidar com a tecnologia e o aprofundamento 

da reflexão crítica de meu próprio fazer pedagógico. Espero que esta pesquisa 

possa colaborar com o amadurecimento e crescimento de outros como foi para mim. 
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Anexo 1 

Questionário Inicial 
 
Esse questionário é composto de diferentes tipos de perguntas. Algumas você terá apenas que 
assinalar o item que mais se adequa ao seu caso (muitas vezes mais de uma escolha é possível) e 
outras, você terá que digitar a resposta. Por questões da lógica de funcionamento do programa, 
muitas questões apresentarão resposta correta e pontuação. Favor desconsiderá-las. Obrigada, 
Cynthia 
 
1) Nome: __________________________________________________ 

2) Área em que leciona (ex.: Português (muitas horas), inglês (poucas horas) 
R: 

3) Sexo: 
___ feminino   ____ masculino 

4) Faixa Etária: 
   de 20 a 25 anos  de 36 a 40 anos  de 51 a 55 anos 
   de 26 a 30 anos  de 41 a 45 anos  de 56 a 60 anos 
   de 31 a 35 anos  de 46 a 50 anos  mais de 60 anos 

5) Há quanto tempo você atua no magistério?  
__________anos e/ou _________meses 

6) Onde você leciona atualmente? Em que nível e séries? Qual(is) disciplina(s)? (ex.: EEPG Mário 
de Andrade, 5a e 6a séries - fundamental, Inglês) 
R:  
 

7) O que significa para você 'Utilizar/explorar o computador como recurso pedagógico/ferramenta de 
aprendizagem'? 
R: 
  

8) Você já fez algum curso que ensinasse a utilizar o computador na sala de aula? Se SIM, favor 
especificar quando, onde e duração do curso? 
R: 
 

9) Por que você decidiu fazer esse módulo? 
R: 
 

10) Quais são suas expectativas em relação ao módulo que estamos começando hoje? 
R: 
 

11) Você já utiliza o computador na sua vida pessoal ? Responda SIM ou NÃO. Se NÃO, por quê? 
R: 
 

12) Você já utiliza o computador na sua vida profissional ? Responda SIM ou NÃO. Se NÃO, por 
quê? 
R: 
 

13) Se sua resposta foi SIM para NA SUA VIDA PESSOAL , assinale abaixo a(s) alternativa(s) 
correspondente(s) ao seu caso (assinale mais de uma alternativa, se necessário):  

 usa processadores de texto (ex: Word) para digitar cartas, documentos etc 

 usa planilhas eletrônicas (ex: Excel) para calcular suas despesas mensais etc  
 envia e-mails para os amigos  
 usa a internet para buscar informação sobre um assunto 
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 usa a internet para pagar contas 
 usa a internet para fazer compras, reservar passagens 
 participa de chats/salas de bate-papo 
 Outros.   
 

14) Se você assinalou OUTROS, favor especificar quais: 
R: 
 

15) Se sua resposta foi SIM para NA SUA VIDA PROFISSIONAL , assinale abaixo a(s) alternativa(s) 
correspondente(s) ao seu caso (assinale mais de uma alternativa, se necessário): 

 digita trabalhos, provas etc em editor de texto 
 calcula as notas dos alunos em planilha eletrônica 
 cria aulas usando software de apresentação (ex: Powerpoint) 
 envia e recebe e-mails para colegas e alunos 
 usa a internet para procurar imagens para ilustrar a sua aula 
 usa a internet para passar exercícios para seus alunos 
 usa a internet para receber/enviar trabalhos de alunos 
 participa de Lista de Discussão 
 Outros.   
 

16) Se você assinalou OUTROS, favor especificar quais: 
R: 

17) Com que freqüência você usa o computador? 
 Todos os dias  1 vez por semana  Eventualmente (1 ou 2 vezes por mês) 
 2 a 3 vezes por semana   Só nos fins de semana  Não uso 
 

18) Você tem computador em casa? 
____ SIM   ____ NÃO 

19) Se você respondeu SIM à questão anterior: não sendo você o único usuário, quem mais se 
beneficia do computador na sua casa? (Assinale mais de uma alternativa, se necessário): 

 Eu  Filho(s)  Outros 
 Marido/Esposa  Irmão(s)   

20) Se você assinalou OUTROS na questão anterior, favor especificar. 
R: 
 

21) Baseado na resposta da questão 19, enumere de 1 a 5 (se for o caso) quem mais usa o 
computador, sendo 1=maior usuário  e 5=menor usuário : 

 Eu  Filho(s)  Outros 
 Marido/Esposa  Irmão(s)   

 

22) Você tem acesso à Internet (assinale mais de uma alternativa se necessário): 
____ em casa  ___ no trabalho 

23) Quando acontece problemas com o seu computador, como você procede para solucioná-lo? 
EX.:não tenho computador; tento solucioná-lo sozinho; chamo a assistência técnica; peço auxílio 
ao meu filho(a) ou sobrinho(a), vizinho(a); peço a um colega com mais conhecimento, etc. 
R: 

 

24) O que você espera aprender nesse módulo? 
R: 

25) Está(ão) claro(s) o(s) objetivo(s) deste módulo para você? Se sim, você poderia elencá-lo(s)? 
R: 
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26) Que itens você espera sejam abordados durante o módulo? 
R:  

27) Você está familiarizado(a) com os seguintes temas/itens? Especifique o nível de seu 
conhecimento/manuseio dos itens abaixo: 
A = nada; B = um pouco; C = razoavelmente; D = muito 
 

Nível Itens 
 1. Teorias de Aprendizagem 
 2. Abordagem/Métodos de Ensino de Línguas 
 3. Discussão sobre Alfabetização Tecnológica e Letramento Digital 
 4. Discussão sobre o papel dos agentes do processo ensino-aprendizagem no uso da 

tecnologia 'computador' 
 5. Discussão sobre os diferentes papéis e práticas do professor em sala de aula 
 6. Utilização pedagógica do software Word 
 7. Utilização pedagógica do software Paintbrush 
 8. Utilização pedagógica do software Powerpoint 
 9. Utilização pedagógica da Internet 
 10. Criação de WebPages/Homepages 

 
Obrigada! 
 
PS.: Após responder e salvar o questionário, favor enviá-lo como anexo para: 
  fischercr@uol.com.br 
 cynthia@fecap.br 
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Anexo 2 
 

Questionário Intermediário 
 
 
Prezado(a) colega, 
Este questionário visa coletar informações sobre o seu processo de Letramento Digital ao 
longo do curso. Seus comentários são muito valiosos para podermos aperfeiçoar o curso e 
corresponder melhor às necessidades dos professores. Ele também fornecerá dados para a 
minha pesquisa. Queira, por gentileza, preenchê-lo o mais detalhadamente possível.  
 
Nome: ______________________________________________  data: ___/___/___ 
 
Considerando as Unidades 1, 2 e 3, analise e avalie: 
 
Aspectos do conteúdo. Dos itens abordados: 
a)  O que eu já sabia e não foi novidade? Mesmo sendo conhecido, foi interessante/ 
necessário rever ou chato/ desnecessário? 
 
Unidade 1: 
 
Unidade 2: 
 
Unidade 3: 
 
b) O que eu aprendi? 
Unidade 1: 
 
Unidade 2: 
 
Unidade 3: 
 
 
c) O que eu ainda não consigo fazer? Por quê? (ex.: preciso de mais prática, de 

mais exercícios, as explicações não foram suficientes, etc).  
Unidade 1: 
 
Unidade 2: 
 
Unidade 3: 
 
d) Que aspectos foram fáceis até o momento no curso? 
 
 
e) Que dificuldades encontrei até o momento no curso? 
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Aspectos formais:  
 
Unidade 1 
 
1) O objetivo da unidade está claro? Se não, explique. 
2) As instruções estão claras? Se não, explique. 
3) O conteúdo está adequado aos objetivos do curso e da unidade? 
4) O que está bom e você não mudaria? 
5) O que NÃO está bom e você alteraria? Explique. 
6) O que está faltando? O que você acrescentaria? 
 
Unidade 2 
 
7) O objetivo da unidade está claro? Se não, explique. 
8) As instruções estão claras? Se não, explique. 
9) O conteúdo está adequado aos objetivos do curso e da unidade? 
10) O que está bom e você não mudaria? 
11) O que NÃO está bom e você alteraria? Explique. 
12) O que está faltando? O que você acrescentaria? 
 
Unidade 3 
 
13) O objetivo da unidade está claro? Se não, explique. 
14) As instruções estão claras? Se não, explique. 
15) O conteúdo está adequado aos objetivos do curso e da unidade? 
16) O que está bom e você não mudaria? 
17) O que NÃO está bom e você alteraria? Explique. 
18) O que está faltando? O que você acrescentaria? 
 
 
 
 
 
 

Obrigada. 
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Anexo 3 
 

Questionário Final 
 
Prezado(a) colega, 
Este questionário visa coletar informações sobre o seu processo de Letramento Digital ao longo do curso e é 
parte integrante de uma pesquisa de Doutorado em Lingüística Aplicada na PUC-SP. Queira, por gentileza, 
preenchê-lo. Os dados obtidos serão mantidos em sigilo. 
 
Nome: _________________________________  área: _____________  data: ___/___/___ 
 
1. Quais eram suas expectativas em relação ao módulo terminado? Elas foram preenchidas ou não? Por quê?  

 
2. Antes de fazer esse módulo, o que você fazia ao ter que utilizar o computador em sala de aula?  

 
3. Houve aspectos tratados no módulo que você já conhecia? 
Item Não 

conhecia 
Conhecia 
muito 
pouco 

Conhecia 
razoavelm
ente 

Conhecia 
muito 

Teorias de aprendizagem     
Abordagem/Métodos de ensino de línguas     
Discussão sobre alfabetização Tecnológica e Letramento 
Digital 

    

Discussão sobre o papel dos agentes do processo ensino-
aprendizagem no uso da tecnologia computador 

    

Discussão sobre diferentes “posturas” do professor      
Utilização pedagógica do software Word     
Utilização pedagógica do software Paintbrush     
Utilização pedagógica do software PowerPoint     
Utilização pedagógica da Internet     
Outros:     
     
 
4. O que você aprendeu de novo nesse módulo? (Marque com um X mais de um item se necessário)  
Item  
Teorias de aprendizagem  
Métodos de ensino de línguas  
Discussão sobre alfabetização Tecnológica e Letramento Digital  
Discussão sobre o papel dos agentes do processo ensino-aprendizagem no uso da tecnologia 
computador 

 

Discussão sobre diferentes “posturas” do professor   
Utilização pedagógica do software Word  
Utilização pedagógica do software Paintbrush  
Utilização pedagógica do software Powerpoint  
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Utilização pedagógica da Internet  
Outros:  
  
Eles te ajudaram de alguma forma a inserir o computador na sua ação docente?           Sim            Não  

 
• Se sim,  quais e como? ______________________________________________________________ 

 
5. Quais foram os aspectos nesse curso que mais te ajudaram na utilização do computador em sala de aula? 
Item  
a. O desenho do curso (como os diferentes elementos do curso se relacionavam entre si)  
b. O material utilizado  
c. A forma como o material foi abordado/trabalhado  
d. A organização das atividades/as atividades (quais? Responda abaixo)  
e. Recursos (os textos; outros materiais lidos, uso da internet no curso)  
f. A sua interação com o professor, os colegas e o material  
g. O ritmo de seu trabalho  
h. As discussões online síncronas (chat)  
i.. As discussões assíncronas (discussion board/e-mails)  
j. O trabalho em grupo/individual  
k. O feedback recebido  
l. O uso da Web  
m.A qualidade do apoio recebido  
n. Outros:  
  

Item D: Quais?  
 
6. Quais dos aspectos tratados no módulo você passou a usar na sua prática em sala de aula? 
Item  
Teorias de aprendizagem  
Métodos de ensino de línguas  
Discussão sobre alfabetização Tecnológica e Letramento Digital  
Discussão sobre o papel dos agentes do processo ensino-aprendizagem no uso da tecnologia 
computador 

 

Discussão sobre diferentes “posturas” do professor  
Utilização pedagógica do software Word  
Utilização pedagógica do software Paintbrush  
Utilização pedagógica do software Powerpoint  
Utilização pedagógica da Internet  
Outros:  
  
 
7. Quais foram os aspectos menos relevantes desse módulo? 
Item  
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Teorias de aprendizagem  
Métodos de ensino de línguas  
Discussão sobre alfabetização Tecnológica e Letramento Digital  
Discussão sobre o papel dos agentes do processo ensino-aprendizagem no uso da tecnologia 
computador 

 

Discussão sobre diferentes “posturas” do professor  
Utilização pedagógica do software Word  
Utilização pedagógica do software Paintbrush  
Utilização pedagógica do software Powerpoint  
Utilização pedagógica da Internet  
Outros:  
  
 
8. Quais dos itens acima deveriam ter sido mais explorados no módulo? 
 
9. Até que ponto o curso lhe ajudou a desenvolver os seguintes aspectos:  

a. Compreender como o computador funciona. Justifique. 
b. Compreender como utilizar diferentes recursos/software em sala de aula (quais?) Justifique. 
c. Elaborar atividades/ projetos no computador. Justifique. 
d. Elaborar aulas no computador. Justifique. 
e. Ter confiança na sua habilidade em utilizar o computador em sala de aula. Justifique. 
f. Selecionar quando/em que situações e como utilizar o computador como recurso pedagógico. 

Justifique. 
 

10. Quando você prepara, agora, a sua aula ou curso, como é que você faz? Que recursos você utiliza? 
 
11. Você acha que se tornou um(a) usuário(a) do computador mais eficiente? Explique no quê, ou como. 
 
12. Hoje você usa o computador em sala de aula mais do que antes? Por quê? 
 
13. Como professor(a), você se sente mais preparada para lidar com esse recurso? Explique. 
 
14. Você utilizou a experiência adquirida durante o curso em sua vida profissional? De que forma? 

Especificar. 
 
15. Ao comparar a sua habilidade atual em lidar com o computador com a sua habilidade pré-curso, que 

aspectos diferem? 
 
16. Houve alguma mudança na sua atuação profissional, por exemplo na forma de interação com o aluno, no 

seu papel de professor…, como decorrência do curso? Justifique. 
 
17. Outros comentários 

 
Obrigada! 
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Anexo 4 
 

Avaliação Unidade 1a 
 
Nome: 
 
Avaliação: 
 
1. Baseado no texto Os recursos computacionais e suas possibilidades de aplicação no ensino 

segundo as abordagens de ensino-aprendizagem  selecione qual abordagem de ensino-
aprendizagem, segunda coluna, melhor se relaciona com os textos citados abaixo, primeira 
coluna. 

 
Dica: clique sobre o texto da segunda coluna e selecione a opção adequada. 
 
1.1 No tocante à relação aluno-professor: 
 a) O professor deve estimular o aluno a construir seu 
conhecimento de forma autônoma, a partir de suas 
descobertas individuais 
b) O aluno é conduzido pelo professor que determina a 
velocidade e a forma de construção do conhecimento 
c) O professor é um mediador do processo de construção do 
conhecimento que se dá através da interações sociais 

 
___ Sócio-Interacionista 
 
___ Sócio-Construtivista 
 
___ Behaviorista 

 
1.2 No tocante à relação aluno-aluno: 
a) Pouco explorada 
b) O aluno é parte de um contexto social e deve ter 
iniciativa para questionar, descobrir e compreender o 
mundo a partir de interações com os demais 
c) Desconsiderada 

       
      ___ Sócio-Interacionista 
 

___ Sócio-Construtivista 
 

      ___ Behaviorista 
 
1.3 E na relação aluno-objeto do conhecimento a ser aprendido: 
a) O conhecimento é disponibilizado de forma seqüencial 
para o aluno 
b) O aluno constrói seu conhecimento a partir de suas 
próprias percepções, oriundas das interações com o objeto 
c) O aluno é capaz de interagir com os objetos 
(amplificadores culturais), e modifica-los, construindo 
assim seu conhecimento 

 
___ Sócio-Interacionista 
 
___ Sócio-Construtivista 
 

      ___ Behaviorista 
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1.4 No tocante aos recursos computacionais: 
a) O computador passa a ser encarado também como um 
meio de comunicação e interação entre aprendizes e 
orientadores 
b) O computador possibilita o acompanhamento individual 
dos estudantes 
c) O computador é utilizado como um meio de 
disponibilizar informações de maneira seqüencial 

 
___ Sócio-Interacionista 
 
___ Sócio-Construtivista 
 

      ___ Behaviorista 
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Anexo 5 
 

Avaliação Unidade 1b 
 
 
Results of Unidade 1b - 
Abordagens/Métodos de Ensino 
de Língua Estrangeira   

   

If you would like to clear this student's attempt, 
you can do so by clicking this button. 

 

 
  

 

   

Question 1:       Matching  
100 points possible  

Question:  As características elencadas abaixo faz parte de que Abordagem/Método 
de ensino de línguas? Associe as duas colunas. 

 
  
   

  
 
Match  

Correct  
Match   Question Items   

  C  C  1. desenvolver a habilidade 
comunicativa do aluno  

  B  B  2. o método baseia-se em 
'dialogos e 'drills'  

  C  C  3. iniciou-se na década de 70 e 
80  

  A  A  
4. método consiste em 
apresentar regra gramatical, 
ilustrá-la e fazer tradução e 
versão  

  C  C  
5. alunos precisam aprender 
tanto regras gramaticais como 
estratégias para uma efetiva 
comunicação  

  -  A  6. ler literatura no original  

  C  B  
7. aprender a língua é dominar 
blocos de construção da língua e 
saber combiná-los  

  -  A  8. usa-se somente a língua 
materna em sala de aula  
9. enfatiza a habilidade do aluno 

 
Answer Items   
A. The Grammar-
Translation Method  

B. The Audio-
Lingual Method  

C. The 
Communicative 
Approach   
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  C  C  
9. enfatiza a habilidade do aluno 
em usar a língua adequadamente 
em situações específicas  

  B  B  
10. recomenda-se somente o uso 
da língua alvo (Inglês - 
Espanhol...) na sala de aula  

  A  A  11. sua origem vem do século 
XIX, do ensino de Latin e Grego  

  C  C  
12. tenta associar a fluência 
comunicativa da língua e a 
precisão da forma  

  B  B  13. aprende-se a falar e ouvir 
antes de ler e escrever  

  -  C  14. seu conteúdo está baseado 
em noçoes-funções da língua  

  C  B  
15. a aprendizagem da língua 
está relacionada com a criação 
de hábitos  

  B  B  
16. habilidade de responder 
rapidamente em uma situação de 
fala  

  -  A  
17. não se preocupa com a 
questão da natureza 
comunicativa da língua  

  A  B  18. foi muito utilizado na década 
de 50 e 60  

  C  C  
19. o aluno deve saber selecionar 
a forma adequada à situação 
adequada  

  A  A  20. analisar e estudar as regras 
gramaticais     

  Points assigned:  65  

  Points given:  
65   

  
 

  Sylvia scored 65 out of 100 points.  
 


