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RESUMO 
 
 

Este estudo teve por objetivo investigar a formação pré-serviço de 
professores de inglês em uma sociedade em processo de digitalização, tendo como 
foco um semestre da disciplina Prática de Ensino de Inglês, oferecida no quarto 
ano de graduação do Curso de Letras. O semestre em questão visava a promover 
espaço para reflexão crítica sobre questões de letramento digital. Para atingir os 
objetivos traçados, a fundamentação teórica desta pesquisa se apoiou em 
formação de professores crítico-reflexivos (Freire, 1970; Smyth, 1986; Kemmis, 
1987; Pérez-Gómez, 1992; Giroux, 1997; Contreras, 2002; Zeichner, 2003), no 
conceito de representação social (Spink, 1995; Jodelet, 2001 e Moscovici, 2003), 
letramento digital (Moran, 2000; Sampaio e Leite, 2000; Barreto, 2001; Kenski, 
2001;  Pretto, 2001; e Almeida, 2005) e na metodologia dialética da construção de 
conhecimento (Vasconcellos, 1993). 

A abordagem hermenêutico-fenomenológica (van Manen, 1990) respondeu 
pela metodologia empregada. O contexto de pesquisa foi uma universidade 
particular na cidade de São Paulo e envolveu 30 professores em formação e o 
pesquisador. Foram considerados cinco momentos de problematização para que o 
fenômeno da formação pré-serviço de pro essores de inglês em uma sociedade em 
processo de digitalização pudesse revelar: as representações iniciais e finais que os 
professores em formação tinham sobre tecnologia e sobre a utilização de recursos 
tecnológicos nas aulas de inglês como Língua Estrangeira, e a natureza da 
formação pré-serviço proporcionada durante o primeiro semestre letivo da 
disciplina Prática de Ensino de Língua Inglesa.  

f

Os resultados obtidos no momento inicial revelaram que as representações 
sobre a tecnologia e seu uso eram influenciadas pelo senso comum, pois podiam 
ser identificadas como: a tecnologia é ferramenta que está no mundo e pode ser 
utilizada para oferecer aulas dinâmicas, atualizar-se e contribuir para o processo 
ensino-aprendizagem. As representações identificadas no momento final foram, ao 
contrário, mais informadas e embasadas teoricamente, revelando a percepção de 
que a tecnologia, entendida como recurso, poderia ser utilizada para promover a 
formação de cidadãos críticos e auxiliar no processo ensino-aprendizagem. 
 Os resultados também revelaram que o fenômeno investigado possuía uma 
estrutura que destacava busca (por aprendizagem, por superação, por inclusão e 
por solução de problemas), conscientização (sobre a interação, sobre o papel da 
tecnologia e sobre o ser professor) e desafios (pessoais, profissionais e sociais) 
como seus temas fundamentais. Com base nesses três construtos, foi possível 
descrever e interpretar a formação pré-serviço de professores de língua inglesa 
numa sociedade em processo de digitalização como fenômeno da experiência 
humana. 
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ABSTRACT 
 

Considering that the society we live in is depicted by an ongoing process of 
digitalization, this study aimed at investigating the pre-service development for 
teachers of English who attended the first semester of the discipline English 
Teaching P actice on the senior year of a Language undergraduate course. The 
discipline on focus intended to open room for critical reflection upon digital literacy 
issues. To reach the pre-established goals, the research was grounded on the 
distinctive features of a critical-reflective teacher (Freire, 1970; Smyth, 1986; 
Kemmis, 1987; Pérez-Gómez, 1992; Giroux, 1997; Contreras, 2002; Zeichner, 
2003), on the concept of social representations (Spink, 1995; Jodelet, 2001; 
Moscovici, 2003), on the notion of digital literacy (Moran, 2000; Sampaio e Leite, 
2000; Barreto, 2001; Kenski, 2001;  Pretto, 2001; and Almeida, 2005), and on the 
dialectical methodology for knowledge construction (Vasconcellos, 1993). 

r

-

The methodological approach was the hermeneutic-phenomenological one 
(van Manen, 1990). The research context was a private university in São Paulo, 
and the participants were 30 students enrolled in the Language course, and their 
teacher, the researcher. There were five research moments so that the 
phenomenon  on focus – the pre serviçe development for teachers of English living 
in a society to be digitalized – could reveal the initial and final teachers-to-be’s 
representations about technology and about the utilization of technological devices 
in EFL classes, as well as the nature of the phenomenon on focus, experienced by 
the participants throughout the English Teaching Practice classes.  

The outcomes revealed that, in the beginning, the representations about 
technology and its use were influenced by common sense that can be summarized 
by ideas such as: technology is a tool which is in the world to make classes more 
dynamic, to keep people updated, and to contribute to the teaching-learning 
process. As for the representations identified in the end of the school semester 
focused on in this research, they were more informed and based on the theory 
discussed, for technology was mentioned as a resource that could be used to 
promote critical citizen development and aid students in their teaching-learning 
process.  

The outcomes also indicated that the phenomenon on focus had a structure 
which seemed to evidence search (for learning, for overcoming, for inclusion, and 
for solving problems), consciousness (of interaction, of the technology role and of 
being a teacher), and challenges (personal, professional and social) as its three 
basic themes. Grounded on these constructs, it was possible to describe and 
interpret hermeneutic phenomenologically the pre-service development for 
teachers of English as a phenomenon of human lived experience. 
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INTRODUÇÃO 
 
 
 

A Educação, atualmente, enfrenta um desafio de origem multifacetada e 

complexa: como integrar as novas tecnologias para atingir sua finalidade maior 

que é a formação de cidadãos competentes para a vida nesta sociedade da 

informação1  cuja característica constante é ser inconstante, pois está sempre em 

transformação? Como se já não bastasse a complexidade própria da prática 

educativa em si, há ainda mais um agravante: a revolução tecnológica. 

Convivemos com uma revolução tecnológica que, pela rapidez que lhe é inerente, 

traz transformações em todas as áreas essenciais e estruturais – econômica, 

política, social, cultural, educacional e, em especial, na área da informação e da 

comunicação. Presenciamos, ainda, o processo de globalização cujo objetivo 

primeiro, acredito eu, era democratizante, ao valorizar um mundo plural com sua 

multiplicidade de valores e culturas. No entanto, contrariamente, ela produz, pelo 

menos na área da informação e da comunicação, o que Ramonet (1999) cunhou 

de globalitarismo, para dar conta do “apagamento dos sentidos plurais em 

circulação e em disputa por hegemonia” (Barreto, 2001:11).  

Para Santos (2000), entretanto, globalitarismo é o mesmo que globalização, 

pois se caracteriza pelo sistema de técnicas e pelo estado da política. Com os 

avanços da ciência, podemos perceber que o sistema de técnicas dominante, 

atualmente, é o sistema de informação. Nunca presenciamos as técnicas da 

informação se propagando de forma tão rápida e transformando o mundo de 

modo tão imediato. Sua presença é, sem dúvida, percebida e sentida 

instantaneamente em todo o globo terrestre: um fato ocorrido aqui é transmitido 

mundialmente. A utilização dessas informações pelo sistema político origina a 

globalização atual, segundo Santos (2000). As relações existentes entre o sistema 
                                                 
1 Entendo sociedade da informação como aquela em que a informação é armazenada e veiculada 
pelo meio digital, principalmente.  
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político e como as técnicas da informação são utilizadas têm repercussões 

marcantes na atual sociedade pois, segundo Santos (1999)2, 

 

O sistema político utiliza os sistemas técnicos contemporâneos para produzir 
a atual globalização, conduzindo-nos para formas de relações econômicas 
implacáveis, que não aceitam discussão, que exigem obediência imediata, sem a 
qual os atores são expulsos da cena ou permanecem dependentes, como se 
fossem escravos de novo. Escravos de uma lógica sem a qual o sistema 
econômico não funciona. Que outra vez, por isso mesmo, acaba sendo um 
sistema político. Esse globalitarismo também se manifesta nas próprias idéias 
que estão atrás de tudo. E, o que é mais grave, atrás da própria produção  e 
difusão das idéias, do ensino e da pesquisa. Todos obedecem, de alguma 
maneira, aos parâmetros estabelecidos. Se estes não são respeitados, os 
transgressores são marginalizados, considerados residuais, desnecessários ou 
não-relevantes. É o chamado pensamento único.      

  

Como explicitado por Santos (2000), a produção de pensamento único se 

transforma em uma tirania da informação pois, ao valorizar uma só voz, ela 

descarta um dos princípios centrais da democracia: a liberdade de escolha e de  

opinião. Essa visão corrobora a de Pretto (2001:33), quando aponta como sendo 

de fundamental importância para termos uma sociedade mais igual e justa, o 

poder que as pessoas têm de decidir algo e de fazer uma escolha bem informada. 

Como podemos ser capazes de decidir para organizar nossos ritmos de vida se não 

nos for oferecido um leque de possíveis alternativas? Nessa direção, acredito que 

fazer escolhas bem informadas é uma das características de um cidadão crítico. 

Portanto, a formação desse cidadão crítico, desde e durante o período escolar, é 

de responsabilidade de todos os envolvidos: o cidadão como um agente do seu 

próprio processo de ensino-aprendizagem; a escola como um local onde as 

escolhas podem ser mostradas, discutidas e opiniões construídas; e os professores 

como responsáveis, por exemplo, por promover a discussão, o confronto entre 

velhas e novas visões e por criar espaços para a construção compartilhada do 

conhecimento. Assim, acredito que a cidadania crítica pode ser construída. 

                                                 
2 Esse trecho foi retirado de uma entrevista para a fundação Perseu Abramo, na seção Teoria e 
Debate Urgente, disponível em: http://www.fpabramo.org.br/td/td40/td40_entrevista.htm. 
Acessado em 10/01/2004.
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Este trabalho insere-se exatamente em um nicho escolar mais pontual – a 

graduação –, pois busquei abrir um espaço para discutir sobre o papel do 

professor, do aluno e das novas tecnologias em um momento específico de 

formação do futuro docente. Nesse espaço, os alunos tiveram a possibilidade de 

fazer um intercâmbio de experiências vividas e de discutir textos teóricos, 

selecionados com a finalidade de proporcionar a construção de cidadãos mais 

críticos e potencialmente mais conscientes do seu papel político-profissional na 

sociedade.  

Belloni (2001:10) apresenta algumas justificativas para que a formação de 

cidadãos críticos seja almejada. São elas: a presença e a influência das novas 

tecnologias em todas as esferas da vida social e a importância crescente das 

informações – monofônicas ou polifônicas – produzidas pelas tecnologias. Ressalto 

aquela que considero a mais significativa: a expectativa que os jovens têm de 

serem informados para compreender sua época.   

Frente a essa situação, cabe aqui questionar o que a sociedade preocupada 

com a Educação pode fazer para atenuar, minimizar ou erradicar as disparidades 

sociais e educacionais já existentes. O acesso às e a utilização das novas 

tecnologias podem marcar mais essa desigualdade ou diminui-la? Que tipo de 

cidadão queremos formar nesta e para esta sociedade em processo de 

digitalização?  

Belloni (2001:10) aponta caminhos para o trabalho com as novas 

tecnologias:   

... integrando as tecnologias de informação e comunicação ao cotidiano da 
escola, na sala de aula, de modo criativo, crítico, competente. Isto exige 
investimentos significativos e transformações profundas e radicais em: 
formação de professores; pesquisa voltada para metodologias de ensino; nos 
modos de seleção, aquisição e acessibilidade de equipamentos; materiais 
didáticos e pedagógicos, além de muita, muita criatividade. 

 

Com base nesse leque de opções, sugerido pela autora, para o trabalho com 

as novas tecnologias, minha preocupação assenta-se sobre a formação de 

professores, porque é nela em que venho atuando como professor-pesquisador e 
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na qual posso colaborar para que tenhamos uma sociedade menos desigual e mais 

justa.  

Apesar de a minha pesquisa de mestrado3 (Ifa, 2000) e de outros 

pesquisadores como Liberali (1999), Mayrink (2000), Chimim (2003) e Leites 

(2004), entre tantos outros, terem investigado a formação de professores, visando 

à construção de profissionais críticos e reflexivos, percebo ainda que muito precisa 

ser observado e investigado pela própria natureza complexa que tem a Educação. 

Essa complexidade é agravada quando a formação crítico-reflexiva procura 

também contemplar a formação tecnológica do professor. Tal associação é viável, 

como demonstram vários trabalhos concluídos e em andamento. Entre as 

pesquisas realizadas, poderia destacar três que, por exemplo, operacionalizaram o 

conceito de oficinas virtuais (Freire, 1998). Freire (2000, 2003), desenvolvendo o 

conceito que propôs, investigou o processo ensino-aprendizagem, a interação e o 

silêncio por meio de oficinas virtuais de redação em língua inglesa para alunos de 

Letras. Costa (2003), por sua vez, teve como foco investigativo o desenho, a 

implementação e o desenho/redesenho de oficinas virtuais para elaboração de 

“curriculum vitae” em língua inglesa com alunos universitários de Comunicação; 

Rezende (2003) fez uma releitura conceitual e investigou oficinas virtuais 

temáticas, com enfoque no papel do professor e na interação promovida pelos 

participantes.  
                                                 
3  Na minha dissertação de mestrado (Re)construindo representações sobre desenvolvimento de 
professores de língua inglesa: foco na construção reflexiva e crítica, objetivei investigar como um 
curso de metodologia de língua inglesa poderia formar alunos-professores como profissionais 
reflexivos e críticos. Para tanto, houve a necessidade de estar teoricamente embasado em três 
vértices: o da pesquisa sócio-histórica vygotskiana para a compreensão de conceitos de ensino-
aprendizagem e desenvolvimento com base nos construtos centrais de internalização e mediação; o 
da pesquisa bakhtiniana que discute o fundamental papel da dialogia na construção do 
conhecimento e o da discussão da formação de professores no quadro da teoria crítica como 
discutida na modernidade (Habermas, 1981) e na pós-modernidade (Giroux, 1999). Além disso, a 
discussão de cada um desses vértices teóricos foi, por sua vez, apoiada em pesquisas (até então) 
recentes sobre o ensino-aprendizagem de inglês como língua estrangeira, sobre formação crítico-
reflexiva de professores e sobre currículo.  
O trabalho foi uma contribuição à área de ensino-aprendizagem de língua estrangeira e, mais 
especificamente, à área de formação de professores pré/em serviço, pois incitou-me a pesquisar 
mais e tentar oferecer um curso de metodologia que visasse mais à formação crítica e reflexiva. O 
trabalho também teve uma contribuição valiosa e pessoal: investiguei e analisei meu próprio 
desenvolvimento como um professor reflexivo e crítico. 
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Em relação às pesquisas realizadas em ambientação presencial, cito o 

trabalho de Andreoli Santos (2002), que integrou e investigou o uso do 

computador como mediador pedagógico em aulas presenciais nas quais a 

pesquisadora e seus alunos de 7ª série elaboraram e implementaram uma tarefa 

baseada em um gênero (biografia); e o de Perina (2003), que se preocupou em 

entender as crenças de professores de várias instituições de ensino sobre o uso do 

computador como recurso tecnológico e sobre seu papel na sociedade digital.  

Duas outras pesquisas se articulam em alguma medida com meu presente 

estudo, pois investigaram e elucidaram pontos esclarecedores, contribuindo, 

assim, para a interface das áreas da Lingüística Aplicada, Educação e Tecnologia 

Educacional, desenvolvendo, mais especificamente, o entendimento da área de 

formação tecnológica de futuros profissionais de língua inglesa. Particularizando a 

graduação, foco também do meu estudo, Souza (2003) investigou o processo pelo 

qual os alunos do terceiro ano de Letras passaram ao serem expostos à língua 

inglesa com a mediação de recursos tecnológicos. Por sua vez, Lopes (2005) 

pesquisou, em uma universidade particular, a formação tecnológica de professores 

e multiplicadores em ambiente digital. Seu trabalho aponta novas perspectivas 

para professores-pesquisadores interessados em compreender a formação de 

professores, quer seja pré-serviço ou continuada, porque, além do componente 

tecnológico propriamente dito, foi conduzido sob uma perspectiva metodológica 

ainda pouco difundida em Lingüística Aplicada: a abordagem hermenêutico-

fenomenológica. Seu estudo evidenciou que o fenômeno em foco – a formação 

tecnológica de professores e de multiplicadores – pode ser compreendido por meio 

de temas centrais que, respectivamente, o estruturam: inter-relações e confrontos, 

e inter-relações e mudanças4.  

 As pesquisas acima mencionadas investigaram os recursos tecnológicos e a 

formação tecnológica do professor, direta ou indiretamente, e muito contribuíram 

                                                 
4 Os temas que estruturam o fenômeno investigado por Lopes (2005) serão retomados nas 
Considerações Finais.  
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para que eu direcionasse o meu foco investigativo para o fenômeno que busco 

entender: a formação pré-serviço de professores de inglês em uma sociedade em 

processo de digitalização. Assim, o objetivo deste trabalho foi verificar se a 

natureza da formação pré-serviço que propus construir em conjunto com os alunos 

contribuiu para o processo de formação de profissionais crítico-reflexivos, capazes 

de lançar mão e se adaptar às condições locais5 em uma sociedade em processo 

de digitalização. 

 A pesquisa objetiva, ainda, preencher uma lacuna na formação de 

professores pré-serviço: iniciar um trabalho de conscientização do professor sobre 

seu papel político-profissional ao enfrentar situações únicas, ao ser capaz de dar 

respostas satisfatórias e ao promover a inclusão de seus futuros alunos em uma 

sociedade em fase de digitalização. Entendo que tal conscientização deve ser 

embasada em um compromisso político que tenha como meta formar cidadãos 

críticos para uma sociedade mais justa e que está em processo de digitalização.  

Essa conscientização, no meu entender, pode ser alcançada se espaços e 

oportunidades forem criados para discutir, em um primeiro momento, as 

representações que os professores têm sobre si mesmos, sobre seu papel como 

profissionais, sobre o processo de ensino-aprendizagem em uma sociedade em 

processo de digitalização para, posteriormente, confrontá-las, interpretá-las com 

vistas a uma consolidação ou (re)construção dessas representações.  

Representações, segundo Jodelet (2001:27), fazem a ligação entre sujeito e 

objeto sob a forma de saber prático, isto é, podem simbolizar um objeto ou 

alguém (substituindo-o), ou podem interpretá-lo (conferindo-lhe significações). Na 

minha visão, as representações, mediadas pela linguagem, englobam significado e 

cultura, uma vez que elas, ao mesmo tempo, constroem a realidade e são 

construídas por ela. Nessa direção, cada professor tem muitas representações 

sobre o que é ensinar, como ensinar, qual é o seu papel, qual é o papel dos 
                                                 
5 Ao mencionar condições locais, refiro-me às características das escolas em que os alunos em 
formação ministraram suas aulas. Muitas vezes, as condições locais não permitiam que os alunos 
utilizassem novas tecnologias, por exemplo.  
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recursos tecnológicos, dentre outros. Essas representações têm fortes 

repercussões na forma como um professor realiza e interpreta sua prática 

pedagógica.  

Foi meu interesse criar condições, na disciplina Prática de Ensino oferecida 

no quarto ano de um curso de Letras, para que essas representações pudessem 

ser investigadas, identificadas e interpretadas. Saliento que o objetivo geral da 

disciplina Prática de Ensino foi, pelo exercício pedagógico, buscar o 

desenvolvimento dos alunos também em uma dimensão crítico-reflexiva. Contudo, 

considerando o âmbito do presente trabalho, enfoco somente um semestre da 

disciplina (ministrado em 2004), cujo objetivo primordial foi o desenvolvimento de 

uma postura profissional crítico-reflexiva com foco  especialmente na tecnologia  e 

na utilização de recursos tecnológicos em sala de aula.   

Acredito que este trabalho contribua para que a formação pré-serviço de 

professores de língua inglesa possa agregar reflexões críticas sobre a Tecnologia 

Educacional e proponha um caminho possível para a diminuição das disparidades 

educacionais e sociais. Para desenvolver esta pesquisa, busquei, como Lopes 

(2005), uma orientação filosófica e metodológica – a abordagem hermenêutico-

fenomenológica (van Manen, 1990) – para entender as estruturas de significado 

contidas nas experiências vividas por professores em formação.  

Ao optar por tal abordagem, é importante sublinhar que a postura 

metodológica assumida permite-me entender melhor o significado do fenômeno 

investigado – a formação pré-serviço de professores de inglês em uma sociedade 

em processo de digitalização – do ponto de vista de quem, de fato, o vivencia. 

Trata-se de uma experiência única, vivida com o objetivo mais amplo de satisfazer 

a natureza humana: nos tornarmos mais quem realmente somos (van Manen, 

1990:12).  

Ao considerar os objetivos traçados para a presente investigação e as 

características das orientações teóricas e metodológicas detalhadas nos próximos 

capítulos, minha pesquisa foi norteada pelas seguintes perguntas: 
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1. Que representações sobre tecnologia e sobre a utilização de recursos 

tecnológicos nas aulas de inglês como Língua Estrangeira (LE) são 

reveladas pelos professores em formação e interpretadas pelo professor 

de Prática de Ensino no início do ano letivo? 

 

2. Que representações sobre tecnologia e sobre a utilização de recursos 

tecnológicos nas aulas de inglês como LE são reveladas pelos 

professores em formação e interpretadas pelo professor da disciplina ao 

término do primeiro semestre letivo? 

 

3. Qual a natureza da formação de professor pré-serviço havida durante as 

aulas de Prática de Ensino de língua inglesa no primeiro semestre letivo? 

 

Faz-se necessário explicar que o termo “natureza” foi utilizado com respaldo 

na abordagem hermenêutico-fenomenológica (van Manen, 1990:10) para ilustrar e 

enfatizar que entender a “natureza” de um fenômeno é buscar a sua essência, é 

aprofundar o entendimento sobre a estrutura que sustenta esse fenômeno. Em 

outras palavras, partindo da textualização das manifestações do fenômeno 

investigado, das unidades de significado que emergem desses textos e das 

articulações que naturalmente existem entre elas, procuro identificar os temas e 

subtemas que estruturam o fenômeno da formação pré-serviço de professores de 

inglês em uma sociedade em processo de digitalização – como será explicitado 

mais adiante, neste trabalho. 

Ao apresentar a experiência que meus alunos e eu vivenciamos, é preciso 

detalhar como ela aconteceu. Assim, no Capítulo 1, denominado Busca pelo 

conhecimento teórico, apresento os pressupostos teóricos necessários para 

descrever e expor a manifestação do fenômeno que investiguei. São eles: a 

formação de professores, a construção de conhecimento e os conceitos de 

representação e repertório interpretativo.  
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No Capítulo 2, Busca por descrição e interpretação do fenômeno, descrevo 

inicialmente a postura metodológica que adotei para realizar minha investigação. 

Em seguida, detalho o contexto da pesquisa, a elaboração e a concretização da 

disciplina, os instrumentos e procedimentos de coleta dos dados e, finalmente, os 

procedimentos de interpretação dos dados.   

No Capítulo 3, Conscientização sobre repertórios e representações, busco 

identificar e entender hermeneutica e fenomenologicamente tanto as 

representações iniciais como as finais que os participantes tiveram na experiência. 

No Capítulo 4, denominado Conscientização sobre a natureza da formação 

pré-serviço, continuo a olhar hermeneutica e fenomenologicamente para os dados 

para entender quais são as estruturas fundamentais que caracterizam o fenômeno 

formação de professores pré-serviço em uma sociedade em processo de 

digitalização, vivido pelos participantes.  

Nas Considerações Finais ou Desafios, retomo e confronto as perguntas de 

pesquisa e as interpretações que apresentei nos Capítulos 3 e 4. 

É importante salientar que os títulos de cada capítulo deste trabalho 

ressaltam os temas que, de acordo com os resultados deste trabalho, caracterizam 

o fenômeno investigado: a formação pré-serviço de professores de inglês em uma 

sociedade em processo de digitalização. Assim como os temas estruturam o 

fenômeno em foco, os capítulos estruturam esta tese. Foi preciso fazer uma busca 

por conhecimento teórico, por descrição e interpretação das experiências,  ter uma 

conscientização sobre os repertórios, as representações e sobre a natureza do 

fenômeno para alcançar um entendimento do mesmo. Após todo esse processo, 

desafios foram e estão lançados... 
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CAPÍTULO 1  

Busca pelo conhecimento teórico  

 

Discuto, neste capítulo, perspectivas teóricas utilizadas como base para 

descrever e interpretar a manifestação do fenômeno que busquei compreender: a 

formação pré-serviço de professores de inglês em uma sociedade em processo de 

digitalização. Tais perspectivas representam possíveis aportes teóricos a partir dos 

quais meus alunos – professores em formação –  e eu pudemos vivenciar e 

interpretar o fenômeno em foco. São elas: a formação crítico-reflexiva de 

professores, o letramento digital, a construção de conhecimento e os conceitos de 

representação. Devido à relevância de cada uma dessas áreas, passo a estruturar 

este capítulo a partir de considerações sobre os pressupostos que as norteiam.   

 

1.1 FORMAÇÃO CRÍTICO-REFLEXIVA DE PROFESSORES  

 

      Quando abordo a questão da formação de professores, parto de Vygotsky 

(1930/1984) e Garcia (1992), que a tomam como espaço para que experiências 

possam ser vividas, informações compartilhadas, questionamentos elaborados, e 

conhecimentos construídos com o suporte de outros. É um continuum (Garcia, 

1992) porque se trata de um processo em desenvolvimento e sem fim, no qual as 

experiências passadas e recentes interagem e nos fazem pensar, refletir e praticar 

para que possamos ser melhores que antes.  

      Nessa direção, a relação de interação e continuidade entre as experiências é 

percebida e denominada por Dewey (1938) como contínuo experiencial que é 

construído na medida em que, de alguma forma, as experiências mais recentes se 

articulam com as já vividas.  
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      Para Dewey (1938:40), uma experiência não acontece isoladamente, pois 

está sempre atrelada às experiências anteriores e, ao mesmo tempo, interferindo 

em futuras experiências. Desse modo, a experiência vivida pode ser entendida de 

forma retrospectiva (uma vez que  experiências anteriores interagem com a mais 

recente) e prospectiva (já que experiências passadas influenciam as próximas). 

Assim, para o autor, o conhecimento não é produzido apenas internamente, mas 

também, produzido com a ajuda das interações externas feitas pelo indivíduo com 

o meio em que vive. Nessa interconectividade de experiências, a continuidade, a 

interação e a situação são os três princípios inseparáveis que balizam a teoria do 

contínuo experiencial.  

É a partir de como interpretamos as experiências que as transformamos em 

educativas ou não educativas. As primeiras, segundo Dewey (1938), são aquelas 

que marcam o indivíduo positivamente, no sentido de dar continuidade a um fluxo 

de ações, acrescentando valor qualitativo para a vida, ampliando o conhecimento e 

fazendo com que a compreensão sobre as relações existentes entre as 

experiências anteriores e as futuras seja mais articulada. As experiências não 

educativas, por outro lado, são aquelas que distorcem a compreensão de futuras 

experiências, inibem e desestimulam um fluxo de ações, impedindo que 

experiências futuras sejam vivenciadas, naquela direção, de uma forma rica e 

positiva. Segundo Dewey (1938:25-26), elas podem provocar uma falta de 

sensibilidade e receptividade, impedindo assim que outras experiências da mesma 

natureza sejam vivenciadas.  

 Se uma experiência não ocorre nem no vazio nem no vácuo (Dewey, 

1938:40), ela, além de ser única e contextualizada, é o resultado de uma 

transação entre um indivíduo e seu ambiente: isto é, o meio, os objetos e os 

outros indivíduos, em determinado momento histórico (Dewey, 1938:42). A 

experiência, portanto, tem um caráter sócio-histórico porque “assim como nenhum 

homem vive ou morre isoladamente, nenhuma experiência vive ou morre por si 

mesma” (Dewey, 1938:27).   
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Para Dewey (1938:40), cabe ao professor prestar atenção a outros 

elementos externos (físicos, históricos, econômicos) que influenciam a experiência. 

É ainda responsabilidade do professor tentar oferecer o melhor ambiente para que 

as experiências levem ao crescimento. Dewey (1938), portanto, valoriza o 

ambiente em que a experiência é vivida pelos indivíduos porque é nele que o 

conhecimento é construído e, conseqüentemente, as interpretações também são. 

 Assim, a formação de professores que almejei oferecer não pode eximir-se 

de contemplar tanto as experiências compartilhadas, vividas pelos participantes 

(eu e meus alunos) desta pesquisa, durante o semestre de Prática de Ensino, 

quanto algumas outras experiências vivenciadas individualmente em outros 

contextos escolares e/ou em outras épocas nas vidas dos participantes.    

Almejo uma formação crítico-reflexiva (Nóvoa, 1992) cuja tônica seja a 

geração de conhecimento por meio da construção compartilhada em um contexto 

em que prática e teoria sejam valorizadas.  Destaco a visão de Gimeno Sacristán 

(1999:50), quando menciona que teoria e prática são inseparáveis no plano da 

subjetividade do professor porque sempre há um diálogo entre conhecimento 

pessoal e a ação. Sob tal perspectiva, teoria e prática andam juntas, pois são 

indissociáveis.  

 Apoio-me também em Alarcão (2003), Contreras (2002), Ghedin (2002), 

Pérez-Goméz (1992), Pimenta (2002) e Schön (1983, 1987, 1992a), que enfatizam 

uma formação reflexiva do professor, como detalho a seguir.  

 Schön (1983, 1987) foi um dos primeiros teóricos a propor à formação 

profissional uma epistemologia da prática. Para ele, o profissional reflexivo pode 

ser entendido como aquele capaz de fazer uso da reflexão para questionar sua 

prática rotineira, calcada em conhecimento implícito ou tácito (Polanyi, 1967), 

sobre o qual não tem percepção consciente e imediata, o tempo todo. Agindo 

assim, sua prática se torna mais refletida, possibilitando-lhe prever e responder às 

situações de incerteza e de indefinição com as quais, certamente, se depara no 

exercício profissional.  
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No processo reflexivo sobre a própria prática, o profissional, na visão de 

Schön (1992b:123), utiliza três componentes, a saber: conhecimento-na-ação; 

reflexão-na-ação; e conversa reflexiva com a situação.  

Para Schön (2000:31) conhecimento-na-ação é o conhecimento dinâmico 

e revelado no momento da execução, da performance. Freqüentemente, o 

profissional não tem percepção consciente e imediata porque é um conhecimento 

intuitivo do saber fazer. O ato de conhecer se realiza na própria ação porque: 

 
Our knowing is ordinarily tacit, implicit in our patterns of action and in our 
feel for the stuff with which we are dealing. It seems right to say that our 
knowing is in our action (Schön, 1983:49).    

       

Esse componente apresenta uma dificuldade característica dos profissionais 

que, com o passar do tempo, transformam sua prática rotineira e repetitiva, não 

conseguindo descrevê-la precisamente (Schön, 2000:31).   

      A reflexão-na-ação, por sua vez, pode ser definida como a reflexão que os 

profissionais fazem no momento em que atuam. Possui uma significação imediata 

para a ação, pois o profissional pode aplicar os conhecimentos  internalizados e as 

estratégias de análise para compreender e reconstruir a sua prática, reestruturar 

as estratégias de ação e as formas de encarar os problemas, ainda no próprio 

curso da ação. Ela pode ainda ter uma característica de improvisão, testagem e 

criação, conforme as palavras de Schön (2000:34),  

 

Na reflexão-na-ação, o repensar de algumas partes de nosso conhecer-na-ação 
leva a experimentos imediatos e a mais pensamentos que afetam o que 
fazemos – na situação em questão e talvez em outras que possamos considerar 
como semelhantes a ela.   

     

O profissional, envolvido na reflexão-na-ação, é transformado em um 

pesquisador do seu contexto de prática (Schön, 2000:38-39), como explicitado em 

suas palavras, a seguir: 
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... o profissional experimenta uma surpresa que o leva a repensar seu processo 
de conhecer-na-ação de modo a ir além de regras, fatos, teorias e operações 
disponíveis. Ele responde àquilo que é inesperado ou anômalo através da 
reestruturação de algumas de suas estratégias de ação, teoria de fenômeno 
ou formas de conceber o problema e inventa experimentos imediatos para 
testar suas novas compreensões. Ele comporta-se mais como um pesquisador 
tentando modelar um sistema especializado do que como um “especialista” cujo 
comportamento é modelado.   

   

 A reflexão-na-ação tem uma função vital que é a de fazer o profissional 

refletir sobre suas ações rotineiras frente a uma situação-problema, por exemplo. 

Para Schön, 

 
A reflexão-na-ação tem uma função crítica, questionando a estrutura de 
pressupostos do ato de conhecer-na-ação. Pensamos criticamente sobre o 
pensamento que nos levou a essa situação difícil ou essa oportunidade e 
podemos, neste processo, reestruturar as estratégias de ação, as 
compreensões dos fenômenos ou as formas de conceber os problemas (Schön, 
2000:33).  

      

Na visão do autor, é possível, por meio da reflexão, fazer com que o 

profissional possa atribuir novos significados às (novas) situações-problema que 

vivencia: 

A practioner’s reflection can serve as a corrective to overlearning. Through 
reflection, he can surface and criticize the tacit understanding that have 
grown up around the repetitive experiences of a specialized practice, and can 
make new sense of the situations of uncertainty or uniqueness which he may 
allow himself to experience (Schön, 1983:61).     

     

A conversa reflexiva com a situação pode ser caracterizada, segundo Schön 

(1992b), pela reflexão consciente sobre uma determinada situação bem como 

sobre a forma com que pensamos e agimos nela. Em outras palavras, é uma 

reflexão sobre a reflexão-na-ação, pois é o momento em que o profissional olha 

retrospectivamente e reflete sobre a ação realizada e sobre a reflexão que 

permeou o desenvolvimento da ação. 

      Esse terceiro componente pode ser realizado sob a forma de descoberta  

(discovery), de planejamento (designing) ou de uma forma híbrida dessas duas. 
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       Ao conversar sob a forma de planejamento, o profissional dispõe de 

materiais e/ou recursos para enfrentar uma situação-problema. Durante o 

planejamento, é possível perceber que as ações são influenciadas por valores e 

pelas representações que o profissional tem sobre o material e sobre o problema.    

      Schön (1992b:131) afirma que  planejamento e descoberta são formas de 

questionamento porque: 

 
... learning is essential to designing, there is a great potential for learning 
through designing. The design process opens up possibilities for surprise that 
can trigger new ways of seeing things, and it demands visible commitments to 
choices that can be interrogated to reveal underlying values, assumptions, and 
models of phenomena.  

     

Sob essa perspectiva de planejamento relacionado à aprendizagem e 

aprendizagem relacionada a planejamento, é possível entender que o processo 

ensino-aprendizagem pode ser visto como um processo colaborativo e 

comunicativo entre descoberta e planejamento (Schön, 1992b:133). Nesse 

processo comunicativo, o diálogo entre as partes (professor, aluno e material) é 

denominado pelo autor de ensino reflexivo porque professor e aluno tendem a 

buscar soluções, em conjunto, para o problema a ser enfrentado; são, portanto, 

planejadores. Além disso, devem se entender, pois possuem valores, modelos de 

mundo diferentes. O diálogo entre eles e o material pode ser entendido como uma 

busca para solucionar o problema.  

      Schön (1992b:134) resume ensino reflexivo como aquele em que professor 

e alunos estão engajados em buscar saídas, entender os valores e representações 

de si mesmo e do outro, como ilustra o trecho abaixo: 

 

In reflective teaching, as I mean it here, teacher and student engage in a 
reflective conversation with the situation, which takes the form of 
communicative design inquiry. They inquire into the materials, the situation, 
the problem at hand. From the materials and from one another they 
sometimes get back-talk that makes them rethink their understandings of 
what is going on. They reflect on their own and one another’s ways of seeing 
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these things, and strive – at best, through reciprocal reflection-in-action – to 
communicate about them.  

     

A proposta de Schön (1983, 1987, 1992b, 2000) de trabalhar com formação 

reflexiva do profissional primeiramente e, depois, do professor é, sem dúvida, 

merecedora de créditos por iniciar uma nova fase na história da formação de 

professores. Conforme explicitado acima, o autor rompe, através de sua 

epistemologia da prática, a tradicional dicotomia em que a teoria e pesquisa ditam 

regras para a prática, que é vista como aplicação da teoria discutida.  

Inquestionável foi a contribuição de Schön (1983, 1992b, 2000) ao ter 

valorizado a dimensão reflexiva da e sobre a prática. Opôs, dessa forma, a idéia de 

que a prática fosse considerada apenas um produto de aplicação do conhecimento 

teórico. A prática, portanto, passa a ser vista como uma forma de ligação entre o 

conhecimento e ação. 

     Schön (1983:187) concebe o profissional reflexivo como aquele capaz de 

estabelecer, por meio de uma conversa reflexiva, uma relação transacional com a 

situação, na qual as representações de compreensão e de avaliação podem se 

modificar em função das respostas que a situação lhe devolve ao ser 

transformada. Portanto, o profissional reflexivo entende que a situação na qual se 

encontra é fruto das transações e intervenções que nela realiza. Assim, entender a 

situação é entender de que forma realiza sua participação, seu relacionamento 

com os alunos, sua atuação e seu papel nesse contexto. Apesar de a prática ter 

uma natureza ambígua, pois conota rotina e repetição, pode também, como é o 

caso aqui, ser entendida como diálogo reflexivo com a situação uma vez que 

agrega o contexto social no qual está inserida e as conseqüências sociais que nele 

provoca.  

      Apesar de revelar um passo qualitativo significativo em relação à 

racionalidade técnica, cuja característica era a de priorizar o conhecimento 

científico em detrimento da prática, Liston e Zeichner (1991) apontam algumas 

limitações à obra de Schön. Para os autores, a perspectiva de Schön se assenta 
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em pressupostos de que os professores se envolvem individualmente em práticas 

reflexivas que objetivam o contexto imediato, impedindo-os de refletir sobre os 

limites que as instituições impõem e sobre as possíveis perspectivas de rediscussão 

de concepções básicas de análise e valorização que os profissionais têm. Liston e 

Zeichner (1991), bem como Contreras (2002:142) concluem que o processo de 

reflexão proposto por Schön fica limitado em sua origem, pois não há análise das 

repercussões geradas pela institucionalização das práticas adotadas pelos 

professores. 

      A lacuna deixada pela proposta de Schön levou alguns pesquisadores a 

acrescentar à prática reflexiva uma perspectiva crítica (Pérez-Gómez, 1992; Giroux, 

1997; Contreras, 2002 e Ghedin, 2002). Dessa forma, passa-se a evidenciar uma 

prática profissional que tenha articulação entre práticas cotidianas e cenários mais 

amplos, além sala de aula, valorizando questões de ordem política, social e 

econômica.  

     A formação de professores, por exemplo, na visão de Liston e Zeichner 

(1991), deve abrir espaço, nas práticas pedagógicas reflexivas, para trabalhar a 

reflexão sobre a linguagem, sobre os sistemas de valores, sobre os processos de 

compreensão e sobre a definição de conhecimento. Ao oferecer momentos de 

reflexão sobre esses assuntos, o professor poderá ser capaz de tomar posições 

concretas para reduzir a ineqüidade social e a injustiça. Em outras palavras, a 

formação de professores em um sentido mais abrangente, isto é, crítico-reflexiva, 

deve enfocar e promover a inserção social.  

      Na visão de Contreras (2002:156), a proposta de reflexão crítica supõe o 

questionamento sobre concepções de sociedade, de escola e de ensino, 

significando que professores assumem tanto a responsabilidade sobre o 

conhecimento que constroem como o compromisso de transformar o pensamento 

e a prática dominantes.  

     Essa visão crítica tem dois principais desdobramentos: o professor é um 

intelectual transformador (Giroux, 1997, 1999) e o professor é crítico-reflexivo 



 18

(Kemmis, 1987). O primeiro desdobramento corresponde à visão de Giroux (1997, 

1999) que concebe o professor como um intelectual transformador – um 

profissional compromissado em lutar por uma sociedade mais justa. O termo 

intelectual refere-se, para o autor, à garantia de que o trabalho do professor é 

intelectual e não de natureza técnica ou instrumental. Esclarece, ainda, o tipo de 

condições e práticas necessárias para que o professor atue como tal. Define o 

papel do professor como produtor e legitimador dos interesses políticos, sociais e 

econômicos ao fazer uso das pedagogias que endossa.  

      Para entender o professor como intelectual, Giroux (1997) parte do 

pressuposto de que toda atividade humana, seja ela mecânica ou não, inclui o 

pensamento. Ele argumenta que o uso do intelecto faz parte das ações humanas e 

que, portanto, a capacidade humana de unir pensamento e prática é dignificada. 

Ao fazer isso, destaca-se o cerne do que significa entender o professor como um 

profissional reflexivo (Giroux, 1997:161). 

      O argumento mais incontestável a favor da percepção do professor como 

“intelectual transformador” contrapõe-se à idéia das teorias tradicionais que 

separam a elaboração e o planejamento curricular dos processos de 

implementação e execução. É responsabilidade do intelectual transformador, 

segundo Giroux (1997:161) identificar as questões importantes sobre o que 

ensina, como ensina e quais os objetivos mais amplos pelos quais está lutando.  

      Uma inquietação do intelectual transformador deve ser a de tornar o político 

mais pedagógico e vice-versa.  Tornar o pedagógico mais político denota a 

inserção da escolarização na esfera política, argumentando que há esforços para 

definição de significado da escola e que há nela luta em relação ao poder. No seio 

dessa perspectiva, tanto a reflexão como a ação críticas devem fazer parte do 

projeto social pretendido, para que os alunos possam fortalecer a fé na luta para 

solucionar/transpor as injustiças sociais, econômicas e políticas e humanizarem-se 

ainda mais. Subjaz a essa perspectiva, a idéia de que conhecimento e poder estão 

atrelados e se materializam em ações e que, ao optar por ter uma vida mais 
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democrática, é preciso compreender as precondições necessárias para lutar-se por 

ela (Giroux, 1997:163). 

      Tornar o político mais pedagógico é, segundo Giroux (1997:163), “utilizar 

formas de pedagogia que incorporem interesses políticos que tenham natureza 

emancipadora” e que possam ser traduzidas nas seguintes ações: 

• considerar os alunos como agentes críticos;  

• problematizar o conhecimento;  

• fazer uso do diálogo crítico e afirmativo;  

• argumentar a favor de um mundo melhor para todos;  

• dar voz ativa aos alunos em suas experiências de aprendizagem; e  

• fazer uso da linguagem crítica, atentando para os problemas 

vivenciados no cotidiano e relacionados à prática em sala de aula.  

      Giroux (1997), Contreras (2002) e Zeichner (1992, 2003) afirmam que o 

ponto de partida não é um indivíduo isolado, mas um grupo de professores em um 

contexto sócio-histórico determinado e com seus problemas característicos. 

      A pedagogia crítica advogada por Giroux (1997, 1999:20) é operada sobre a 

idéia de que há uma necessidade de desenvolver um discurso que una a 

linguagem da crítica (um questionamento sobre as pressuposições) e a linguagem 

da possibilidade (uma linguagem positiva de pensar e agir criticamente).    

       Para Giroux (1999:26), o intelectual transformador é engajado e atuante na 

tomada de decisões sobre questões não circunscritas à sala de aula apenas. Em 

suas palavras: 

... eles [intelectuais transformadores] devem ter um papel ativo na composição 
do currículo; pensar na inteligência como uma forma de moeda que permite aos 
professores terem um papel na composição da política da escola; definir as 
filosofias educacionais e trabalhar com suas comunidades em várias esferas 
de ação. Os intelectuais transformadores são conscientes de suas próprias 
convicções teóricas e são formados em estratégias para traduzi-las para a 
prática. Acima de tudo, finalmente, isso significa estar apto para exercer o 
poder. A pedagogia está sempre ligada ao poder. Na verdade, as teorias 



 20

educacionais, como qualquer filosofia, são ideologias que têm uma relação 
íntima com as questões do poder. Por isso, a aprendizagem deve estar ligada 
não somente à aprendizagem nas escolas, mas deve ser estendida à 
conformação da vida pública e dos relacionamentos sociais.  

       

      A despeito de apontar, mais claramente, o conteúdo da reflexão, Giroux 

(1997, 1999)  não demonstra, segundo a visão de Contreras (2002), como os 

professores se tornam intelectuais críticos e transformadores. Segundo Contreras, 

há ausência de “possíveis articulações com as experiências concretas dos 

professores” (p. 162).  

     O segundo desdobramento da visão crítica (anteriormente citado) é a 

proposta de Kemmis (1987) que enfatiza o professor como aquele que analisa e 

questiona as estruturas institucionais para as quais trabalha, bem como reflete 

sobre os limites que elas impõem à prática e sobre os efeitos que causam no 

próprio pensar e analisar. Há, como podemos perceber, uma conexão com 

aspectos sociais e históricos. A articulação feita por Kemmis (1987:149) para 

associar a prática reflexiva a uma perspectiva crítica pode ser traduzida em um 

processo em que:  

• a reflexão é entendida como uma orientação à ação nas situações 

reais e históricas;  

• a reflexão pressupõe relações sociais;  

• a reflexão expressa valores e serve a interesses humanos, políticos, 

culturais e sociais particulares;  

• a reflexão reproduz ou transforma as práticas ideológicas;  

• a reflexão é uma prática que expressa nosso poder para reconstruir a 

vida social pela forma de participação por meio da convivência, da 

tomada de decisões ou da ação social.  
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      A caracterização acima nos auxilia a buscar entendimento das condições 

sociais e históricas que produzem formas de ver e valorizar a prática educativa. 

Busca-se revelar a sua origem sócio-histórica, questionar a que interesses ela 

serve e entender as contradições, as instituições, as estruturas que a condicionam. 

Em resumo, a reflexão crítica busca entendimento e, assim, emancipação. 

      Podemos ainda denominá-la libertadora, visto que objetiva emancipar os 

professores das visões acríticas e dos hábitos, dos pressupostos não questionados. 

Dissertando sobre o assunto, Contreras (2002:165), em consonância com a 

proposta de Freire (1970)6, Smyth (1992) e Kemmis (1987), aponta que:  

 

Um processo de reflexão crítica permitiria aos professores avançarem para 
um processo de transformação da prática pedagógica, mediante sua própria 
transformação como intelectuais críticos, e isso requer, primeiramente, a 
tomada de consciência dos valores e significados ideológicos implícitos nas 
atuações de ensino e nas instituições que sustentam, e, em segundo lugar, uma 
ação transformadora dirigida a eliminar a irracionalidade e a injustiça 
existentes em tais instituições (Contreras, 2002:165).   

      

Com a finalidade de alcançar uma real autonomia intelectual e política dos 

professores, Smyth (1992) organizou um ciclo de quatros ações para que o 

processo crítico-reflexivo seja desencadeado e que pode ser assim descrito:  

 

1. Descrever: o que eu faço?  

2. Informar: qual é o significado do que faço?  

3. Confrontar: como cheguei a fazer ou agir dessa maneira?  

4. Reconstruir: como poderia fazer o que fiz de forma diferente?  

                                                 
6 A proposta de Freire (1970) que embasou as de Kemmis (1987) e de Smyth (1992) será discutida 
mais adiante. 
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       Não obstante a proposta de Smyth (1992)7 contemplar a problematização e 

a visão da pedagogia libertadora de Freire (1970), ela pode originar 

incompreensões ao ser aplicada. Com o objetivo de oferecer uma formação rápida 

e prática, ela pode, equivocadamente, ser interpretada como contendo orientações 

fixas e pré-estabelecidas para que professores se tornem crítico-reflexivos, 

propiciando assim, a racionalização da formação crítico-reflexiva calcada numa 

seqüência de ações: descrever, informar, confrontar e reconstruir. É exatamente a 

essa visão que a proposta crítico-reflexiva se opõe. Ela, retomo e reforço, deve ser 

pautada por uma visão crítica do contexto sócio-cultural, econômico e político em 

que os professores em formação ou em-serviço estão inseridos. Além disso, exige-

se reflexão para que os conhecimentos construídos se tornem mais conscientes e, 

em conjunto com a criticidade, levem o professor a interpretar suas experiências 

como uma sucessão de experiências educativas, evidenciando assim, o con inuo 

experiencial, como proposto por Dewey (1938). 

t

                                                

      Em conformidade com os autores acima, Hargreaves (1994) e Zeichner 

(2003) salientam a importância de considerar aspectos sociais, culturais e políticos 

na formação de professores porque eles influenciam o trabalho dos professores, 

deixando-os, sem ação, às vezes. Para que isso não aconteça e para que futuros 

professores não se tornem meros profissionais acríticos, algumas mudanças são 

necessárias, como por exemplo, um aumento nos salários dos professores, 

inserindo-os em patamares que dignifiquem a profissão docente (Pimenta, 2002; 

Zeichner, 2003); e valorização do professor como tendo  um papel central na 

criação, interpretação e implantação das novas propostas educacionais 

(Hargreaves, 1994; Zeichner, 2003). 

      Nessa direção, em um curso de formação pré-serviço, acredito que 

compreender a época em que estamos vivendo corresponda a formar cidadãos 

competentes para viver em sociedade: a finalidade maior da Educação. Corroboro 

 
7 Pesquisadores como Liberali (1999, 2004), Magalhães (1998, 2004), Magalhães e Celani (2001), 
Ifa (2000) utilizaram o modelo proposto por Smyth (1992).   
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a visão de Educação proposta pela Comissão da Unesco, que a define como capaz 

de:  

... aproveitar e explorar, do começo ao fim da vida, todas as ocasiões de 
atualizar, aprofundar e enriquecer estes primeiros conhecimentos 
(conhecimentos construídos no começo da vida), e de se adaptar a um mundo 
em mudança (Delors et al., 1996:89).  

       

Essa visão prospectiva aponta para uma educação ao longo de toda a vida 

(Delors et al., 1996; Moraes, 1997; Behrens, 2000), antevê a Educação no século 

XXI como assentada em quatro pilares que poderão dar conta desse mundo em 

mudança. O primeiro pilar refere-se ao aprender a conhecer. Nas palavras de 

Delors et al. (1996:91),  

 

Este tipo de aprendizagem que visa não tanto à aquisição de um repertório de 
saberes codificados, mas antes ao domínio dos próprios instrumentos do 
conhecimento pode ser considerado, simultaneamente, como um meio e como 
uma finalidade da vida humana. Meio, porque se pretende que cada um aprenda 
a compreender o mundo que o rodeia, pelo menos na medida em que isso lhe é 
necessário para viver dignamente, para desenvolver as suas capacidades 
profissionais, para comunicar. Finalidade, porque seu fundamento é o prazer 
de compreender, de conhecer, de descobrir.  

       

Essa visão sublinha a importância do caminho prazeroso da construção do  

conhecimento, do despertar e do incentivar o sentido crítico para que o indivíduo 

possa compreender a realidade na qual está inserido.  

      O segundo pilar - aprender a fazer – é indissociável do aprender a conhecer 

porque não basta ter conhecimentos teóricos somente, é necessário ter 

conhecimentos práticos também. Para Delors et al. (1996), aprender a fazer não 

significa limitar-se a trabalhos mecânicos e práticas rotineiras apenas, mas 

representa uma ampliação dessa aprendizagem. Almeja-se uma prática mais 

intelectualizada, mais crítica e autônoma por conta da industrialização e do 
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progresso tecnológico que exigem que as pessoas realizem tarefas mais 

intelectuais e mais mentais de produção, criação e manutenção ao utilizar as 

ferramentas tecnológicas. Há, portanto, na visão de Delors et al. (1996:94), a 

“desmaterialização” do trabalho.  

      O terceiro pilar refere-se à aprendizagem do viver juntos que, atualmente, 

parece ser um dos grandes desafios da educação, pois vivemos em um mundo 

plural, cheio de desigualdades sociais e políticas, além de diferenças culturais que 

originam a supervalorização do grupo a qual o indivíduo pertence; preconceitos 

são alimentados; conflitos, tensão e violência entre ricos e pobres; competição, 

hostilidade entre raças. Para Delors et al. (1996:97), essa aprendizagem deveria 

“levar as pessoas a tomar consciência das semelhanças e da interdependência 

entre todos os seres humanos do planeta”. 

      Nessas últimas décadas, percebo que a sociedade e as grandes corporações 

estão valorizando o trabalho em conjunto, em parceria. A visão mecanicista que 

realça a divisão, a fragmentação, já está dando lugar a uma visão mais holística, 

que busca a união das partes para a compreensão do todo.  

     Esse terceiro pilar pode ser traduzido em um redimensionamento das 

práticas pedagógicas. Professores e alunos precisam colaborar para realizar um 

projeto em comum, porque a cooperação de todos prepara para o viver em 

sociedade, para saber lidar com as exigências dos vários segmentos da sociedade. 

Além disso, há a possibilidade de aprendizagem e desenvolvimento das habilidades 

de relacionamento interpessoal e social. Nessa direção, Placco (2002:11) afirma 

que:  

... dessa aprendizagem ninguém sai igual: mudanças são engendradas, no nível 
da consciência, das atitudes, das habilidades e dos valores da pessoa, assim 
como no grau e na amplitude de seu conhecimento e no trato com esse 
conhecimento, com a cultura – constroem-se assim processos identitários. 
Mecanismos como a comunicação e a linguagem estão na base dessa construção 
e podem ser seus facilitadores ou obstáculos a ela. 
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O quarto pilar refere-se ao aprender a ser. O objetivo desta aprendizagem, 

nas palavras de Delors et al. (1996:102), é:  

 
... para melhor desenvolver a sua personalidade e estar à altura de agir com 
cada vez maior capacidade de autonomia, de discernimento e de 
responsabilidade pessoal. Para isso, não negligenciar na educação nenhuma das 
potencialidades de cada indivíduo: memória, raciocínio, sentido estético, 
capacidades físicas, aptidão para comunicar-se.   

       

 

Para mim, esse desenvolvimento total como pessoa é ao mesmo tempo um 

processo individual e único, e uma construção social interativa.   

      Esses quatro pilares (aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a 

viver juntos e aprender a ser) são igualmente importantes e devem embasar, em 

igual medida, a construção de cidadãos – autores do seu próprio destino. Isto é, 

cidadãos capazes de fazer escolhas, de se adaptar às exigências do mundo do 

trabalho conjugadas com o fenômeno da globalização e, por conseguinte, capazes 

de produzir (novas) alterações na forma de organizar conscientemente seus ritmos 

de vida. Saliento que essa construção de cidadãos revela, no meu entender, uma 

construção crítico-reflexiva pois, uma vez dono do seu destino, o cidadão é capaz 

de fazer escolhas conscientes, resultantes da utilização de reflexão e criticidade.   

      É importante apontar que subjacente a essa construção de cidadãos críticos 

está a formação política e ideológica. Nesse sentido, esses quatros pilares podem 

ser associados, no meu entender, à visão problematizadora da educação (ou 

pedagogia libertadora), preconizada por Freire (1970), para quem a vocação 

ontológica e histórica do homem é a de humanizar-se, é ser mais. Freire (1970) 

aponta que a saída para humanizar-se é superar a contradição opressores-

oprimidos que atualmente existe ainda. Nesse sentido, ser mais é educar-se, ou 

seja, educar-se é, no meu entender, aprender a ser humano - um processo de 

educação. Em outras palavras, educar é apropriar-se do legado histórico-cultural 

acumulado com o suporte de outros humanos (Vygotsky, 1930/1984). Tendo em 
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vista os objetivos de minha pesquisa, a educação passa necessariamente pelo 

processo de apropriação consciente dos recursos tecnológicos para que o aluno 

possa vir a ser um cidadão inserido na sociedade, atuante em seu 

desenvolvimento histórico. Nesse sentido, Mello (2004:138/139) afirma que:   

 

O processo de apropriação é sempre um processo de educação. É esse 
processo que garante a transmissão do desenvolvimento histórico da 
humanidade para as gerações seguintes e possibilita a história.   

      

Apropriar-se criticamente dos recursos tecnológicos é, no meu entender, 

superar a contradição como mencionada por Freire (1970), porque superar 

significa ir além do reconhecimento da existência de ferramentas tecnológicas e da 

utilização delas feita pelas grandes empresas e sociedades. Apropriar-se 

criticamente requer a existência de agentes sociais participantes; ou seja, homens 

que  através da práxis autêntica (reflexão e ação), deixem de ser consumidores de 

tecnologia e transformem o mundo. Nas palavras de Freire (1970:38):  

 

A práxis, porém, é reflexão e ação dos homens sobre o mundo para 
transformá-lo. Sem ela, é impossível a superação da contradição opressor-
oprimidos. 
Desta forma, esta superação exige a inserção crítica dos oprimidos na 
realidade opressora, com que, objetivando-a, simultaneamente atuam sobre 
ela. 
Por isto, inserção crítica e ação já são a mesma coisa. Por isto também, é que o 
mero reconhecimento de uma realidade que não leve a esta inserção crítica 
(ação já) não conduz a nenhuma transformação da realidade objetiva, 
precisamente porque não é reconhecimento verdadeiro.  

     

Acredito que este trabalho enfoca o primeiro momento da visão 

problematizadora da educação (ou pedagogia libertadora) descrita por Freire 

(1970), porque tento promover, durante o semestre em foco, que os oprimidos 

(neste caso, os professores em formação, pois não detêm o conhecimento) 

reconheçam o mundo e seu comprometimento e, através da práxis, possam 

inserir-se, transformar-se (conscientizando-se) e, se assim o desejarem, 



 27

transformá-lo ou mantê-lo. Ao se transformarem, adquirem consciência crítica e se 

descobrem como “refazedores permanentes” (Freire, 1970:56) com capacidade 

para manter o mundo da forma que lhes convêm ou recriá-lo. O segundo 

momento se caracteriza pelo permanente processo de libertação, uma vez que a 

realidade opressora já não existe mais e o que é preciso fazer é manter o processo 

de libertação.  

Se o meu objetivo visa à formação de professores crítico-reflexiva, é preciso 

concebê-la como um continuum (Garcia, 1992) no qual as interpretações que 

fazemos de algumas experiências vividas podem modificar as interpretações de 

experiências passadas e futuras, evidenciando o continuo experiencial conforme 

proposto por Dewey (1938). Entretanto, essas interpretações podem se tornar 

mais informadas, mais críticas e reflexivas, conforme a proposta de formação de 

professores discutida por Kemmis (1987), sobre questões que objetivei enfocar no 

presente trabalho: questões de letramento digital (Moran, 2000; Barreto, 2001; 

Pretto, 2001; dentre outros) no ensino de língua inglesa. Para um maior 

esclarecimento sobre a formação crítico-reflexiva, englobando questões 

relacionadas à Tecnologia Educacional, abordo na próxima subseção, o aporte 

teórico referente ao letramento digital. 

 

1.1.1 A FORMAÇÃO CRÍTICO-REFLEXIVA DO PROFESSOR E O LETRAMENTO 

DIGITAL 

       

Se o objetivo é ter uma educação que possa atender às necessidades 

humanas nesta era tecnológica, torna-se relevante, primeiramente entender o 

mundo em que vivemos. Como explicitado na Introdução, vivemos, atualmente,  

um globaritarismo (Santos, 2000), cujo resultado marcante é o pensamento único 

que impõe uma visão exclusiva, fazendo com que a produção e a difusão de 

conhecimentos, bem como o ensino e a pesquisa sigam parâmetros já 
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estabelecidos. Lutando contra esse globaritarismo é que, na minha opinião, 

podemos, nas áreas da Lingüística Aplicada e Educação, principalmente, adotando 

uma postura crítico-reflexiva, oferecer outras possibilidades de leitura do mundo 

para que os futuros cidadãos, possam, conforme afirma Pretto (2001:33), fazer 

escolhas.     

      Para proporcionar uma variedade de escolhas, é fundamental trabalhar com 

os princípios da Tecnologia Educacional (TE) porque, segundo Sampaio e Leite 

(2000:25),   

 
... a TE constitui o estudo teórico-prático da utilização das tecnologias, 
objetivando o conhecimento, a análise e a utilização crítica destas tecnologias, 
ela serve de instrumento aos profissionais e pesquisadores para realizar um 
trabalho pedagógico de construção do conhecimento e de interpretação e 
aplicação das tecnologias presentes na sociedade. 

      

 

Dessa forma, esses princípios devem também fazer parte de um curso de 

formação de professores pois, somente assim, estaremos abrindo espaço para que 

futuros profissionais da área de ensino consigam desenvolver-se 

tecnologicamente; ou seja, consigam conhecer, usar apropriadamente  e criticar as 

tecnologias sem ser por elas dominados. Segundo Sampaio e Leite (2000:25),  

 

Ao trabalhar com os princípios da TE [Tecnologia Educacional], o professor 
estará criando condições para que o aluno, em contato crítico com as 
tecnologias da/na escola, consiga lidar com as tecnologias da sociedade sem 
ser por elas dominado. Este tipo de trabalho só será concretizado, porém, na 
medida em que o professor dominar o saber relativo às tecnologias, tanto em 
termos de valoração e conscientização de sua utilização (ou seja, por que e 
para que utilizá-las), quanto em termos de conhecimentos técnicos (ou seja, 
como utilizá-las de acordo com a sua realidade).  

      

 

Acredito que o profissional deva utilizar esse embasamento, levando em 

consideração os interesses e necessidades dos grupos para os quais leciona uma 

disciplina específica, assim como a relevância social da aquisição do conhecimento.  
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      Além disso, trabalhar com qualquer recurso tecnológico requer um 

entendimento de seus códigos e linguagens. Assim como precisávamos entender a 

linguagem escrita para sermos cidadãos, há algum tempo atrás (Freire, 1992; 

Kleiman, 1995), há, com o advento de novas tecnologias, outras linguagens a 

serem aprendidas. O domínio da escrita promove a inserção social do indivíduo no 

mundo. Saber ler e escrever nos capacitou não somente a ler e ter acesso à 

própria cultura letrada na qual estamos inseridos mas também, a fazer parte dela, 

exercendo uma cidadania mais plena. 

      Podemos concluir que o acesso à escrita se faz por meio da alfabetização. 

Nesse sentido, é importante rever, ainda que brevemente, como alguns autores 

concebem o processo de alfabetização. Freire (1982/1992:20), por exemplo, diz 

que ser alfabetizado é ser capaz de ler o mundo e transformá-lo. Na visão de 

Soares (1998), diferentemente da de Freire (1982/1992), alfabetização é a 

capacidade que um indivíduo tem para decodificar signos lingüísticos. Para essa 

autora, escrita e leitura são dois processos inversos: ao codificar a linguagem oral 

ocorre a escrita e ao decodificar a linguagem escrita em oral ocorre a leitura. 

Alfabetização, segundo ela, é também apreender e compreender significados. A 

visão de Soares (1998) restringe o conceito de alfabetização a codificar e 

decodificar, enquanto Freire (1982/1992) aponta para um conceito mais amplo 

em que o indivíduo é capaz de codificar e decodificar para transformar o mundo 

em que vive, antecipando a definição do que hoje se denomina letramento. 

     Kleiman (1995:19) ampliou a definição de alfabetização que se restringe 

somente à capacidade que um indivíduo tem para codificar e decodificar a escrita, 

discutindo, então, a noção de letramento. A autora define letramento como um 

conjunto de práticas sociais e culturais que usam a linguagem escrita, como 

sistema simbólico, por um grupo em um dado contexto para atingir objetivo(s) 

específico(s). É importante salientar que o letramento entendido como prática 

social extrapola o mundo da escrita que é, segundo Kleiman (1995:20), bem 

diferente da prática de um tipo de letramento que é feito na maioria das escolas. 
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      Letramento, segundo Kleiman (1995:21), pode ter dois modelos. O primeiro 

– modelo autônomo – tem como característica uma relação causal com o 

progresso, com a civilização e com a mobilidade social. É pressuposto que há 

somente uma forma de desenvolver o letramento, originando e realçando a 

formação de dois grupos distintos: os grupos dos orais (dominados), de um lado e, 

de outro, o dos letrados (dominadores). Há, segundo a autora, uma manutenção 

das desigualdades sociais. 

      O segundo modelo, denominado de ideológico, não concebe, como no 

anterior, uma relação causal entre letramento e mobilidade social porque as 

práticas de letramento, no plural, ocorrem em um dado contexto social e cultural. 

Elas são, portanto, determinadas social e culturalmente. Nesse modelo, pressupõe-

se a existência e investigam-se as áreas de interface entre práticas orais e práticas 

letradas. Não há, como no modelo anterior, apenas uma forma de letramento. 

      A idéia de várias formas de letramento é também abordada por Soares 

(2002:156) quando propõe o uso no plural letramentos quando enfatiza: 

  
... a idéia de que diferentes tecnologias de escrita geram diferentes estados 
ou condições naqueles que fazem uso dessas tecnologias, em suas práticas de 
leitura e de escrita: diferentes espaços de escrita e diferentes mecanismos
de produção, reprodução e difusão da escrita resultam em diferentes 
letramentos.  

 

       
 

Kleiman (1995:38) sublinha uma questão importante sobre o letramento: as 

práticas não são descontextualizadas mas são determinadas sócio, histórica e 

culturalmente. Em suas palavras,  

 
... todas as práticas de letramento são aspectos não apenas da cultura mas 
também das estruturas de poder numa sociedade.   

       
 

Por serem determinadas sócio-histórico-culturamente, cabe não somente às 

agências de letramento, mas também aos envolvidos com a Educação entenderem 
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a construção, produção e negociação de significados que é realizada nessas 

agências.   

     Kleiman (1995:46) aponta que o modelo autônomo é o dominante nas 

escolas e sugere três possibilidades para que se tenha uma sociedade mais justa e 

inclusiva. A primeira seria o trabalho inicial com o contraste entre a oralidade e a 

escrita. A segunda seria tornar as práticas de letramento objeto de exame; por 

exemplo, quando as práticas discursivas espelhando práticas sociais dominantes, 

reproduzidas na sala de aula, se tornam objeto de questionamento e 

desnaturalização das visões que embasam o modelo autônomo de letramento. A 

terceira possibilidade acarreta mudanças mais profundas, pois trabalha com a 

desconstrução dos pressupostos que subjazem ao modelo autônomo.  

      Segundo a autora, ao trabalhar com o modelo de letramento ideológico, é 

possível formar cidadãos mais críticos. É essa a direção que almejo pois, sendo a 

universidade uma agência de letramentos, cabe a ela, na figura do professor, 

promover a discussão para que as representações dos alunos sobre letramento 

sejam reveladas e interpretadas.   

      O modelo ideológico proposto por Kleiman vem, na minha opinião, ao 

encontro da proposta da pedagogia problematizadora (ou pedagogia libertadora) 

de Freire, pois para Kleiman (1995:48): 

  
O resgate da cidadania, no caso dos grupos marginalizados, passa 
necessariamente pela transformação de práticas sociais tão excludentes como 
as da escola brasileira, e um dos lugares dessa transformação poderia ser a 
desconstrução da concepção do letramento dominante.   

     

 

Pela discussão feita, é fundamental relacionar a noção de letramento à 

inserção social porque a leitura e escrita conferem ao indivíduo poder para ter um 

outro tipo de acesso, interpretação e visão mais crítica da realidade. Dito de outra 

forma, o processo de letramento faz com que o homem se torne um ser ativo, 
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inserido e participante da sociedade em que vive; enfim, um ser político capaz de 

alterar seu perfil social e tornar-se um cidadão (no sentindo mais abrangente do 

termo). 

      Nessa direção, podemos dizer que para ser um cidadão nesta sociedade em 

processo de digitalização é preciso dominar as outras linguagens no mundo: as 

requeridas pelas novas tecnologias. Em outras palavras, é preciso, também, ser 

letrado, digitalmente falando. 

      Estendo o conceito de letramento, definido por Kleiman (1995) no âmbito 

da da cultura do papel, para o âmbito da cultura digital, da cibercultura. Assim, a 

noção de letramento digital pode englobar não somente o manuseio instrumental 

das novas tecnologias, mas o seu uso consciencioso e apropriado, revelado no 

saber como, por quê, quando e onde usá-las.  

     O termo letramento digital (digital literacy) foi cunhado por Gilster (1997:1), 

o qual o define como: 

 

… the ability to understand and use information in multiple formats from a 
wide range of sources when it is presented via computers.  

       

Nessa direção, Soares (2002:151) define letramento digital como:   

Um certo estado ou condição que adquirem os que se apropriam da nova 
tecnologia digital e exercem práticas de leitura e de escrita na tela, diferente 
do estado ou condição – do letramento – dos que exercem práticas de leitura e 
de escrita no papel.    

      

O termo letramento digital não é a  única expressão corrente, pois há outras 

denominações tais como: letramento tecnológico, multi-letramentos, letramento 

eletrônico, dentre outros. Apesar de denominações diferentes, o conceito chave de 

todos eles é letramento, o que sublinha a necessidade de ir além do simples 

acesso instrumental às novas tecnologias, porque isso não garante letramento. 



 33

     Há várias questões envolvidas quando se trata de letramento digital, 

conforme explicita Almeida (2005:173):  

 oferecer condições para desenvolvimento da autonomia em relação à 

busca, à seleção e à representação de informações significativas para 

a formação crítica do cidadão;  

 propiciar a fluência tecnológica que pode ser traduzida em usar 

criticamente a tecnologia com propósitos de ter uma aprendizagem 

autônoma, contínua e significativa;  

 mobilizar o exercício da cidadania;  

 favorecer a produção de conhecimentos para melhorar as condições 

de vida das pessoas e da sociedade; e  

 ajudar a criar e organizar nós da rede de relações comunicativas na 

qual a conexão possa ser garantida a todos.  

       Almeida (2005:174) parte da célebre citação de Freire (1992:20) - “a leitura 

do mundo precede a leitura da palavra mas que a leitura desta implica em 

continuidade da leitura daquela” - para conceituar letramento digital como 

dominar, usar a tecnologia e fazer com que o cidadão criticamente produza 

conhecimentos e se insira no mundo digital como produtor e leitor ativo de 

informações. Para a autora (2005:174),  

 

O letramento digital cria condições que favorecem a inclusão crítico-social e o 
desenvolvimento de uma fluência tecnológica que permite conectar a educação 
libertadora com as demandas do mundo do trabalho. 

       
       

Almeida (2005:174) faz, contudo, um alerta ao ressaltar que é preciso 

reinventar o letramento digital, uma vez que Freire (1992), quando da elaboração 

de sua teoria, estava em um contexto sócio-histórico-político-econômico diferente 

do atual.  
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      Partindo de seu alerta, entendo que nós, educadores, sejamos “refazedores 

permanentes” (Freire, 1970:56) de um mundo em processo de digitalização. 

Warschauer (1999:177) revela a mesma linha de pensamento, pois parte da 

constatação de que a Internet é um meio que cria possibilidades para que uma 

grande quantidade de pessoas possa ter voz. Faz, ainda, algumas reflexões sobre 

o que os alunos precisam para se tornar letrados ou, lançando mão das palavras 

de Freire (1992), refazedores permanentes. São elas:  

 

For students of diverse cultural, linguistic, and class backgrounds to have a 
voice, they need more than an Internet account. Rather, they need knowledge 
of the languages and discourses of power and opportunities to reflect 
critically on whether, when, and how to use them as well as opportunities to 
develop and use their own dialects and languages as they wish. They need 
access to and mastery of a variety of media and understanding of the ways 
that rhetorical structure and media interact, and they need chances to read, 
write, and think about issues of cultural and social relevance for their lives, 
as they work together with others near and far to tackle authentic complex 
problems collaboratively.   

      

Percebe-se que estamos descobrindo e buscando articular as intricadas 

relações entre as novas tecnologias8, a educação e a sociedade. A questão dos 

letramentos, conforme discutida anteriormente, encerra uma ampliação do termo 

alfabetização que, até um tempo atrás, era pertinente e adequado ao momento 

sócio-histórico vivido.  Hoje, portanto, é preciso ter uma visão plural que dê conta, 

simultaneamente, dos letramentos: digital, das letras,  dos números, da cultura, da 

ciência e da consciência corporal (Pretto, 2001:39)9.  

      Apesar da importância dos vários letramentos, restrinjo o foco da discussão, 

neste trabalho, para o letramento digital, relacionando-o à incorporação das novas 

tecnologias como condição essencial para o letramento e para uma educação 

inclusiva (Moran, 2000; Sampaio e Leite, 2000; Barreto, 2001; Pretto, 2001). 
                                                 
8 Por novas tecnologias, refiro-me aos recursos tecnológicos digitais.   
9 Embora Pretto (2001:39) tenha apresentado tal argumentação sob a rubrica alfabetização, eu o 
cito neste trabalho, adotando sua visão, mas atualizando a denominação e considerando-a 
letramento. 
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      Uma outra preocupação mencionada por Pretto (2001:51) quando destaca 

que a intensificação do uso das novas tecnologias em algumas agências de 

letramento não trouxe nenhuma reformulação das condições de trabalho dos 

professores. O que houve, segundo o autor, foi um aumento extraordinário de 

troca de mensagens eletrônicas entre alunos e professor, acarretando um contato 

mais freqüente, intenso e permanente entre eles. Dessa forma, mudou a 

configuração do processo ensino-aprendizagem, mas aparentemente não 

mudaram as condições reais de trabalho do professor; o que houve, de fato, foi 

um acúmulo de trabalho. É bem verdade que essa situação se assemelha à 

pedagogia do oprimido (Freire, 1970), na qual os professores são os oprimidos e 

devem lutar para uma conscientização para a transformação do regime de 

trabalho, conseqüentemente, dignificando-se. Na minha opinião, não obstante as 

adversidades, cabe ao professor não esquecer de lutar por condições melhores de 

trabalho. Lutar para não se tornar um escravo que trabalha dioturnamente.  

      Além dessas preocupações, há outras responsabilidades para o professor 

inserido em uma sociedade em processo de digitalização. Kenski (2001) discute 

três papéis inerentes e fundamentais para um professor atuando nesse contexto. É 

importante ressaltar que os papéis definidos pela autora - o de agente da 

memória, o de agente de valores e o de agente das inovações – provocam 

reflexões acerca de questões centrais do papel do professor que ainda não foram 

resolvidas na ambientação que estamos acostumados: a presencial. 

      Para Kenski (2001:96), o agente de memória é responsável pela 

manutenção da memória social e “a ele compete a aquisição, reflexão, transmissão 

e manutenção de aspectos valorizados pela cultura de um certo grupo social em 

um determinado momento” (grifo da autora). Na visão da autora, ser agente de 

memória é o principal papel do professor, pois ele mobiliza o acervo de conteúdo 

valorizado pela sociedade e pelo sistema educacional. Essa mobilização reflete sua 

forma de pensar, sentir, agir e ser. Faz parte de seu papel como agente de 

memória estar em constante aprendizagem, percepção que se assemelha à visão 
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prospectiva de educação ao longo de toda a vida (Delors et al.,1996; Moraes, 1997 

e Behrens, 2000).  

       Como agente de valores da sociedade, o professor desempenha o papel de 

divulgador da cultura escolar disciplinar, pois sua didática, seu modo de agir, de se 

comunicar e de se relacionar com os alunos é mais significativo e marcante para os 

alunos do que o conhecimento adquirido em uma disciplina específica. Kenski 

(2001) afirma que o professor tem uma ferramenta poderosa ao seu dispor: a fala, 

pois é por meio dela que os saberes socialmente valorizados são trabalhados. Para 

Kenski (2001:102), “o professor quando ensina não apresenta apenas a 

informação. Ele seduz com a informação” (grifos da autora). 

      Como agente das inovações, cabe ao professor, diante da inundação de 

informações,  “orientar, promover a discussão, estimular a reflexão crítica diante 

dos dados recolhidos nas amplas e variadas fontes” (Kenski, 2001:103). Seu papel, 

portanto, é o de auxiliar na compreensão, utilização, aplicação e avaliação crítica 

das informações recebidas, auxiliando os alunos a se engajarem no processo de  

construção do conhecimento. 

      Como expliquei anteriormente, os papéis enfatizados por Kenski (2001) para 

o professor na sociedade digital podem ser, contudo, características de qualquer 

professor, seja em uma ambientação presencial ou digital. Portanto, 

independentemente da ambientação, a discussão e reflexão sobre esses papéis se 

torna fundamental pois, ao lidar com o meio digital, o professor pode, distanciando 

do presencial, perceber e refletir mais profundamente sobre o seu papel como 

educador, em qualquer contexto educacional. O ganho qualitativo é que podemos, 

a partir das novas tecnologias, rever, ampliar e modificar nossas representações  

sobre o processo ensino-aprendizagem. 

      Moran (2000:63) também sugere o repensar sobre o nosso papel como 

professor pois, segundo o autor, independente da ambientação na qual a 

construção do conhecimento ocorra, tenderemos a preservar o que somos. A 

propósito disso, o autor argumenta:  
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Faremos com as tecnologias mais avançadas o mesmo que fazemos conosco, 
como os outros, com a vida. Se somos pessoas abertas, iremos utilizá-las para 
nos comunicarmos mais, para interagirmos melhor. Se somos pessoas 
fechadas, desconfiadas, utilizaremos as tecnologias de forma defensiva, 
superficial. Se somos pessoas autoritárias, utilizaremos as tecnologias para 
controlar, para aumentar o nosso poder. O poder de interação não está 
fundamentalmente nas tecnologias mas nas nossas mentes.  

      

Refletindo sobre essa afirmação, é pertinente destacar que a tecnologia não 

tende, por si só, a desumanizar ou humanizar ninguém. Ela, de fato, não 

transforma a essência do ser humano mas, como instrumento, pode mediar as 

ações humanas e suas práticas e, conseqüentemente, transformá-las (em 

melhores ou piores). Retomando Freire (1970), ressalto que é fundamental 

humanizar-se (Freire, 1970), pois ao fazê-lo, humanizo os outros também, visto 

que somos seres sociais e interdependentes na vida. Somos eternos aprendentes 

porque aprendemos para nos desenvolver e, concomitantemente, desenvolvemos 

os outros também (Vygotsky, 1930/1984). Viver é aprender com cada experiência 

vivida ou com as experiências de vida que outros viveram. Ao viver, acredito que 

aprendemos a conhecer, a fazer, a conviver (Delors et al., 1996:89) e , portanto,  

aprendemos a ser pessoas melhores, ou seja, mais humanas. Na visão de Freire 

(1970), aprendemos a ser mais.  

Aprender é, portanto, uma resultante de um processo de construção de 

conhecimento. Assim, para a concretização dos meus pressupostos teóricos tive 

como apoio a metodologia dialética de construção de conhecimento de 

Vasconcellos (1993), que discuto a seguir.  

 

1.2 CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTO  
  

 

      Acredito que para entender o ser humano é preciso entender as relações 

dialéticas que estabelece com outros, com os instrumentos e signos culturais 
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produzidos pela sociedade, com o meio em que está inserido e consigo mesmo. 

Viver é, sob esse enfoque, apreender e internalizar a cultura e os instrumentos 

culturais existentes em um contexto sócio-histórico com e na presença de outros 

seres humanos. Ao fazer tais afirmações, revelo que minha visão de ensino-

aprendizagem está embasada na vertente sócio-interacionista. Vygotsky 

(1930/1984),  o grande expoente dessa abordagem, enfatiza que o ser humano só 

se constitui como tal porque aprende a sê-lo com as outras pessoas. Nessa 

perspectiva, ao viver, construímos conhecimento e, conseqüentemente, 

aprendemos. Assim, quando menciono construção de conhecimento estou me 

referindo a dois construtos da teoria de  Vygotsky (1930/1984): aprendizagem e 

desenvolvimento. Um dos principais pressupostos da abordagem sócio-histórica 

vygostskiana é conceber o ser humano como potencialmente capaz; ou seja, ele 

possui uma capacidade infinita para aprender e construir conhecimentos. É o 

aprendizado que possibilita o despertar de processos internos do indivíduo, 

desenvolvendo-o como cidadão: ao aprender, o indivíduo se desenvolve e 

possibilita o desenvolvimento de outros. No entanto, segundo Vygotsky 

(1930/1984),  é preciso oferecer condições adequadas de vida e de educação para 

que o desenvolvimento seja desencadeado.  

      À vista do exposto, descrevo os construtos teóricos da metodologia dialética 

de construção do conhecimento proposta por Vasconcellos (1993) e utilizada, em 

minha prática, para embasar o desenho inicial e a concretização do curso, objeto 

da presente investigação. Sob essa perspectiva metodológica, Vasconcellos 

(1993:39) afirma que:  

 
Conhecer é construir significados (“produto”), através do estabelecimento de 
relações (“processo”) no sujeito, entre as representações mentais (“matéria 
prima”) que visam dar conta das diferentes relações constituintes do objeto, 
ou das diferentes relações do objeto de conhecimento com outro(s) 
[destaques do autor].  
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Nesse sentido, conhecer é estabelecer representações mentais das múltiplas 

relações que o objeto de conhecimento possa ter para o sujeito. Para tanto, o 

conhecimento precisa se movimentar por duas fases – síncrese e  análise  – até 

chegar à síntese.  Saviani (1983:74) esclarece que a construção do conhecimento 

é: 

O movimento que vai da síncrese (a visão caótica do mundo) à síntese (uma rica 
totalidade de determinações e de relações numerosas) pela mediação da 
análise (as abstrações e determinações mais simples) constitui uma orientação 
segura tanto ara o processo de descoberta de novos conhecimentos (o método 
científico) como para o processo de transmissão-assimilação de conhecimentos 
(o método de ensino).  

       

 Vasconcellos (1993) traduz as três fases descritas (síncrese, análise e 

síntese) em três dimensões: mobilização para o conhecimento, construção do 

conhecimento e elaboração e expressão da síntese do conhecimento. 

      Por Mobilização para o conhecimento, Vasconcellos (1993:46) entende a 

dimensão pedagógica na qual o professor deve, através da interação, chamar a 

atenção dos alunos para o objeto de conhecimento. Essa atenção deve ser 

buscada no interesse despertado por algum possível ponto de toque entre o 

conhecimento a ser construído e o conhecimento prévio que o aluno já possui 

sobre o assunto. Segundo Vasconcellos (1993:65):  

 

Deve-se buscar o vínculo com as representações que o sujeito tem, com sua 
prática, suas necessidades, interesses, representações, valores, experiências, 
expectativas, problemas que se colocam, etc., como forma de ter pontos de 
articulação com o conhecimento a ser construído.  

      

Saviani (1983), Vasconcellos (1993) e Cortella (2001) esclarecem a 

necessidade de o professor trabalhar com o conhecimento prévio do aluno porque 

é a partir dele que novos conhecimentos poderão ser construídos.  
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      Nessa direção, o ponto de partida é, para Saviani (1983), a prática social 

que o professor e os alunos vivenciam. Porém, para esse autor,  cada um a 

vivencia de forma diferente: os alunos têm uma compreensão sincrética; o 

professor tem uma compreensão denominada de “síntese precária” pois, apesar de 

ter conhecimentos e experiências sobre a prática social e sobre o processo pelo 

qual os alunos irão passar, ainda sabe precariamente sobre o conhecimento inicial 

dos alunos. Os alunos, por sua vez, por mais conhecimentos e experiências que 

detenham, são impossibilitados de articular, inicialmente, a experiência pedagógica 

na prática social devido a sua condição de alunos. 

     Na visão de Gasparin (2002), o professor, ao oferecer abertura para que os 

alunos exponham, expressem suas representações iniciais (quase sempre 

sincréticas, porque estão ainda confusas), está verificando o desenvolvimento real, 

definido por  Vygotsky (1930/1984) como sendo o nível de desenvolvimento 

mental do aluno que o capacita a fazer algo por si próprio. 

      Partindo do conceito de mobilização proposto por Vasconcellos (1993:53), 

minha proposta, no curso ministrado, foi a de fazer com que elementos fossem 

ativados para que as representações dos professores em formação sobre 

tecnologia, recursos tecnológicos e sobre prática pedagógica e social pudessem 

emergir. Entendo que cabe ao professor utilizar recursos para que o aluno 

participe, sinta-se motivado e, conseqüentemente, torne-se um ser ativo no 

processo de construção de conhecimento. Como resultado, a capacidade do aluno 

de relacionar conhecimentos já internalizados aos novos é infinita, como afirma 

Vasconcellos (1993:53),  

  
Quanto maior a necessidade de conhecer, mais representações prévias são 
ativadas no cérebro, possibilitando, por conseqüência, maior número de 
relações.  

     
 

Desencadear o processo de construção de conhecimento envolve mais um 

construto vygotskyano: a interação. É através da interação social que o indivíduo 
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se desenvolve psicologicamente por meio de instrumentos e de signos, ambos 

chamados de elementos mediadores (Vygotsky,  (1930/1984). Se  toda relação 

entre seres humanos e a natureza é mediada por eles, conforme postula Vygotsky 

(1930/1984), é importante defini-los e salientar a sua importância para a 

mobilização do conhecimento. 

Instrumentos, segundo Vygotsky (1930/1984:72),  são objetos externos da 

cultura (o giz, a lousa, os computadores, as artes, as ciências, por exemplo) 

produzidos por seres humanos que os auxiliam para transformar o mundo e 

controlar os processos da natureza. Eles são, ainda, orientados para o mundo 

exterior e regulam as ações sobre os objetos.  

Os signos, por sua vez, fazem a mediação entre dois ou mais seres 

humanos e entre seres humanos e natureza. Vygotsky (1930/1984:73) afirma que 

eles são instrumentos pertencentes ao campo da atividade psicológica, pois estão 

orientados para dentro do sujeito e têm a finalidade de controlar as ações 

psicológicas do próprio sujeito ou, ainda, as de outros.  

Nesse sentido, é fundamental construir conhecimento sobre signos e 

instrumentos (o que são; para que servem; de que forma, como, quando, onde  e 

por que podem ser utilizados; quais benefícios da sua utilização) porque é por 

meio deles que os homens estabelecem uma ponte com o mundo, com os outros e 

consigo mesmo. Como conseqüência, os homens podem aprimorar o convívio com 

os outros bem como o próprio desenvolvimento psicológico.       

      A segunda dimensão da metodologia dialética da construção do 

conhecimento, denominada Construção do conhecimento, é caracterizada pela 

interação dos envolvidos, ou seja, professor e alunos, objetivando conhecer o 

objeto de estudo para ampliar o conhecimento que tinham. Segundo Vasconcellos 

(1993:46), é nessa dimensão que se deve:   

... possibilitar o confronto entre o sujeito e o objeto, onde o educando possa 
penetrar no objeto, apreendê-lo em suas relações internas e externas, captar-
lhe a essência. Trata-se de um segundo nível de interação, onde o sujeito deve 
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construir, pela sua ação, o conhecimento através da elaboração de relações 
cada vez mais totalizantes. Conhecer e estabelecer relações; quanto mais 
abrangentes e complexas forem as relações, melhor o sujeito estará 
conhecendo. O educador deve colaborar com o educando na decifração, na 
construção da representação mental do objeto em estudo.  

       

Vasconcellos (1993) enfatiza a importância de que a atividade pedagógica 

em sala de aula tenha um alto grau de interação, reflexão e a possibilidade de uso 

das funções psicológicas superiores (tais como: comparação, levantamento de 

hipóteses, crítica, resumo, interpretação, imaginação, julgamento e avaliação). Ao 

entrar em contato com o objeto de estudo por meio de instrumentos e/ou signos, 

professor e alunos já estão usando suas funções psicológicas superiores, pois 

transitam no meio simbólico. Segundo Vygotsky (1930/1984:73),  

  
O uso de meios artificiais – a transição para a atividade mediada – muda, 
fundamentalmente, todas as operações psicológicas, assim como o uso de 
instrumentos amplia de forma ilimitada a gama de atividades em cujo interior 
as novas funções psicológicas superiores podem operar. Nesse contexto, 
podemos usar o termo função psicológica superior, ou comportamento superior 
com referência à combinação entre o instrumento e o signo na atividade 
psicológica. 

       
       

Vasconcellos (1993:81) sugere, também, que a atividade pedagógica tenha 

um alto grau de concretude (porque a fonte do conceito científico é a ação) para, 

assim, torná-la mais significativa e, conseqüentemente, provocar novas relações e, 

portanto, novos conhecimentos, até que o aluno alcance um nível de generalização 

científica. 

      Nessa dimensão, ocorre um conflito entre o conhecimento prévio e os 

conhecimentos científicos que são explicitados. Conforme aponta Vasconcellos 

(1993), o confronto característico dessa análise e reflexão não ocorre de forma 

linear: é um período de incertezas e desconfianças, pois é extremamente difícil 

abrir mão de algumas representações e conhecimentos que já foram internalizados 

e até cristalizados, muitas vezes. 
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      Conforme já descrito, o objetivo desta dimensão é fazer com que, por meio 

da prática, os alunos consigam fazer aproximações sucessivas; ou seja, através da 

análise, chegar a algumas determinações de relações existentes do objeto de 

estudo. No entanto, concordo com Gasparin (2002:52), quando o autor menciona 

que: 

Nenhum dos três elementos (professor, alunos e conteúdo) do processo 
pedagógico é neutro, todos são condicionados por aspectos subjetivos, 
objetivos, culturais, políticos, econômicos, de classe, do meio em que se 
encontram ou de onde provêm. Por tudo isso, a aprendizagem assume as 
feições dos sujeitos que aprendem, do objeto de conhecimento apresentado e 
do professor que ensina.  

  

Segundo Vasconcellos (1993:47), a terceira dimensão da metodologia 

dialética da construção de conhecimento – Elaboração e expressão da síntese do 

conhecimento – é aquela em que o educando internaliza o conhecimento através 

da explicitação, da síntese (Saviani, 1983), dos conhecimentos até então não 

sistematizados. Vasconcellos (1993:47) afirma que o professor deve: 

 

... ajudar o educando a elaborar e explicitar a síntese do conhecimento. É a 
dimensão relativa à sistematização dos conhecimentos que vêm sendo 
adquiridos, bem como da sua expressão. O trabalho de síntese é fundamental 
para a compreensão concreta do objeto. Por seu turno, a expressão constante 
dessas sínteses (ainda que provisórias) é também fundamental, para, de um 
lado, organizar o pensamento e possibilitar a incorporação paulatina dos novos 
conceitos na linguagem do aprendiz e, de outro, permitir a interação do 
educador com o caminho de construção de conhecimento que o educando está 
fazendo. 

  
 
     Mais uma vez, Vasconcellos (1993) se apóia em Vygotsky (1930/1984) ao 

enfatizar a necessidade da explicitação dos novos conhecimentos para que haja a 

internalização dos mesmos. Para Vasconcellos (1993), quando o aluno externaliza 

a síntese, esse procedimento ajuda-o a organizar o pensamento e enriquece seu  

processo de construção do conhecimento. Quando ele externaliza as possíveis 

relações existentes, o professor  pode compreender o que ele internalizou e como 

o fez. Um outro pressuposto vygostskyano pode ser relacionado a essa dimensão é 
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o papel da linguagem: é por meio da palavra que o pensamento toma corpo e se 

organiza; é através da linguagem que nos constituímos e constituímos o contexto 

em que estamos inseridos, uma vez que, constituímos e somos constituídos nas e 

pelas práticas sociais por meio da linguagem, uma ferramenta psicológica que 

desenvolve tanto o pensamento como a própria linguagem. 

       A construção do conhecimento só é significativa, na visão de Vasconcellos 

(1993:99), se estiver atrelada à apropriação crítica da realidade, visando à 

mudança, à interferência, à transformação dessa realidade. A proposta do autor é 

fazer com que o indivíduo se torne um ser crítico e, portanto, cidadão atuante, em 

alguma medida, na construção da sociedade em que vive.  

Retomando a investigação que realizei, à luz da discussão teórica 

apresentada, é importante enfatizar a construção de conhecimento como um dos 

focos principais da disciplina Prática de Ensino. Para que o conhecimento seja 

construído, apoio-me na noção de comunidade de aprendizes, utilizada por Rogoff, 

Matusov e White (1996/2000) quando propõem um modelo que prioriza a 

transformação da participação. Segundo Wenger (1998:4), a participação se refere 

a: 

 

not just to local events of engagement in certain activities with certain 
people, but to a more encompassing process of being active participants in the 
practices of social communities and constructing identities in relation to 
these communities (grifos do autor).  

 
 
Nesse sentido, a participação, vista como um processo, é iniciada quando 

um membro novato é convidado a participar de um grupo e como aprendiz pouco 

experiente, começa a atuar na periferia dessa comunidade. Ao ter contato com 

membros mais experientes, vai gradativamente se tornando mais competente e se 

move mais para o centro do grupo, conseguindo, aos poucos, participar mais 

integralmente. Na perspectiva dos autores citados, aprendizagem e 

desenvolvimento acontecem quando o aprendiz se envolve em um processo de 

participação social porque vai partilhando cada vez mais integralmente de 
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atividades socioculturais do grupo e transformando sua compreensão e suas 

responsabilidades na medida em que amplia o âmbito de sua participação.  

      As características desse modelo, de acordo com Rogoff, Matusov e White 

(1996/2000), são:  

1. todas as pessoas servem como recursos para outros, pois todos 

estão sempre cooperando;  

2. a comunidade está em um processo de transformação, pois a 

aprendizagem é contínua;  

3. há participantes periféricos legítimos, ou seja, aqueles que estão em 

fase de adaptação e, por isso, observam, discutem e participam  de 

uma forma menos ‘ativa’;  

4. a avaliação é enfatizada no aperfeiçoamento individual e nas 

reflexões periódicas  e não na comparação de aproveitamento entre 

os participantes; e   

5. os participantes fazem escolhas provocando um aumento da 

motivação e um desenvolvimento da responsabilidade; os discursos e 

interações em sala de aula tendem a ser mais semelhantes a 

conversas.  

  

      Embora as participações possam ser diferentes, Lave e Wenger (1991: 117) 

afirmam que todos nós, ao ingressarmos em uma comunidade, somos sempre 

participantes periféricos legítimos. Em suas palavras,  

   
... everyone´s participation is legitimately peripheral in some respect. In 
other words, everyone can to some degree be considered a “newcomer” to the 
future of a changing community (Lave e Wenger, 1991: 117).  

      
 

Nessa perspectiva, o modelo de comunidade de aprendizes proposto por 

Rogoff, Matusov e White (1996/2000) está em consonância com a proposta de 
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Vasconcellos (1993) porque a atenção é voltada para a contextualização da 

construção do conhecimento.  

      Para entender como os participantes constroem socialmente as formas de 

perceber, entender, participar e negociar significados sobre o contexto sócio-

histórico em que vivem é importante entender duas noções teóricas que discuto, a 

seguir. 

 
 
1.3 REPERTÓRIO INTERPRETATIVO E REPRESENTAÇÕES  
  
 
 
      A importância de se discutir o conceito de representação social se justifica 

pelo fato de que ele está na interface entre o psicológico e o social. As 

representações sociais, como esclarece Jodelet (2001:21), lidam com o mundo 

físico e prático, com o mundo abstrato e teórico, bem como com as experiências 

privadas e afetivas das pessoas. Em suas palavras,  

  
[As representações] estão ligadas tanto a sistemas de pensamento mais 
amplos, ideológicos ou culturais, a um estado dos conhecimentos científicos, 
quanto à condição social e à esfera da experiência privada e afetiva dos 
indivíduos (2001:21).  

       
 

Segundo Jodelet (2001:27), as representações sociais estabelecem uma 

ligação entre sujeito e objeto, sob a forma de saber prático. Podem simbolizar um 

objeto ou alguém (substituindo-o), ou podem interpretá-lo (conferindo-lhe 

significações). Elas são dependentes de objetos, pessoas, conceitos, idéias reais ou 

imaginárias. Têm, portanto, um caráter social, pois os objetos são apreendidos, 

conhecidos, classificados e apropriados em um contexto histórico-social-temporal 

determinado. Não ocorrem representações no vácuo e nem podem ser 

consideradas isoladamente, descontextualizadas e estanques, socialmente falando.  



 47

     Moscovici (2003:41), preconizador de estudos sobre representações sociais, 

define o estudo das representações, suas propriedades, suas origens e seu 

impacto, como objetivo principal da psicologia social.  

      Discuto as propriedades e o impacto que causa o trabalho com 

representações sociais. Moscovici (2003) postula que as representações são 

sociais, porque são humanas. São frutos do compartilhar entre pessoas ou grupos 

e, portanto, são comunicadas. Nessa perspectiva, as representações são 

socialmente construídas e historicamente localizadas. Para o autor:   

 
Todas as interações humanas, surjam elas entre duas pessoas ou entre dois 
grupos, pressupõem representações. Na realidade, é isso que as caracteriza 
(2003:40).   

      

Uma outra característica das representações sociais é que são constituídas 

na e pela comunicação. Para Moscovici (2003:208-209):  

 
Elas [as representações sociais] são formadas através de influências 
recíprocas, através de negociações implícitas no curso das conversações, onde 
as pessoas se orientam para modelos simbólicos, imagens e valores 
compartilhados específicos. Nesse processo, as pessoas adquirem um 
repertório comum de interpretações e explicações, regras e procedimentos 
que podem ser aplicadas à vida cotidiana, do mesmo modo que as expressões 
lingüísticas são acessíveis a todos. 
(...) 
Para simplificar, podemos dizer que todo indivíduo isolado não pode 
representar para si mesmo o resultado da comunicação do pensamento, das 
mensagens verbais e icônicas. É isso que dá a essas estruturas cognitivas e 
lingüísticas a forma que elas têm, pois elas devem ser compartilhadas com 
outros a fim de serem comunicadas.    

      

Para Moscovici (2003:20), o papel das representações sociais é dar 

significados ao processo pelo qual o sentido de objetos e/ou pessoas são 

construídos pelo e para o homem. Em outras palavras, é fazer com o que é 

estranho, não-familiar se torne familiar. Ao familiarizar o não-familiar, o homem 

consegue dar mais significado ao mundo, pois esse se torna compreensível. Nesse 

sentido, Jodelet (2001:17) esclarece que,  
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Elas [as representações sociais] nos guiam no modo de nomear e definir 
conjuntamente os diferentes aspectos da realidade diária, no modo de 
interpretar esses aspectos, tomar decisões e, eventualmente, posicionar-se 
frente a eles de forma defensiva.  

     
 

Segundo Moscovici (2003:61), dois processos básicos caracterizam a 

formação de uma representação social: a ancoragem e a objetivação. O primeiro, 

a ancoragem, é exatamente o objetivo maior da representação, é classificar o que 

ainda não foi classificado. Dessa forma, o que era novo passa a ser integrante do 

sistema que relaciona o indivíduo ao mundo.  Por objetivação, Moscovici (2003:71) 

entende a concretização do ato de pensamento. Isto é, a materialização  de uma 

abstração ou um conceito. Esses dois processos reforçam o papel da 

representação social: o de agir sobre o mundo e sobre os outros.  

      Spink (1995:120) assegura a capacidade que as representações sociais têm 

para criar a realidade. As representações podem ser subdividas em “estruturas 

estruturantes” e “estruturas estruturadas”. As primeiras, em sua natureza, 

expressam a realidade intra-individual e a exteriorização do afeto revelando, 

assim, o poder de criação e de transformação da realidade na qual a pessoa está 

inserida. As estruturas estruturadas, por sua vez, funcionam como respostas 

individuais que manifestam as tendências do grupo ao qual a pessoa pertence. 

      Moscovici (2003) realça a importância da comunicação entre pessoas na 

construção de representações sociais compartilhadas por um grupo. Afirma ainda 

que as representações sociais fornecem significados para os objetos, idéias e 

conceitos promovendo, assim, inteligibilidade às ações, permitindo que as pessoas 

possam circular e construir (outras) representações. Isso tem uma conseqüência 

para a reconstrução da realidade, pois cada realidade é única e contextualizada. 

Para Moscovici (2003:90), atribuir significados é, portanto, um processo dinâmico e 

criativo, por meio do qual estamos, re-fazendo, re-criando representações sociais. 

Em suas palavras,  
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Deve-se dizer que se trata de algo re-feito, re-construído e não de algo 
recém-criado, pois, por um lado, a única realidade disponível é a que foi 
estruturada pelas gerações passadas ou por outro grupo e, por outro lado, nós 
a re-produzimos no mundo exterior e por isso não podemos evitar a distorção 
de nossas imagens e modelos internos. O que nós criamos, na verdade, é um 
referencial, uma entidade à qual nós nos referimos, que é distinta de qualquer 
outra e corresponde a nossa representação dela. 

 
     

Repensando o conceito de representações sociais proposto por Moscovici, 

considero pertinente associá-lo ao conceito de reper ório interpretativo proposto 

por Potter e Wetherell (1987) que o definem como sendo: 

t

 

 … constituted through a limited range of terms used in particular stylistic 
and grammatical constructions. Often a repertoire will be organized around 
specific metaphors and figures of speech.  

      

Potter e Wetherell (1987), Medrado (1988) e Freire e Lessa (2003) fazem 

uma crítica ao conceito de representações sociais porque,  para Moscovici, o 

significado do termo social pode indicar uma reciprocidade entre representações 

sociais e grupo social, ou seja, determinadas representações sociais definem e são 

definidas por um grupo específico.  

Isto é, esses pesquisadores sublinham a limitação do conceito de 

representações sociais no âmbito operacional, porque não se pode afirmar que 

uma determinada representação pertença exclusivamente a um determinado 

grupo social, uma vez que seus membros podem freqüentar outros grupos sociais 

(simultaneamente ou ao longo do tempo) e podem ter diferentes representações 

sobre o mesmo objeto, idéia ou conceito (Potter e Wetherell, 1987:143; Freire e 

Lessa, 2003:172-173).  

É importante salientar que a associação que faço entre o conceito de 

representação social e o conceito de repertório interpretativo se justifica porque 

entendo que o “social” como proposto por Moscovici indica que as representações 

são socialmente constituídas e não indicam necessariamente pertencimento a um 

grupo social.   
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Entendo, portanto, que as representações são construídas nas e pelas 

interações sociais com pessoas integrantes ou não de um mesmo grupo social. Por 

vivermos em diferentes contextos sociais e estarmos em contato com diversas 

pessoas de várias classes e grupos sociais diferentes, as representações de um 

dado grupo podem ser as mesmas de um indivíduo pertencente a esse grupo.  

Tal conceito de repertório interpretativo permite a operacionalização das 

representações sociais uma vez que, em um mesmo grupo, diferentes pessoas têm 

acesso a diversos repertórios que estão disponibilizados. Detalhando o conceito de 

repertórios interpretativos, Spink e Medrado (1998:47) afirmam que: 

 
Os repertórios interpretativos são, em linhas gerais, as unidades de 
construção das práticas discursivas – o conjunto de termos, descrições 
lugares-comuns e figuras de linguagem – que demarcam o rol de possibilidades 
de construções discursivas, tendo por parâmetros o contexto em que essas 
práticas são produzidas e os estilos gramaticais específicos.   

 
 

Percebe-se que os repertórios interpretativos compreendem os 

componentes lingüísticos que utilizamos para expressar significados que atribuímos 

às ações, às experiências vividas, aos eventos e aos outros fenômenos que estão a 

nossa volta.  

      É interessante investigar que tipo de conhecimento pode ser construído em 

determinado contexto histórica e temporalmente definido e que práticas sociais os 

repertórios e as representações ajudam a criar, manter ou transformar. Vale 

ressaltar que os repertórios e as representações não representam a realidade, mas 

sim, como ela é visualizada por pessoas que a vivenciam, de uma determinada 

perspectiva. Segundo Minayo (1995:110),  

 
 

Por serem ao mesmo tempo ilusórias, contraditórias e “verdadeiras”, as 
representações podem ser consideradas matéria-prima para a análise do social 
e também para a ação pedagógico-política de transformação, pois retratam e 
refratam a realidade segundo determinado segmento da sociedade. Porém, é 
importante observar que as Representações Sociais não conformam a 
realidade e seria outra ilusão tomá-las como verdades científicas, reduzindo a 
realidade à concepção que os homens fazem dela. 
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Retomando os conceitos acima explicitados, apesar de os repertórios e as 

representações sociais serem concebidos e revelados em um determinado contexto 

sócio-histórico-temporal e estarem, portanto, vinculados às experiências vividas 

pelos participantes em determinados momentos e ao longo da vida, percebe-se 

que a identificação das representações é possível por meio da identificação de  

repertórios interpretativos. Assim, para este trabalho, é fundamental caracterizar 

os repertórios e, por meio deles, identificar as representações dos professores em 

formação para poder compreender como eles, sujeitos sociais, descreveram e 

interpretaram a vivência do fenômeno investigado: a formação pré-serviço de 

professores de língua inglesa em uma sociedade em processo de digitalização. 
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CAPÍTULO 2  

Busca por descrição e interpretação 
do fenômeno   

       

Para uma melhor compreensão do fenômeno que investigo – formação pré-

serviço de professores de inglês em uma sociedade em processo de digitalização –  

é necessário descrever, inicialmente, a linha metodológica que adotei para esta 

pesquisa. Em seguida, detalho o contexto de sua ocorrência: os participantes, o 

curso planejado e o concretizado, os instrumentos e procedimentos de coleta de 

dados. Concluindo o capítulo, relato os procedimentos de interpretação de dados.  

 

2.1 A LINHA METODOLÓGICA         

 

      Esta pesquisa se assenta na abordagem hermenêutico-fenomenológica  

(van Manen, 1990), proposta a partir da associação de duas correntes filosóficas: a 

fenomenologia e a hermenêutica. Segundo van Manen (1990), a preocupação da 

fenomenologia é a descrição dos fenômenos da experiência humana e a 

hermenêutica tem como foco a interpretação dessas experiências. Nessa direção, 

apresento, a seguir, as  duas vertentes que compõem a abordagem hermenêutico-

fenomenológica separadamente para, depois, associá-las. 

      De acordo com Heidegger (1994:215), a fenomenologia tenta captar a real 

natureza de um dado fenômeno ao oferecer diferentes descrições de 

experimentar, vivenciar e de estar no mundo. Seguindo essa orientação, Husserl 

(1913/1962), Merleau-Ponty (1962), van Manen (1990) e Moustakas (1994) 

afirmam que um questionamento fenomenológico está intimamente relacionado 
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com a experiência humana e tem como objetivo captar a essência dessa 

experiência, entendida como fenômeno. Afirmam ainda que a fenomenologia 

busca uma compreensão mais profunda da natureza dos acontecimentos diários. 

Para van Manen (1990), o significado  de uma experiência humana não é simples, 

mas complexo e multidimensional. A experiência vivida é única e insubstituível, 

pois ela não se repetirá no mesmo contexto, com os mesmos participantes e com 

o mesmo objetivo. Assim, não é possível classificar as experiências humanas em 

categorias pré-estabelecidas. Para os autores citados, essa seria uma forma 

simplista e superficial de buscar entender os fenômenos da experiência humana.  

      Para se ter uma compreensão mais profunda de um fenômeno, é preciso 

alcançar sua essência (unidade ideal de significação). Husserl (1913/1962) afirma 

que é partindo da experiência vivida, sob a perspectiva de quem a vivencia, que se 

chega à essência do fenômeno; ou seja, é preciso partir das coisas mesmas para 

perceber a essência do fenômeno em foco. O ato de perceber (intuição da 

essência ou intuição de possibilidades puras) é denominado por Husserl 

(1913/1962) de vivência original (Erlebnis) ou vivência da consciência. Somente 

após a percepção é que o objeto torna-se identificado ou representado. Portanto, 

é na vivência da consciência que está a questão da origem do sentido. Na minha 

opinião, a intuição da essência como proposta por Husserl (1913/1962), 

corresponderia a uma representação10 porque é a percepção que um ser humano 

tem sobre uma determinada experiência, um determinado fenômeno.  

      A filosofia hermenêutica ressalta, desde o seu fundador, Schleiermacher, 

que a interpretação é a base para esta abordagem. Para Schleiermacher 

(1994:75), a interpretação é uma arte e deve ser construída sobre a compreensão, 

que exige conhecimentos de gramática e de psicologia. Na visão desse autor 

(1994:76), os conhecimentos de gramática podem ajudar a entender como o 

indivíduo expressa, objetivamente, em forma de texto escrito, sua experiência e, 

da mesma forma, os conhecimentos de psicologia ajudam o intérprete a 

                                                 
10 A discussão sobre o conceito de representação está pormenorizada no capítulo teórico.  
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compreender os elementos subjetivos que determinam a composição do 

pensamento. Nessa direção, é importante salientar que a interpretação e 

compreensão ocorrem quando as intenções do indivíduo são materializadas em 

forma de texto  (van Manen, 1990:7), para que o mesmo possa ser visitado 

futuramente, quando necessário. Cabe ao intérprete, portanto, se colocar objetiva 

e subjetivamente na posição do indivíduo para exatamente perceber coisas que, às 

vezes, podem passar despercebidas (Schleiermacher, 1994:83). Assim,  

conhecimentos lingüísticos e de psicologia podem ajudar a compreender melhor a 

intenção do indivíduo.   

      Dilthey (1994), seguidor de Schleiermacher, contribui significativamente 

para a hermenêutica do século 20 porque faz uma distinção entre compreensão 

(understanding ou verstehen) e explicação (erkeennen), no âmbito das ciências 

naturais. Segundo Dilthey, compreender é levar em conta que textos, ações, 

expressões individuais, seus significados: seus valores são construídos pelo 

mundo-vista (world-view) de quem vivencia a experiência, refletindo o período 

histórico e o contexto social. Ainda que levando em conta o contexto sócio-

histórico e o texto produzido, Dilthey (1994) afirma que isso não basta para chegar 

ao entendimento. Para ele, entender envolve reviver e recriar as experiências 

vividas. Nesse ir e vir do texto para o mundo é que o intérprete pode chegar ao 

entendimento. Este processo circular evita que o texto tenha um único 

entendimento e um objetivo científico, como uma reação química tem, por 

exemplo, para as ciências naturais.  

      Ricoeur (1986/2002:186) aprofunda as idéias de Dilthey (1994) ao afirmar 

que a atividade de interpretação é uma integração dialética da dicotomia 

apresentada, primeiramente, por Dilthey (1994) entre explicação (ou 

conhecimento explicativo) e compreensão (ou compreensão existencial). Ricoeur 

(1986/2002:186) acredita que a interpretação se dá em um círculo que vai do 

achar, do supor, do compreender (compreensão existencial), característico das 

ciências humanas, até o validar, o explicar (conhecimento explicativo), que é 
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característico das ciências naturais e vice-versa. Esse é o círculo hermenêutico que 

tem duas vias: uma parte da subjetividade para buscar a objetividade; e a outra 

parte da objetividade para buscar a subjetividade.  

      Heidegger (1994) amplia a noção de círculo sugerida, inicialmente, por 

Dilthey (1994) para a de um círculo hermenêutico ontológico que, além de 

considerar a subjetividade e as experiências pessoais como pertencentes à 

existência histórica e finita, ressalta que para entender algo  é preciso estar “no” 

mundo e “junto” com o objeto a ser conhecido. Sob esse enfoque, para entender 

algo, é preciso ter um conhecimento ontológico prévio.  Para esse autor, o objetivo 

de quem adota a abordagem metodológica hermenêutica é, portanto, alcançar 

uma postura interpretativa auto-consciente do estar no mundo.  

      Nesse sentido, uma grande questão se coloca: a interpretação auto-

consciente do estar no mundo pode estar baseada em preconceitos subjetivos do 

intérprete. Gadamer (1997:395) transforma a conotação negativa do termo 

preconceito em positivo pois, para ele, são os preconceitos que, de fato, mostram 

o que precisa ser compreendido e, se for o caso, mudado. Gadamer (1997:395) 

ainda ressalta a importância do diálogo para entender algo, assim como  um 

distanciamento temporal do objeto em análise, ao afirmar que:   

 
Muitas vezes essa distância temporal nos dá condições de resolver a 
verdadeira questão crítica da hermenêutica, ou seja, distinguir os verdadeiros 
preconceitos, sob os quais compreendemos, dos falsos preconceitos que 
produzem os mal-entendidos (grifos do tradutor).  

      
 

Gadamer (1997) aponta o diálogo, a conversa, uma estrutura de perguntas 

como recursos para chegar à compreensão. Para ele, ao entrarmos em um 

processo de negociação e de questionamento, fazemos uso de um dos mais 

poderosos instrumentos para buscar a compreensão: a linguagem. A hermenêutica 

se preocupa com o modo fundamental de estarmos no mundo e, para Gadamer 

(1997), estamos no mundo porque estamos na linguagem.    
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      Neste trabalho, fundamento-me na noção de conversa como oportunidade 

de negociação de significados (Gadamer, 1997) como ponto de partida. Acrescento 

a ela, os conceitos de Ricoeur (1986/2002) e de van Manen (1990), que 

propuseram a associação das duas vertentes filosóficas – a hermenêutica e a 

fenomenologia - como abordagem metodológica de pesquisa para as ciências 

humanas, para atingir seu objetivo: descrever e interpretar um fenômeno. 

      Para que um fenômeno da experiência humana possa ser descrito e 

interpretado, tanto Ricoeur (1986/2002) como van Manen (1990) ressaltam a 

crucial importância de sua textualização. No entanto, apresentam diferenças 

quanto ao propósito da textualização. Ricoeur (1986/2002) justifica a textualização 

como forma de capturar e registrar as experiências para possíveis releituras e 

reinterpretações. Está, destarte, preocupado com a garantia da fixação do 

momento vivido. Ricoeur (1986/2002:171) menciona que o que é verbalizado 

acontece e desaparece; é um acontecimento fugaz. Portanto, textualizar uma 

experiência serve para registrar, no papel, acontecimentos vividos e que são 

marcados para futuras visitas e interpretações. 

      van Manen (1990), por sua vez, focaliza a textualização sob a perspectiva 

do pesquisador que registra descrições do(s) fenômeno(s) da experiência humana 

para poder, depois, revisitá-lo(s) e (re-) interpretá-lo(s). O foco está, dessa forma, 

tanto no intérprete ou pesquisador como no próprio processo de escrita. Para van 

Manen (1990:124), uma pesquisa hermenêutico-fenomenológica é uma atividade 

escrita porque exige reflexão e conscientização, o que pode ser ilustrado neste 

trecho abaixo:  

 
… [the hermeneutic phenomenology is] a certain mode of reflection done 
traditionally by scholars who write. But also because a certain form of 
consciousness is required, a consciousness that is created by the act of 
literacy: reading and writing.  
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Além de registrar o pensamento no papel, van Manen (1990:125) afirma 

que a escrita é fundamental porque faz com que o intérprete se distancie do 

momento textualizado. Para o autor,   

 
Writing fixes thought on paper. It externalizes what in some sense is 
internal; it distances us from our immediate lived involvements with the 
things of our world.  

     

Diante do discutido, o objetivo da abordagem hermenêutico-fenomenológica 

é descrever e interpretar um fenômeno da experiência humana, buscando sua 

essência. Para que tal compreensão seja alcançada, é necessário textualizar a 

experiência vivida porque esse procedimento pode garantir a durabilidade do que 

foi verbalizado, possibilitando que o fenômeno possa, a cada releitura, ser 

interpretado e reinterpretado. Segundo Ricoeur  (2002:130), todo discurso está 

preso ao mundo, está carregado de significados e cabe, portanto, à leitura 

hermenêutico-fenomenológica buscar compreender as referências que as pessoas 

fazem do mundo e à estrutura dos fenômenos que vivem.   

      Conclui-se que, para Ricoeur (1986/2002), a textualização é uma forma de 

registro de uma experiência e, na visão de van Manen (1990), a textualização é, 

também, objeto de pesquisa e materialização de seu resultado, seu produto. Na 

verdade, Ricoeur (1986/2002) enfatiza a documentação da experiência, enquanto 

van Manen (1990) não somente valoriza o processo pelo qual o 

pesquisador/escritor passou mas também o produto desse processo.  

      Apesar de não se poder chegar a uma compreensão total do fenômeno 

estudado porque as experiências vividas são muito mais complexas que as 

descrições feitas (van Manen, 1990:180-181), a abordagem hermenêutico-

fenomenológica mostra-se importante, para mim, porque, como anteriormente 

exposto, ela objetiva descrever e interpretar um fenômeno para buscar a essência 

do mesmo. Entender o significado do fenômeno que investigo é capital pois, é 

exatamente o que quero: entender melhor o mundo em que trabalho. Segundo 

van Manen (1990:18),  
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To do hermeneutic phenomenology is to attempt to accomplish the impossible: 
to construct a full interpretive description of some aspect of the lifeworld, 
and yet to remain aware that lived life is always more complex than any 
explication of meaning can reveal. The phenomenological reduction teaches us 
that complete reduction is impossible, that full or final descriptions are 
unattainable. But rather than therefore giving up on human science 
altogether, we need to pursue its project with extra vigour.  

      

Sob o enfoque da abordagem hermenêutico-fenomenológica, para alcançar 

um maior entendimento da essência ou natureza de um fenômeno, van Manen 

(1990) sugere partir da identificação de unidades de significado para se chegar a 

temas, que nos permitem identificar a estrutura essencial desse fenômeno. Para 

van Manen (1990:93), podemos isolar unidades de significado por meio de uma 

leitura atenta dos textos, prestando atenção a frases que possam ou resumir a 

essência da experiência ou revelar algo importante sobre ela. Ele sugere três 

caminhos11:  

 o primeiro é a abordagem holística, ou seja, leva-se em consideração 

o texto como um todo, atentando para a seguinte pergunta: what 

sententious phrase may capture the fundamental meaning or main 

significance of the text as a whole?;  

 o segundo é a abordagem seletiva; ou seja, precisa-se fazer várias 

leituras atentas para verificar as afirmações significativas. A pergunta 

que o autor sugere é: what statement(s) or phrases(s) seem 

particularly essential or revealing about the phenomenon or 

experience being described?;  

                                                 
11 Optei por manter a redação no original para que o leitor possa interpretar a intenção do autor. 
Uma possível tradução para as perguntas citadas poderia ser: 
- que frase pode resumir o significado fundamental ou o principal significado do texto como um 

todo?   
- qual(is) afirmação(coes) ou frases parece(m) particularmente essencial(ais) ou reveladora(s) 

sobre o fenômeno ou sobre a experiência descrita? 
- o que esta sentença ou agrupamento de sentenças revela sobre o fenômeno ou a experiência 

descrita? 
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 há a abordagem detalhada a qual consiste em prestarmos atenção a 

cada sentença e nos perguntamos: what does this sentence or 

sentence cluster reveal about the phenomenon or experience being 

described?  

  

      Feita uma identificação das unidades de significado, uma nova leitura atenta 

se faz necessária para, primeiro, agrupar as unidades de significado que se 

relacionam e, depois, ir abstraindo até reduzir o significado ao menor número 

possível de palavras. Chega-se, assim, aos temas, que não são os assuntos e nem 

os  objetos, são abstrações feitas a partir de como as pessoas sentem ou 

percebem o fenômeno vivido. Eles fornecem a estrutura do fenômeno e, portanto, 

são intransitivos; ou seja, não podem ser realocados, na sua totalidade, para 

outros fenômenos, na medida em que são únicos, singulares e pertinentes a um 

fenômeno específico da experiência humana. Para van Manen (1990:90), temas:  

 
... are not objects or generalizations; metaphorically speaking they are more 
like knots in the webs of our experiences, around which certain lived 
experiences are spun and thus lived through as meaningful wholes. Themes 
are the stars that make up the universe of meaning we live through. By the 
light of these themes we can navigate and explore such universes.  

      

Ricoeur (1976, 1986/2002) também contribui para o entedimento do que é 

tema. Na visão desse autor (1976, 1986/2002:186), a atividade de interpretação é 

uma integração dialética da dicotomia apresentada primeiramente por Dilthey 

(1994) entre objetividade e subjetividade. Para Ricoeur (1986/2002), a 

interpretação é tecida em movimentos de ida e volta entre a subjetividade 

(compreensão existencial) e a objetividade (a validação, a explicação). Conforme 

apontados anteriormente, os movimentos exigem que o intérprete confronte seus 

achados subjetivos com explicações nos textos, tendo como ponto de partida ora 

os aspectos subjetivos para alcançar as explicações, ora a objetividade para buscar 

a subjetividade. Esses movimentos caracterizam o que este autor denomina de 
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círculo hermenêutico enquanto van Manen (1990), se refere a ele como ciclo de 

validade.   

      Destarte, concordo com Ricoeur (1986/2002:187) quando afirma que “o 

texto é um campo limitado de interpretações possíveis” (tradução minha). Isso 

corrobora a visão de Gadamer (1997) e da própria filosofia que fundamenta a 

abordagem hermenêutico-fenomenológica: a de não se poder entender a 

totalidade do fenômeno estudado porque a interpretação humana é limitada; ou 

seja, por sermos seres sócio-históricos, estamos sujeitos a variantes que 

circunscrevem nossas interpretações da experiência. Tais variantes podem ser: o 

lugar onde nos encontramos, quem somos naquele momento, que estado e tempo 

subjetivos estamos vivendo e, finalmente, quais as nossas relações perante os 

outros, naquele momento.   

      Nesse sentido, a pesquisa que realizei com a formação pré-serviço de 

professores em uma sociedade em processo de digitalização contemplou os 

aspectos mencionados acima. Tentei, durante o semestre investigado, fazer com 

que todos os participantes, eu inclusive, chegássemos a uma compreensão do 

fenômeno através de perguntas que desencadeassem reflexões em momentos 

diferentes, denominados de momentos de problematização. Por meio desses 

momentos, procurei iniciar, o que Gadamer (1994:269, 1997) denomina “processo 

de fusão de horizontes”; ou seja, cada participante expõe e compartilha seu 

horizonte (alcance da visão), na esperança de que esse horizonte possa ser 

expandido para que, assim, tenha uma visão mais nítida do fenômeno. Nas 

palavras de Gadamer (1994:271),  

 
To acquire a horizon means that one learns to look beyond what is close at 
hand – not in order to look away from it, but to see it better within a larger 
whole and in truer proportion. 

       
       

Feita a discussão teórica sobre a abordagem metodológica pela qual optei, é 

importante salientar que meu olhar sobre o fenômeno grandioso que investiguei é 
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um olhar aberto, multidirecionado na medida do possível, para compreender o 

processo de construção de conhecimento de futuros docentes, pois acredito que as 

experiências vividas por todos os participantes ajudaram a construir nossa 

historicidade. Mais ainda, acredito que as experiências vividas têm, por um lado, o 

poder de desencadear outras experiências, potencialmente educativas (Dewey, 

1938), enriquecedoras e promotoras de futuras ações que visem à busca por uma 

sociedade mais justa e menos desigual. Esse meu novo olhar hermenêutico-

fenomenológico me trouxe uma certeza: o processo ensino-aprendizagem é uma 

construção reflexiva que acontece no dia-a-dia, nunca se adequando totalmente a 

modelos pré-estabelecidos, pois a experiência vivida por docente e discentes não 

se encerra em conhecimentos previamente descritos pela própria natureza limitada 

e, ao mesmo templo, complexa do ser humano e dos fenômenos que vivem e 

compartilham.    

      Prossigo, descrevendo o contexto da pesquisa, os participantes, os 

instrumentos de coleta e o procedimento de análise para uma melhor 

compreensão do objeto de estudo que investiguei.  

 

2.2  O CONTEXTO DE PESQUISA   

 

      Realizei a pesquisa no curso de licenciatura em Letras, em uma instituição 

particular de ensino superior localizada na zona sul da cidade de São Paulo, 

durante o ano de 2004. Para tanto, escolhi as três turmas da disciplina Prática de 

Ensino de Língua Inglesa para as quais lecionei naquele ano: duas delas no 

primeiro semestre (uma no período da manhã – AM12; e a outra no período da 

noite - BN) e a terceira, durante o segundo semestre (no período da noite – CN).  

                                                 
12 A menção às turmas é feita, neste trabalho, de acordo com a seguinte codificação: a primeira 
letra refere-se à seqüência da turma, ou seja, A representa a primeira turma; B, a segunda e C, a 
terceira. A segunda letra refere-se ao período em que a turma estudou, ou seja, M para Matutino e 
N para Noturno. 
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2.2.1  OS PARTICIPANTES  

      

Os participantes deste estudo foram o professor-pesquisador e os 

professores em formação das três turmas do quarto ano de Letras, caracterizados 

nas subseções seguintes.  

 

2.2.1.1  O professor-pesquisador  

  
      Ao caracterizar o professor-pesquisador, faço um apanhado da minha 

experiência como docente, pesquisador e aluno de doutorado. Tentar distanciar-

me de mim mesmo é, ao mesmo tempo, complicado e gratificante. Complicado por 

envolver uma retrospectiva profissional que me leva a tentar resgatar momentos 

que não estão presentes na lembrança. Gratificante, ao mesmo tempo, porque a 

lembrança de experiências vividas me traz momentos alegres com os professores 

em formação que se reconheceram e fizeram com que eu reconhecesse meu papel 

de um educador. O distanciamento proporcionou, sem dúvida, uma nova 

interpretação dos momentos que vivenciei.  

      Leciono no curso de Letras, em uma universidade particular situada na zona 

sul da cidade de São Paulo, desde 1998. Ministro duas disciplinas: Metodologia do 

Ensino de Língua Inglesa (oferecida no terceiro ano) e Prática de Ensino de Língua 

Inglesa (ministrada no quarto ano). 

      As experiências profissionais que tenho vivido têm causado mudanças tanto 

na elaboração dos programas das disciplinas, bem como na sua concretização. 

Tive grandes contribuições para que as infinitas construções fossem 

desencadeadas. A primeira teve como origem os questionamentos pelo qual eu e 

meus parceiros de estudo fizemos, principalmente nos seminários de orientação de 

mestrado (1996-2000) e de doutorado (que iniciei em 2001); e a segunda 
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contribuição tem como causa os constantes questionamentos levantados pelos 

professores em formação nas aulas. 

      Tais questionamentos continuam me movendo a investigar assuntos 

referentes à formação de professores e, mais recentemente, uma nova 

preocupação se faz presente: as possíveis intersecções da formação profissional e 

do uso da tecnologia. Como conseqüência, tenho participado, desde 2000, de 

congressos para apresentar comunicações e compartilhar experiências com outros 

docentes universitários sobre tais assuntos. Nos dois últimos anos (desde 2003), 

minhas comunicações têm enfatizado a abordagem hermenêutico-fenomenológica 

como fundamento para a interpretação dos dados que coleto nas minhas aulas. 

       Como doutorando, vivi experiências que me trouxeram contribuições 

valiosas. Uma delas aconteceu logo no primeiro semestre, pois escolhi uma 

disciplina que tinha como objetivo discutir e construir conhecimentos sobre a 

relação entre tecnologia e educação. Naquele momento, minha opção por essa 

disciplina foi motivada pelo meu desejo de agregar novos conhecimentos, uma vez 

que  não sabia quase nada sobre o assunto.   

      Ter cursado a disciplina ofereceu possibilidades de uma formação 

profissional mais conscienciosa, de aplicação imediata na minha área de atuação: 

ensino-aprendizagem de língua estrangeira. Além disso, contribuiu 

qualitativamente para a redefinição do projeto de tese; ou seja, o foco passou da 

formação em serviço (meu objetivo inicial quando da entrada para o doutorado) 

para a pré-serviço. O grande ensejo para a mudança de foco foi a percepção que 

tive durante a pilotagem13 de meu projeto inicial cujo objetivo era trabalhar com 

professores de inglês da rede estadual. Porém, a experiência vivenciada (como 

menciono a seguir) fez com que o foco da minha pesquisa no doutorado se 

voltasse, como no mestrado, para a formação pré-serviço.  

                                                 
13 A minha pilotagem foi feita na própria escola estadual em que eu faria minha coleta de dados a 
partir do meu segundo semestre no programa.  
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      A experiência que vivi na realização do projeto piloto foi inicialmente por 

mim interpretada como não educativa porque a forma pretendida de trabalhar com 

formação em serviço não pôde ser concretizada: utilizei as HTPCs14 para nossos 

encontros; ou seja, uma hora em que os professores teriam de, oficialmente, 

produzir materiais, elaborar aulas e/ou projetos e fazer reuniões. Contudo, eles 

não compareciam regularmente aos encontros marcados, invibializando, assim, a 

coleta planejada. Apesar de minha frustração como pesquisador, deparei-me com 

uma grande indagação: como os professores da rede podem produzir 

intelectualmente alguma coisa se o HTPC é entre o turno matutino e o vespertino, 

isto é, bem na sua hora de almoço? Minha vontade de pesquisar esse contexto 

permanece latente. 

      Duas certezas eu tinha na época: a primeira era que, ao trabalhar com a 

formação pré-serviço, meus alunos não iriam faltar ou, simplesmente, desistir, 

como aconteceu com os professores da rede estadual. Depender de participantes 

voluntários para fazer uma tese é, às vezes, muito complicado. A segunda era a 

possibilidade de relacionar formação profissional à tecnológica. Surgia, assim, um 

caminho para novas descobertas e construção de novos conhecimentos: tanto para 

mim quanto para os professores em formação.  

       Minha bagagem no campo do magistério, mais especificamente no campo 

da formação de professores, também foi ampliada quando fui convidado a 

ministrar um módulo sobre formação crítico-reflexiva do professor, no nível da 

especialização (Lato- Sensu), em 2002.  

      Desde então, oriento monografias relacionadas à área de ensino-

aprendizagem de língua inglesa, o que tem me enriquecido muito, porque as 

experiências que vivencio junto com minhas orientandas me fazem entender as 

dificuldades e problemas que elas enfrentam. De alguma forma, o fenômeno de 

orientação de monografia muito se assemelha ao fenômeno orientação de 

dissertação e tese. Nesse sentido, vivencio os dois lados do fenômeno: sou o 
                                                 
14 HTPC corresponde a “horário de trabalho pedagógico coletivo”. 
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orientador, que ao esclarecer possíveis dúvidas das minhas alunas, encontro 

esclarecimento para algumas de minhas próprias, como orientando e como 

profissional.   

      Uma outra contribuição, mais recente, mas nem por isso menos importante, 

foi o convite que recebi de minha orientadora, professora Dra. Maximina Maria 

Freire, e da professora Dra. Rosinda de Castro Guerra Ramos para participar da 

equipe de elaboração e para ministrar um curso de extensão que visava à 

“formação do professor de Inglês como um usuário de computador que reflete 

sobre possibilidades de inclusão da máquina no ensino-aprendizagem de língua 

estrangeira e que deseja preparar materiais didáticos destinados a contextos 

mediados pelo computador, tanto presenciais quanto a distância15”.  

      Parece que nós, seres humanos, quando interessados em buscar 

conhecimento, desvendamos gradualmente nossos caminhos, porque a vida nos 

prova que a representação que tínhamos é verdadeira e se torna real através dos 

acontecimentos e das novas experiências que buscamos e vivemos.  

 

2.2.1.2  Os professores em formação  

 

     Para esta pesquisa, enfoquei os professores em formação de três turmas 

(AM, BN e CN) do quarto ano de Letras que cursaram a disciplina Prática de Ensino 

de Língua Inglesa, nos semestres definidos para a coleta de dados. A turma AM 

era do período matutino e contava com vinte alunos; a turma BN, com quarenta e 

três alunos, freqüentava a disciplina no período noturno. As turmas AM e BN 

freqüentaram a referida disciplina no primeiro semestre de 2004. A terceira turma, 

denominada CN, com dezoito alunos, a freqüentou no segundo semestre do 

                                                 
15 O objetivo do curso foi transcrito na íntegra, do folder, redigido pela equipe composta por Dra. 
Maximina Maria Freire, Dra. Rosinda de Castro Guerra Ramos, Andréa Almeida Perina, Eliane 
Andreoli dos Santos, Paulo Sérgio Rezende e Sérgio Ifa,  e distribuído pela Cogeae-PUC-SP. 
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mesmo ano. Resumidamente, os potenciais professores em formação da pesquisa 

seriam os caracterizados a seguir:  

 

TURMA AM BN CN 

PERÍODO Matutino Noturno Noturno 

SEMESTRE DA COLETA 1º/2004 1º/2004 2º/2004 

NÚMERO DE ALUNOS 20 43 18 

 Quadro 2.1: Os professores em formação, participantes potenciais da pesquisa  
       

 
Quando planejei o semestre objeto desta investigação, tinha em mente que 

o curso poderia acontecer em uma ambientação híbrida, ou seja, com aulas 

presenciais (100 minutos e 1 vez por semana) e trocas de mensagens eletrônicas 

(e-mail). Optei pelo e-mail porque todos os professores em formação teriam 

acesso e poderiam ler e manter um contato fora sala-de-aula através dessa 

ferramenta de comunicação mediada pelo computador, pois a universidade possui 

duas salas com aproximadamente 80 computadores disponíveis para todos os 

alunos, até antes do horário de início das aulas. 

      Apesar de os professores em formação terem inicialmente concordado em 

participar na troca de mensagens eletronicamente, o que, de fato, aconteceu, foi 

apenas uma tentativa, pois, somente dois professores em formação enviaram 

mensagens (uma cada um) na primeira semana. Para as turmas AM e BN, 

portanto, a ambientação do curso foi exclusivamente presencial. Já na turma CN, 

os professores em formação aceitaram o convite e as trocas eletrônicas foram 

efetivamente concretizadas. Mais ainda, as trocas continuaram acontecendo após o 

término do semestre; ou seja, a interação online teve continuidade mesmo durante 

as férias de janeiro de 2005.  

       Cabe aqui explicitar que, antes de cursarem o semestre que investiguei 

(primeiro e segundo de 2004), todos os professores em formação e eu vivemos, 

em 2003, uma outra experiência comum: a disciplina Metodologia de Ensino de 
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Inglês16, ministrada por mim e na qual o enfoque teórico foi sobre os Parâmetros 

Curriculares Nacionais - Língua Estrangeira (1998) para o Ensino Fundamental, 

destacando a abordagem sócio-construtivista de ensino-aprendizagem (Vygotsky) 

e de linguagem. Além disso, elaboramos planos de aula que foram colocados em 

prática por eles.  

      Após breve descrição do conteúdo a que os professores em formação foram 

expostos no ano de 2003, meu objetivo geral para o primeiro semestre da 

disciplina Prática de Ensino, oferecida em 2004, foi dar continuidade à formação 

deles como profissionais crítico-reflexivos. No primeiro semestre do curso, objeto 

desta investigação, o conteúdo focal foi letramento digital. No segundo semestre, 

o enfoque foi análise de livro didático e abordagens e/ou metodologias de ensino 

de língua inglesa.  

       Apesar de todos os professores em formação terem cursado o primeiro 

semestre da disciplina Prática de Ensino (ver quadro a seguir) e de terem sido 

expostos à mesma proposta de trabalho, nem todos autorizaram a utilização das 

reflexões feitas por eles como dados para esta pesquisa. Mais especificamente, 

isso só ocorreu com  11 dos 20 alunos da turma AM, 14 dos 43 da BN, e 15 dos 18 

da CN. Além disso, nem todos os que autorizaram a utilização do material 

produzido fizeram todas as reflexões sugeridas; isto é, nem todos viveram todas as 

                                                 
16 A disciplina Metodologia de Ensino de Inglês que ministrei em 2003 compreendeu quatro 
bimestres. No primeiro bimestre, levantei inicialmente as representações dos alunos sobre o que é 
aprender inglês, o que é ensinar inglês e que tipo de professor eles são. Discutimos alguns 
aspectos da teoria de Vygotsky: o papel da interação, a importância do contexto social, elementos 
mediadores, o papel do signo e sistema simbólico, relação pensamento e linguagem, 
desenvolvimento e aprendizagem, papel do professor, da escola e zona de desenvolvimento 
proximal. Discutimos alguns pontos centrais dos PCN – LE, tais como: a importância de uma língua 
estrangeira no currículo (sua função educacional, social e pragmática), habilidades a priorizar, a 
construção social da linguagem, os três conhecimentos, estratégias cognitivas e metacognitivas. No 
segundo bimestre, após discutirmos os últimos aspectos teóricos dos PCN – LE (avaliação e 
orientações didáticas), os alunos elaboraram um plano de aula para ser ministrado em um contexto 
real. A habilidade comunicativa escolhida foi a de leitura. No terceiro bimestre, os alunos, ainda em 
grupos, ministraram a aula planejada e logo em seguida, tiveram um encontro comigo para relatar 
a aula. Durante esse encontro, meu papel era o de promover a reflexão. No quarto bimestre, o 
enfoque foi o de dar continuidade à aula de leitura. Isto é, meu objetivo foi o de oferecer várias 
possibilidades de ligar àquela aula de leitura com o ensino de outras habilidades (escrever, 
compreensão auditiva e produção oral), bem como gramática e vocabulário.  
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experiências propostas para o semestre. Como conseqüência, a quantidade de 

professores em formação que efetivamente participou ficou reduzida a dez em 

cada turma, como detalho a seguir:  

 
 Turma 

AM17
Turma  
BN 

Turma 
CN 

Professores em 
formação 
 

Claudenira (L)18

Cleidylaine 
Dayane (L) 
Joelma 
Karla 
Luciana 
Paulo (L) 
Raquel (L) 
Regina 
Suely 

Cristiane (L)
Daniela (L) 
Dulce (L) 
Jaqueline 
Kelly (L) 
Leila (L) 
Marceli 
Marilia (L) 
Tatiane (L) 
Vivian  

Adriana 
Angela (L) 
Bernadete (L) 
Gizelia 
Julio (L) 
Maria Cristina (L) 
Meire 
Milena (L) 
Nair 
Rosemary (L) 

Quadro 2.2: Os professores em formação, participantes focais da pesquisa 
 

 

Saliento a importância de expor, ainda que não detalhadamente, alguns 

traços que distinguem as três turmas com as quais desenvolvi o presente trabalho. 

Os professores em formação da turma AM, em sua maioria, não ministrava aulas 

(somente quatro dos dez lecionavam). Como grupo, eles geralmente realizavam as 

tarefas pedidas. Já a turma BN contava com uma grande quantidade de 

professores em formação com experiência docente (sete dos dez lecionavam). 

Apesar de, às vezes, realizarem as tarefas pedidas, os professores em formação 

participavam das discussões e, quase sempre, tomavam um rumo mais crítico, 

uma vez que argumentavam mais sobre as questões colocadas ou ilustravam a 

coerência entre teoria e prática, por conta de situações que viviam em suas salas 

de aulas. A turma CN, assim como a BN, tinha uma maioria que lecionava (seis). 

Uma característica marcante desse grupo foi a motivação em querer participar e 

aprofundar as discussões sobre tecnologia. 

                                                 
17 Os nomes dos professores em formação são fictícios, para garantir-lhes o anonimato. 
18 A letra “L” identifica os alunos em formação que já lecionam e que, portanto, têm experiência 
docente diferenciada dos demais colegas. 
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      Para um maior entendimento do fenômeno em estudo, detalho, a seguir, o 

semestre que planejei antes do início efetivo do curso. Descrevo os objetivos de 

cada aula, o conteúdo trabalhado, os procedimentos em sala de aula e a dimensão 

correspondente, com base nas metodologia dialética de construção de 

conhecimento, como discutida por Vasconcellos (1993).  

 

2.2.2 O CURSO  

  

       Nesta seção, faço uma descrição do semestre que objetivei investigar na 

disciplina Prática de Ensino. Começo pelo planejamento que elaborei antes do 

início do semestre. Em seguida, descrevo o semestre concretizado.   

 

2.2.2.1 O semestre previamente planejado  

       

Apresentados os perfis dos grupos e tendo como base os objetivos definidos 

para a disciplina Prática de Ensino, optei por, inicialmente lidar com aspectos 

relacionados à Tecnologia Educacional. Planejei as 18 semanas compreendidas no 

semestre19 com base metodologia dialética de construção do conhecimento 

proposta por Vasconcellos (1993), explicitada no primeiro capítulo deste trabalho. 

Saliento que não considero estanques as dimensões do processo de construção 

propostas por Vasconcellos (1993). Assim, novas aprendizagens e novos 

conhecimentos dos participantes poderiam ser construídos em qualquer dimensão. 

Descrevo, a seguir, o planejamento do semestre, objeto da presente investigação. 

      A dimensão Mobilização para o conhecimento foi contemplada no meu 

plano, durante as quatro primeiras aulas do semestre. Nas duas primeiras aulas, 

objetivei fazer uma identificação das representações iniciais dos professores em 

                                                 
19 O plano integral está reproduzido no Anexo 1. Nesta seção, ele é gradativamente explicitado.  
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formação sobre tecnologia na educação para tê-las como ponto de partida para 

futuras construções de conhecimento na área da Tecnologia Educacional. Além 

disso, ao identificar o conhecimento prévio dos alunos e questioná-los, dei voz a 

eles e, metaforicamente, saí de cena para que pudessem se expressar. Segundo 

Graves (2000:2), é fundamental dar voz aos alunos para que um curso aconteça.  

      Nas aulas 3 e 4, o objetivo foi fazer com que os professores em formação 

tivessem contato primeiramente com o computador para conhecer os 

procedimentos de envio e recebimento de e-mail para, depois, fazer uma 

discussão teórica sobre  o uso dessa ferramenta de comunicação assíncrona.  

      O quadro apresentado a seguir sintetiza o plano de curso para as quatro 

primeiras aulas que tiveram como foco a mobilização para o conhecimento 

(Vasconcellos, 1993):  

 
AULAS 

 
OBJETIVO 

 
CONTEÚDO 

DIMENSÃO 
DA CONSTRUÇÃO 

DO 
CONHECIMENTO 

 
ATIVIDADES 

EM SALA DE AULA 
 

1 Identificar as 
representações sobre 
tecnologia e 
conhecimentos 
prévios sobre  
recursos tecnológicos 
na educação 

Responder questões 
que motivaram a 
reflexão sobre o 
professor e os 
recursos tecnológicos 

Mobilização para o 
conhecimento 
 

Pedir para os alunos escreverem o que 
eles entendem por ensinar/aprender, 
papel do computador e novas 
tecnologias no ensino e papel do 
professor. 

2 Questionar o papel 
das novas tecnologias 
e ensino de inglês 

Confronto de opiniões 
sobre o ensino-
aprendizagem 
mediado pela 
tecnologia 

Mobilização para o 
conhecimento 
 

Discussão em grupos de questões 
relacionadas ao ensino-aprendizagem 
com o auxílio das novas tecnologias.  

3/4 Promover acesso  
aos computadores 
para que alunos 
aprendam as 
operações básicas 
para enviar e receber  
e-mail. 

Prática de 
procedimentos para  
envio e recebimento 
de e-mail 

Mobilização para o 
conhecimento 
 

Em grupos, os alunos mais 
competentes irão ensinar os menos 
competentes como enviar e receber e-
mail 

     Quadro 2.3: A dimensão mobilização para o conhecimento no curso planejado  
  

A segunda dimensão – Construção do conhecimento – foi especificamente 

contemplada em nove aulas (da 5ª até a 13ª aula). O objetivo foi intercalar 

discussões teóricas e atividades práticas com o objetivo de motivar os professores 

em formação para que pudessem elaborar um plano de aula a ser ministrada em 
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uma escola da rede pública onde estagiavam. As aulas que planejei visavam a 

fazer com que, através da prática, os alunos fizessem uso das interações, como 

propostas por Vygotsky (1930/1984), e pudessem fazer uso de suas experiências 

para, se possível, refletirem e construírem novos conhecimentos. O quadro abaixo 

ilustra essa seqüência de aulas: 

   
 
 

AULAS 

 
 

OBJETIVO 

 
 

CONTEÚDO20

DIMENSÃO 
DA 

CONSTRUÇÃO 
DO 

CONHECIMENTO 

 
 

ATIVIDADES 
EM SALA DE AULA 

 
5/6/7/8 Discutir conceitos 

teóricos 
1. Alfabetização 
Tecnológica do 
Professor  (Sampaio e 
Leite, 2000) 
2. O que é mídia-
educação(Belloni, 
2001) 
3. “ Televisão e 
Educação” (Fischer, 
2001) 

Construção – 
Análise 
 

Discussão dos textos propostos, 
primeiro em pequenos grupos,  
depois com a classe toda. Professor 
monitorando, participando e 
questionando. 
 

9/10/11 1.  Organizar as 
idéias; 
2. Confrontar teoria e 
prática; 
3. Elaborar Plano de 
aula;  
4. Motivar os alunos 
a ministrarem uma 
aula com o auxílio de 
tv, vídeo ou 
computador 

Mobilização de 
conhecimentos 
teóricos, práticos e a 
vivência escolar para 
elaboração do plano 
de aula 

Construção – 
Análise 
 

Os alunos escolhem uma turma e  
elaboram um plano de aula no qual 
utilizem um recurso tecnológico (TV, 
Vídeo ou computador). 
Discussão em sala 

12/13 Retomar alguns 
conceitos teóricos 
nos textos já lidos 
(caso não tenham 
sido esclarecidos 
durante as aulas 
8/9/10 ou aprofundar 
alguns 
conhecimentos 
visando a novas 
construções através 
da reflexão entre 
teoria e prática) 

1. Alfabetização 
Tecnológica do 
Professor  (Sampaio e 
Leite, 2000) 
2. O que é mídia-
educação (Belloni, 
2001) 
3. Televisão e 
Educação (Fischer, 
2001) 

Construção – 
Análise 
 

Discussão mais aprofundada dos textos 
propostos, primeiro em pequenos 
grupos,  
depois com a classe toda.  
Professor monitorando,  
participando e questionando. 
 

Quadro 2.4: A dimensão construção do conhecimento no curso planejado 

                                                 
20 As referências completas dos textos que pretendia usar no curso são: 
BELLONI, M. L. 2001. O que é Mídia-Educação. Editora Autores Associados. 
FISCHER, R. M. B. 2001. Televisão & Educação: fruir e pensar a TV. Autêntica Editora. 
SAMPAIO, M. N. & LEITE, L. S. 2000. Alfabetização Tecnológica do Professor. Editora Vozes. 
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A terceira dimensão - Elaboração e expressão da síntese do conhecimento – 

correspondente à internalização do conhecimento, foi caracterizada pela 

explicitação, ou seja, pela síntese (Saviani, 1983), que evidenciaria o que os 

professores em formação aprenderam. Contemplei essa dimensão nas aulas 14 a 

18, conforme ilustrado no quadro adiante. Portanto, as aulas foram planejadas 

para que os professores em formação pudessem relatar ao grupo o que 

aprenderam. 

      Ressalto que o objetivo da aula 18 foi fazer com que os alunos 

confrontassem e revissem as possíveis relações que poderiam fazer, através da 

interpretação de suas representações. Para Vasconcellos (1993:99), a construção 

do conhecimento só é válida se provocar mudança, interferência ou transformação 

da realidade. O quadro abaixo resume essa dimensão que contempla a elaboração 

e expressão de conhecimento e detalha o plano das cinco últimas aulas do 

semestre:         

 

 
 

AULAS 

 
 

OBJETIVO 

 
 

CONTEÚDO 

DIMENSÃO 
DA CONSTRUÇÃO 

DO CONHECIMENTO

 
 

ATIVIDADE 
EM SALA DE AULA 

 
14 Compartilhar  

conhecimentos 
construídos  

Troca de experiências 
relacionadas à aula 
ministrada 

Elaboração e 
expressão da síntese 

do conhecimento 
 

Cada grupo elabora, por escrito, o 
que aprendeu para uma apresentação 
oral do trabalho desenvolvido. 
Nesse relato reflexivo, devem levar 
em consideração questões de poder, 
identidade e que tipo de cidadãos eles 
ajudaram a formar. 

15/16 Descrevam a aula e 
refletir sobre a 
mesma 

Relato sobre aula 
ministrada 
 

Elaboração e 
expressão da síntese 

do conhecimento 
 

Um responsável de cada grupo relata 
para a classe como foi a aula 
ministrada em uma escola de ensino 
médio ou fundamental (ou seja, relata 
o que discutiram na aula anterior) 

17 Compartilhar 
conhecimentos 
construídos 

Relato sobre aula 
 

Elaboração e 
expressão da síntese 

do conhecimento 
 

Formam-se novos grupos com o 
objetivo de discutir sobre as 
apresentações da aula anterior ao 
elencar pontos positivos, negativos, 
sugestões.   

18 Confrontar as 
representações atuais 
e as iniciais; 
Compartilhar 
reflexões sobre o 

Representações 
iniciais e finais 

Elaboração e 
expressão da síntese 

do conhecimento 
 

Pedir para alunos escreverem o que 
eles entendem hoje por 
ensinar/aprender, papel do 
computador e novas tecnologias no 
ensino e papel do professor. 
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semestre cursado 
 

Fazer, individualmente, uma reflexão 
sobre suas mudanças /manutenção 
de representações. Conversa informal 
para obter um feedback sobre o curso

Quadro 2.5: A dimensão elaboração e expressão da síntese do conhecimento no curso planejado  

 

2.2.2.2 O semestre concretizado21  

        

Todo educador tem ciência de que há uma grande diferença entre o que foi 

planejado e o que é, de fato, concretizado. Quando refleti sobre o curso e o 

planejei, julguei estar elaborando a melhor forma de proporcionar oportunidades 

para a construção compartilhada de conhecimentos, a que me pareceu mais 

coerente e capaz de desencadear o processo crítico-reflexivo nos professores em 

formação. No entanto, o desenvolvimento do semestre foi, de fato, sendo 

construído aula a aula, pois mudanças foram feitas para contemplar as 

necessidades e interesses de todos os envolvidos. Detalho, a seguir, como o 

semestre se desenvolveu. 

      Como explicitado anteriormente, a coleta foi realizada por dezoito semanas 

no primeiro semestre de 2004 para as turmas AM e BN e, também, por dezoito 

semanas no segundo semestre de 2004 para a turma CN. Durante o período de 

coleta, em cada semestre, momentos de problematização (explicitados na próxima 

seção) foram propostos por meio de input reflexivos traduzidos em forma de 

perguntas que tiveram o objetivo de desencadear, nos professores em formação, 

reflexão crítica e de registrá-la por escrito, ou seja, textualizá-la.   

      A proposta de identificação de representações e de reflexão crítica teve 

início logo na primeira aula, por meio de perguntas que visavam a identificar que 

representações os professores em formação tinham sobre tecnologia e sua 

utilização, no início do semestre. Ao fazer isso, já estava contemplando a dimensão 

Mobilização para o conhecimento, descrita por Vasconcellos (1993).  

                                                 
21 O plano integral do curso realmente ministrado está reproduzido no Anexo 2.  
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       Apesar de as coletas das turmas AM e BN terem acontecido no mesmo 

semestre – 1º de 2004 – as perguntas propostas não foram exatamente as 

mesmas para as duas. A razão de ter adotado tal procedimento deveu-se à 

constatação de que a turma AM era composta, em sua maioria, por professores 

em formação que não lecionavam e que, portanto, nunca tinham vivido uma 

experiência docente, de fato. Assim, o primeiro input reflexivo para a turma 

AM compreendeu duas perguntas que destacavam o professor, a tecnologia e o 

uso da tecnologia, sem fazer menção a uma possível docência prévia. São elas:  

 
1. Qual é o papel do professor na sociedade tecnológica? 
2. Qual é a diferença entre um professor que trabalha tecnologia e um 

outro que não trabalha?  

      
Para as turmas BN e CN que, conforme descrevi anteriormente, tinham a 

maioria de professores em formação com experiência docente, resolvi fazer 

perguntas mais diretas, objetivando explicitar as representações que tinham de si 

mesmos  e do professor que desejavam ser numa sociedade em processo de 

digitalização. O input reflexivo distinguiu-se, então, por ter duas perguntas, 

diferentes das utilizadas com a turma AM, como ilustro abaixo:  

 
1. Que professor/a você é na sociedade da informação? 
2. Que professor/a você gostaria de ser na sociedade da informação?  

    
O quadro ilustrativo, abaixo, resume a primeira aula efetivamente 

ministrada: 

 
AULAS 

 
OBJETIVO 

 
CONTEÚDO 

DIMENSÃO 
DA CONSTRUÇÃO 

DO 
CONHECIMENTO 

 
ATIVIDADES 

EM SALA DE AULA 
 

1 Identificar as 
representações sobre 
o papel do professor 
e sobre  
recursos tecnológicos 
na educação 

Questões que 
motivaram a reflexão 
sobre o professor e 
os recursos 
tecnológicos 

MOBILIZAÇÃO 
PARA O 
CONHECIMENTO 

Solicitar que o aluno reflita 
sobre seu papel na sociedade 
digital e sobre como se vê e 
como gostaria de ser em uma 
sociedade em que vive 
atualmente 

Quadro 2.6: A dimensão mobilização para o conhecimento no curso concretizado 
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Após a identificação das representações iniciais dos professores em 

formação, as aulas de 2 a 6 tiveram como foco a discussão teórica sobre 

tecnologia educacional, conforme resume o quadro a seguir:  

       
AULAS OBJETIVO CONTEÚDO22 DIMENSÃO 

 DA 
CONSTRUÇÃO 
 DO 
CONHECIMENTO 

ATIVIDADES 
EM SALA DE AULA 
 

2-6 Discutir 
conceitos 
teóricos 

1. Alfabetização 
Tecnológica do Professor  
(Sampaio e Leite, 2000) 
2. “Combate à exclusão 
digital” – artigo Folha de 
São Paulo, 13/02/2002. 
3. O papel do professor 
na sociedade digital 
(Kenski, 2001) 

Construção – 
Análise 
  

Discussão dos textos propostos, 
primeiro em pequenos grupos, depois 
com a classe toda. Professor 
monitorando, participando e 
questionando. 
 

Quadro 2.7: A dimensão construção do conhecimento no curso concretizado, nas aulas de 2 a 6 
 

É importante explicitar que, na quarta aula, percebi que alguns professores 

em formação das turmas AM e BN não tinham lido o capítulo 2 a ser discutido23. 

Resolvi, então, mudar o procedimento proposto (ver Atividades em sala de aula, 

no quadro anterior), pedindo que, cada grupo, elaborasse perguntas para serem 

respondidas por um outro grupo. A atividade fez com que eles tivessem que ler e 

produzissem várias questões, que transcrevo abaixo, reproduzindo a seqüência em 

que foram apresentadas.  

      As perguntas elaboradas pela turma AM foram:  

  
1. Qual o objetivo de se trabalhar as novas tecnologias dentro da sala de aula?  
2. O que fazer para que as escolas acompanhem o desenvolvimento tecnológico?  
3. Será que o ensino de novas tecnologias deve ser passado para as novas 

gerações ou gerações mais antigas?  
                                                 
22 As referências dos textos que usei no curso são: 
FERREIRA, F. X. Combate à exclusão social. Folha de São Paulo, São Paulo, 13 mar. 2002. 
KENSKI, V. M. 2001. O Papel do Professor na Sociedade Digital. In: CASTRO, A. D. & CARVALHO, 
A. M. P. (Orgs.) Ensinar a ensinar: Didática para a Escola Fundamental e Média. Pioneira/Thomson 
Learning.  
SAMPAIO, M. N. & LEITE, L. S. 2000. Alfabetização Tecnológica do Professor. Editora Vozes. 
 
23 É importante destacar que para a turma CN não propus o procedimento que detalho a seguir, 
uma vez que a discussão proposta ocorreu da forma como eu havia inicialmente planejado.  
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4. Qual seria o objetivo real de se levar tecnologia para dentro da sala de aula?  
5. Justifique a afirmação: “a tecnologia pode servir de aliada ou de inimigo na 

sociedade”.  
6. É possível trabalhar tecnologia em sala de aula, mesmo que o professor não 

disponha de aparelhos tecnológicos na escola? Como?  
7. “Dentro da visão tecnicista, fazer Tecnologia Educacional significa utilizar 

instrumentos na educação sem questionar suas finalidades, suas contradições, 

suas aberrações”. Coloque o seu ponto de vista sobre a afirmação acima.  
8. O que você entende por Tecnologia Educacional? E como utilizá-la em uma 

escola sem recursos tecnológicos?  
  

     Na turma BN, as perguntas que os grupos elaboraram foram:  

 
9. Se todos sabem que  se deve unir a educação com os conhecimentos adquiridos 

através dos meios de comunicação, como apresentar o conteúdo para os alunos?  
10. Existe um limite na utilização de recursos tecnológicos na sala de aula?  
11. Como utilizar os programas de TV e de rádio em sala de aula? O que podemos e 

devemos explorar?  
12. Como podemos sanar a ausência dos recursos tecnológicos nas escolas?  
13. O computador pode auxiliar no desenvolvimento dos alunos?  
14. Como promover uma aula utilizando a tecnologia, sendo que alunos e 

professores apresentam “dificuldades” no acesso aos meios de comunicação?  
15. É possível fazer com que os alunos participem das transformações tecnológicas 

mesmo não tendo condições de aquisição?  
16. Pode-se estabelecer conexões entre os avanços tecnológicos e a realidade dos 

alunos?  
17. Até que ponto a Internet é um facilitador em nossa vida?  
18. Por que, como e quando levar a TV ou o livro para a sala de aula?  

 

      Como o meu objetivo foi alcançado porque os alunos discutiram o conteúdo 

do texto para redigir as perguntas, resolvi reformular o que havia dito 

anteriormente e, então, guardar essas perguntas para utilizá-las em uma outra 

oportunidade, no curso, de forma mais pertinente; isto é, em uma oportunidade 

que me permitisse valorizar mais o questionamento feito por eles.  
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      Relendo as 18 perguntas elaboradas pelas duas turmas, percebi três 

assuntos recorrentes:  

 
1. a questão de ter objetivo ao trabalhar a/com tecnologia (perguntas 1 e 4);  

2. a questão de professores e alunos, desprovidos de tecnologia, em processo de 

formação e inserção na sociedade (perguntas 12, 14 e 15);  

3. a questão sobre como, quando e porquê utilizar a TV e vídeo (perguntas 11 e 18).  

      

A identificação dos assuntos recorrentes foi fator fundamental para a 

mudança de rota e, assim, para um novo encaminhamento das aulas seguintes. 

Por conta dessa constatação, as aulas 5 e 6 foram dedicadas a discussões teóricas 

sobre porquê letrar digitalmente o professor, sobre a importância do letramento 

digital na sociedade atual (a partir de Sampaio e Leite, 2000), e sobre os papéis do 

professor na sociedade digital (com base em Kenski, 2001). Além disso, 

considerando a inquietação revelada sobre como, quando e porquê utilizar TV e 

vídeo, ferramentas tecnológicas tão presentes nos lares brasileiros, resolvi incluir, 

nas aulas de 8 a 10, uma discussão sobre elas e seus usos. 

      Minha proposta de formação crítico-reflexiva teve continuidade na aula 7, na 

qual os professores em formação tiveram de responder a duas perguntas que 

visavam colocá-los em confronto mais direto com os textos lidos e já discutidos: 

  
1. Você é esse professor (como discutido por Leite e Sampaio e Kenski) ? 

Por que sim/não? 
2. Como você trabalha (ria, rá) tecnologia24 em sala de aula?  

      

O objetivo desse input reflexivo foi o de verificar, através da primeira 

pergunta o conhecimento construído por eles sobre as leituras e discussões 

realizadas e, com a segunda pergunta, verificar o conhecimento prévio dos 

                                                 
24 “Trabalhar tecnologia” tem, para mim, uma dupla conotação: trabalhar a tecnologia, pois ela é o 
alvo da discussão, bem como trabalhar com a tecnologia, ela é vista como ferramenta para se 
atingir algo.    



 78

professores em formação sobre o planejamento de uma aula de inglês, utilizando 

um recurso tecnológico. Abaixo, o quadro apresentado resume esse momento:  

      
 

 
AULAS 

 
OBJETIVO 

 
CONTEÚDO 

DIMENSÃO 
DA 

CONSTRUÇÃO 
DO 

CONHECIMENTO 

 
ATIVIDADES 

EM SALA DE AULA 
 

7 Confrontar teoria estudada 
e vivências/possibilidades 
práticas  

Questões que propõem o 
confronto enre os 
componentes teóricos 
discutidos e o aluno como 
(futuro) profissional 

Construção – 
Análise 
  

Reflexão sobre teoria 
e práticas, a partir de 
duas questões 
propostas 
 

Quadro 2.8: A dimensão construção do conhecimento no curso concretizado, na aula 7 
 

 
As aulas 8, 9 e 10 foram dedicadas à apresentação, discussão e reflexão 

sobre a possibilidade de uso de diferentes ferramentas tecnológicas (desde TV e 

vídeo até computadores) para fins educativos. O que me levou a dedicar três aulas 

para a construção de conhecimento nessa área foi a inquietação textualizada e 

verbalizada pelos professores em formação sobre como, quando e porquê utilizar 

duas ferramentas tão comuns entre nós: a televisão e o vídeo. 

      Para essas três aulas, os professores em formação deveriam fazer 

apresentações sobre um texto específico (Moran, 2000), utilizando o retroprojetor 

ou o projetor multimídia. A razão para incluírem uma dessas ferramentas 

tecnológicas à apresentação foi motivada pela própria necessidade deles, pois 

muitos confessaram que nunca tinham usado o retroprojetor e poucos já tinham 

utilizado o projetor multimídia. Era uma oportunidade para proporcionar 

alfabetização e, talvez, desencadear o processo de letramento tecnológico. 

Portanto, era uma oportunidade para conhecer e manusear tais ferramentas que 

estavam disponíveis na faculdade; talvez, a única, visto que são raríssimas as 

escolas da rede pública que dispõem de tais recursos.  

      A seguir, apresento um quadro que resume essas aulas.  
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AULAS OBJETIVO CONTEÚDO25 DIMENSÃO 

 DA 
CONSTRUÇÃO 
 DO 
CONHECIMENTO 

ATIVIDADES 
EM SALA DE AULA 
 

8-10 Discutir 
conceitos 
teóricos 

“Ensino e Aprendizagem 
inovadores com tecnologias 
audiovisuais e telemáticas” 
(Moran, 2000) 

CONSTRUÇÃO - 
ANÁLISE  

Alunos apresentam um resumo 
do texto lido, com  a utilização 
do retroprojetor ou projetor 
multimídia  

     Quadro 2.9: A dimensão construção do conhecimento no curso concretizado, nas aulas 8, 9 e 10 
  
 
 

Para a aula seguinte, aula 11, após terem lido, apresentado e discutido o 

conteúdo dos textos teóricos, os professores em formação de todas as turmas 

tiveram, como novo input reflexivo, três perguntas:  

 
1. Qual é o objetivo de se trabalhar novas tecnologias dentro da sala de 

aula? Explique. 
2. É possível professor e alunos trabalharem tecnologia em sala de aula 

sem a presença de ferramentas tecnológicas (em casa, no trabalho, 

na escola) ou apresentando dificuldades com o manuseio delas? Se 

sim, como? Se não, por que não? 
3. Existe um limite para o uso de recursos tecnológicos na sala de aula? 

Explique.  

      

Essas três questões emergiram retiradas das inquietações produzidas na 

aula 4, quando os próprios professores em formação elencaram questões sobre 

aspectos do conteúdo dos textos teóricos que gostariam de retomar. A partir 

daquele momento, os alunos já tiveram voz, pois abri um espaço para que 

colocassem suas inquietações. Agora, nessa altura do curso, eles foram ouvidos 

novamente. 

                                                 
25 A referência do texto utilizado é: 
MORAN, J. M. 2000. Ensino e Aprendizagem inovadores com tecnologias audivisuais e telemáticas. 
In: MORAN, J. M. et al. Novas tecnologias e mediação pedagógica.  Papirus.  
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      Conforme explicitado anteriormente (na aula 4), houve três assuntos 

recorrentes. Um deles foi contemplado nas aulas de 8 a 10. Os outros dois 

serviram como input reflexivo para a décima primeira aula. Resolvi incluir mais 

uma questão,  também elaborada por eles durante a aula 4 cujo assunto, embora  

não foi recorrente, retomava uma discussão que acabávamos de ter sobre a 

utilização de quatro ferramentas: TV, vídeo, retroprojetor e projetor multimídia. 

Minha contribuição para essa pergunta foi pedir que justificassem a resposta.  

      Abaixo, o quadro que resume a aula 11:  

 

 
 

AULAS 

 
 

OBJETIVO 

 
 

CONTEÚDO 

DIMENSÃO 
DA CONSTRUÇÃO 

DO CONHECIMENTO 

 
 

ATIVIDADES 
EM SALA DE AULA

 
11 Confrontar inquietações teóricas 

ou práticas elaboradas durante a 
leitura dos textos teóricos  na 
aula 4, com as representações 
atuais para essas questões 
  

Representações sobre o 
objetivo de se trabalhar 
com tecnologias em 
sala de aula; 
A possibilidade de se 
trabalhar tecnologia em 
sala sem a presença 
delas; 
A existência de um 
limite de uso da 
tecnologia 

Elaboração e 
expressão da síntese 
do conhecimento 
 

Reflexões teórico 
práticas a partir de 
três perguntas 
propostas. 

Quadro 2.10: A dimensão elaboração e expressão da síntese do conhecimento no curso 
concretizado, na aula 11 

 

       
As aulas 12 e 13 tiveram como objetivo fornecer aos alunos outras 

possibilidades de trabalho com atividades de compreensão oral tendo como ponto 

de partida a atividade de preencher lacunas.  A razão para esse trabalho foi o fato 

de os alunos terem dito que iriam ministrar suas aulas – exigência para o final do 

semestre – e, para elas, só poderiam usar o recurso tecnológico mais acessível na 

escola: o aparelho de som. Os alunos elaboraram uma atividade de compreensão 

oral, mais especificamente, atividade com música. O quadro a seguir resume essas 

aulas:  
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AULAS 

 
OBJETIVO 

 
CONTEÚDO 

DIMENSÃO 
DA CONSTRUÇÃO 

DO CONHECIMENTO 

 
ATIVIDADES 
EM SALA DE 

AULA 
 

12/13 Ampliar escolhas  
de atividades de 
compreensão oral 

Atividades elaboradas pelos  
grupos de alunos a partir dos 
recursos tecnológicos disponíveis 
em suas escolas 

Elaboração e expressão 
da síntese do 
conhecimento 
 

Grupos 
apresentam uma 
atividade 

Quadro 2.11: A dimensão elaboração e expressão da síntese do conhecimento no curso 
concretizado, nas aulas 12 e 13  

 

As aulas 14 a 17 foram destinadas à discussão sobre a elaboração do plano 

de aula. Elas englobaram o plano feito individualmente, sob minha supervisão, e 

um questionário (ver Anexo 4) que o professor em formação teve de responder 

após ter ministrado a aula proposta no plano apresentado.  

      Haidt (2002:104/105) faz uma distinção entre planejamento de aula e plano 

de aula. Para a autora, planejamento é um processo mental que envolve o 

analisar, o prever, o decidir, o refletir e deve ser concretizado em um plano que 

contemple os objetivos imediatos, os itens do conteúdo, os procedimentos de 

ensino, os recursos e a avaliação. Plano de aula, nas palavras da autora:  

 
... assume a forma de um documento escrito, pois é o registro das conclusões 
de processo de previsão das atividades docentes e discentes (2002:99).  

      
 

A importância da elaboração de um plano de aula é capital, pois é nele que 

as representações que meus alunos têm sobre como lidar com o conteúdo, com o 

processo ensino-aprendizagem e com os padrões interacionais são textualizadas e 

podem ser reveladas. Isto é, a forma com que essas questões foram internalizadas 

são, na minha visão, explicitadas em um plano de aula. Nesse sentido, o plano 

pode permitir a identificação de importantes representações.     

      A orientação dada aos professores em formação para que elaborassem um 

plano de aula (ver modelo no Quadro 2.12) contemplou os seguintes itens: os 

objetivos, os procedimentos, o tipo de interação e os recursos/material.  
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      Assim, o plano de aula (ver orientações no Quadro 2.12 e exemplo de plano 

no Anexo 3), apresenta quatro colunas que deveriam contemplar os quatro itens 

que julgo essenciais. A primeira coluna deveria conter a especificação do objetivo 

da aula; na segunda coluna,  uma descrição dos procedimentos; na terceira, uma 

descrição da interação desejada e na última coluna, a indicação do material e o 

recurso a ser utilizado.  

Escola 

Série 

Nº alunos 

Período 

objetivo procedimentos interação Material ou recurso 

    

 

Quadro 2.12: Modelo de plano de aula 

 
O quadro resume as aulas 14 a 17: 

 
AULAS OBJETIVO CONTEÚDO DIMENSÃO 

 DA CONSTRUÇÃO 
 DO CONHECIMENTO 

ATIVIDADES 
EM SALA DE AULA 
 

14/17 1.  Organizar as idéias 
sobre o conteúdo a ser 
ministrado 
2. Confrontar teoria e 
prática 
3. Elaborar Plano de aula 
–  
4. Motivar os alunos a 
ministrar uma aula com o 
auxílio de recurso 
tecnológico 

Produção de planos 
de aulas 
concretizáveis 
elaborados pelos 
alunos 
 
 

Elaboração e expressão 
da síntese do 
conhecimento 
 

Elaboração pelos alunos e 
discussão entre professor 
e aluno sobre plano de 
aula 

Quadro 2.13: A dimensão  elaboração e expressão da síntese do conhecimento no curso 
concretizado, nas aulas 14 a 17  
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A etapa final de reflexão aconteceu na última aula – aula 18. Quis encerrar 

o espaço aberto e construído em conjunto com uma reflexão sobre o processo de 

formação que vivenciamos. Enfim, quis que os professores em formação, de posse 

do que tinham escrito no início do curso, parassem, analisassem e confrontassem 

as representações daquele momento inicial com esse momento final. Deixei livre 

para que escolhessem a melhor forma de registrar a reflexão. Tal liberdade 

oferecida teve como resultado uma diversidade de textos, uns mais intimistas, 

outros mais diretos, alguns com citações teóricas, outros responderam as duas 

perguntas iniciais novamente. Todos, sem exceção, revelaram informações 

preciosas.  

O quadro abaixo resume a última aula: 

AULAS OBJETIVO CONTEÚDO DIMENSÃO 
 DA CONSTRUÇÃO 
 DO CONHECIMENTO 

ATIVIDADES 
EM SALA DE AULA 
 

18 Confrontar as 
representações 
atuais e as iniciais; 
Compartilhar 
reflexões sobre o 
semestre cursado 
 

Representações 
iniciais e finais 

Elaboração e 
expressão da síntese 
do conhecimento 

 

Pedir para alunos escreverem o que 
eles entendem hoje por 
ensinar/aprender, papel do 
computador e novas tecnologias no 
ensino e papel do professor. 
Fazer, individualmente, uma reflexão 
sobre suas mudanças /manutenção 
de representações. Conversa 
informal para obter um feedback 
sobre o curso 

Quadro 2.14: A dimensão  elaboração e expressão da síntese do conhecimento no curso 
concretizado, na aula 18  

 
Feita uma descrição detalhada das aulas ministradas e estabelecida uma 

relação entre elas e as dimensões da construção do conhecimento (Vasconcellos, 

1993), faço, em seguida, um detalhamento dos instrumentos que utilizei e 

descrevo os procedimentos utilizados para a coleta de dados.  

 
2.3  INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS DE COLETA  
 
 

Retomando o curso ministrado e revisitando-o com um olhar mais 

detalhadamente investigativo, é possível identificar que os input reflexivos e 
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atividades propostas deram origem a cinco momentos de problematização, 

resumidos no quadro a seguir: 

 

 
MOMENTOS DE 

PROBLEMATIZAÇÃO 
 

 
TURMA AM 

 
TURMA BN 

 
TURMA CN 

 
PROPÓSITOS 

 
 
PRIMEIRO  
 
 

Alunos respondem: 
1. Qual é o papel do 
professor na sociedade 
tecnológica? 
2. Qual é a diferença 
entre  
um professor que 
trabalha tecnologia e 
um outro que não 
trabalha? 

Alunos respondem: 
1. que professora você é na 
sociedade da informação? 
2. que professora você 
gostaria de ser na sociedade 
da informação? 
 

Identificação das 
representações iniciais sobre 
tecnologia, recursos 
tecnológicos, papel (papéis) 
do professor 

 
 
SEGUNDO 
 

Alunos respondem: 
1. você é esse  professor (como discutido por Leite e 
Sampaio e Kenski)? Por que sim/não? 
2. Como você trabalha/ria/rá tecnologia em sala de 
aula? 

Confronto entre a teoria 
(com base na literatura) e a 
prática (com vistas ao 
exercício da profissão 
docente, numa perspectiva 
mais individual). 

 
TERCEIRO 
 

Alunos respondem: 
1. Qual é o objetivo de se trabalhar novas tecnologias 
dentro da sala de aula? Explique. 
2. É possível professor e alunos trabalharem tecnologia 
em sala de aula sem a presença de ferramentas 
tecnológicas (em casa, no trabalho, na escola) ou 
apresentando dificuldades com o manuseio delas? Se 
sim, como? Se não, por que não? 
3. Existe um limite para o uso de recursos tecnológicos 
na sala de aula? Explique. 

A partir da literatura sobre 
Tecnologia educacional, 
refletir sobre possibilibidades 
concretas de inclusão de 
recursos tecnológicos no 
ensino 

 
QUARTO 
 

Alunos elaboram um plano de aula e  
Respondem questionário sobre aula ministrada 

Elaborar plano de aula e 
refletir sobre ele 
criticamente. 

QUINTO  
 

Alunos interpretam as respostas que produziram no 
primeiro momento de problematização  

Identificar e refletir sobre 
representações finais sobre 
tecnologia, recursos 
tecnológicos, papel (papéis) 
do professor. 

Quadro 2.15:  Relação entre momentos de problematização, os  input reflexivos e os propósitos 
 

É importante salientar que, apesar de ter considerado 30 professores em 

formação como participantes focais desta pesquisa, tive sempre o cuidado de 

considerar o todo, todos os professores em formação de cada uma das turmas. Em  

todos os momentos de problematização, portanto, tive trinta reflexões. A única 

exceção ocorreu no quarto momento no qual foram considerados os dados de dois 

participantes da turma AM, dois da turma BN e quatro da turma CN. 
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Os critérios utilizados para esse recorte foram, primeiramente, ter o mesmo 

número de professores em formação que já lecionava e que não tinha experiência 

docente. Assim, pedi que todos os trinta participantes focais enviassem 

eletronicamente os instrumentos utilizados nesse momento (o plano de aula e o 

questionário de aula ministrada). O segundo critério que estabeleci para o recorte 

foi separar a turma CN (que participou das trocas de mensagens eletrônicas) das 

turmas AM e BN (que não tiveram a experiência online). Levando em consideração 

o primeiro critério, contemplei, portanto, quatro participantes que tiveram 

experiência online (2 professores que lecionavam e 2 que não lecionavam) e 

quatro participantes que não trocaram mensagens eletrônicas (2 professores que 

lecionavam e 2 que não lecionavam).  O terceiro critério foi considerar os primeiros  

dados que recebi eletronicamente (respeitando os critérios já descritos). Os dados 

considerados foram dos seguintes participantes: 

 que lecionavam e que participaram das trocas eletrônicas -  Júlio 

(CN) e Bernadete (CN); 

 que não lecionavam e que participaram das trocas eletrônicas -   

Meire (CN) e Nair (CN); 

 que lecionavam e que não participaram das trocas eletrônicas - Paulo 

(AM) e Daniela (BN); e 

 que não lecionavam e que não participaram das trocas eletrônicas - 

Suely (AM) e Vivian (BN). 

 

O quadro a seguir retoma e sintetiza os participantes e os momentos de 

problematização:  
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 Quantidade de alunos da 
turma AM 

Quantidade de alunos 
turma BN 

Quantidade de alunos 
turma CN 

Primeiro 
Momento  

10 
 

10 10 

Segundo  
Momento 

10 10 10 

Terceiro  
Momento 

10 10 10  

Quarto Momento   
4 (2 professores em formação que lecionam26 e 2 

professores em formação sem experiência 
docente27) 

 
4 (2 professores em 

formação que 
lecionam28 e 2 
professores em 
formação sem 

experiência docente29) 
 

Quinto Momento  10 10 10 
Quadro 2.16: Quantidade de participantes focais em cada momento de problematização 
 
 

 2.4 PROCEDIMENTOS DE INTERPRETAÇÃO DE DADOS  

      

Para proporcionar maior clareza sobre os procedimentos adotados, inicio 

pela explicação teórica e, em seguida, apresento um quadro que relaciona as 

perguntas de pesquisa com os momentos de problematização, que serviram como 

instrumentos de coleta.   

      É importante salientar que não estou, deliberadamente, pré-estabelecendo 

categorias de análise para não perder a oportunidade de perceber o que os dados 

revelam e aquilo que não havia previsto. Esse procedimento metodológico está 

ancorado nos pressupostos hermenêutico-fenomenológicos, que enfatizam a 

incoerência em pré-estabelecer categorias ao descrever e interpretar experiências 

vividas. van Manen (1990:180) afirma que a compreensão de um fenômeno ocorre 

quando olhamos como as coisas acontecem e deixamos que elas falem por si 

mesmas. Para “ouvir” o que os dados têm a falar, é preciso fazer uma leitura 

                                                 
26 Os professores em formação que lecionavam são: Paulo (AM) e Daniela (BN). 
27 Os professores em formação que não tinham experiência docente são: Suely (AM) e Vívian (BN).  
28 Os professores em formação que lecionavam são: Júlio (CN) e Bernadete (CN). 
29 Os professores em formação que não tinham experiência docente são: Meire (CN) e Nair (CN). 
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atenta dos textos. Neste caso, fiz várias leituras das reflexões que os professores 

em formação textualizaram nos cinco momentos de problematização, com o 

objetivo de identificar as unidades de significado (palavras, frases ou trechos) que 

me revelavam algum significado. Para atingir tal objetivo, utilizei as três 

abordagens de leitura sugeridas por van Manen (1990) – a holística, a seletiva  e a 

detalhada – em diferentes momentos da análise e com diferentes dados, ou seja, 

iniciava minha busca utilizando a leitura seletiva, mas, às vezes, tive de voltar ao 

texto para fazer uma leitura detalhada para confirmar ou identificar uma unidade 

de significado. Outras vezes, tive de ler holisticamente para compreender o 

significado principal do texto.    

 Após identificação das unidades de significados, estabeleci possíveis 

conexões entre as várias unidades de significado identificadas, seguindo as 

orientações metodológicas descritas na primeira seção do presente capítulo. Ao 

enxergar os elos entre as unidades, pude abstrair significados que me revelaram 

aspectos da estrutura do fenômeno: os temas.  

      Segundo van Manen (1990) e Ricoeur (1986/2002), o entendimento do 

fenômeno pode ser muito mais claro quando o intérprete busca sentido e 

coerência entre os temas identificados e os vários momentos vividos pelos 

participantes. Acredita-se que ao fazer o movimento de ida e volta entre um 

momento singular do fenômeno com o fenômeno total, podemos realmente 

interpretar hermeneuticamente o fenômeno e, dessa forma, entendê-lo com muito 

mais propriedade. Ao fazer tal procedimento, relações foram estabelecidas, temas 

foram revelados, a coerência foi verificada, a reincidência de afirmações 

analisadas. Esse movimento compõe o ciclo de validade proposto por van Manen 

(1990) ou círculo hermenêutico (Ricoeur, 1986/2002) que permite ao pesquisador 

aprofundar seu entendimento sobre um fenômeno humano, ao mesmo tempo em 

que confronta significados parciais construídos ao longo do percurso de 

interpretação.   
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      O quadro a seguir relaciona as perguntas de pesquisa e os momentos de 

problematização.  

 

Perguntas de pesquisa Momentos de 
problematização 

Procedimentos 

Que representações sobre tecnologia e sobre a 
utilização de recursos tecnológicos nas aulas de 
inglês como Língua Estrangeira (LE) são 
reveladas pelos professores em formação e 
interpretadas pelo professor de Prática de 
Ensino no início do ano letivo? 

 
Primeiro 
principalmente 

Identificar unidades de 
significados; 
Representações sobre 
tecnologia e 
sua utilização. 

Que representações sobre tecnologia e sobre a 
utilização de recursos tecnológicos nas aulas de 
inglês como LE são reveladas pelos professores 
em formação e interpretadas pelo professor de 
Prática de Ensino ao término do primeiro 
semestre letivo? 

 
Quinto 
principalmente 

Identificar unidades de 
significados 
Representações sobre 
tecnologia, sua utilização.  

Qual a natureza da formação de professor pré-
serviço havida durante as aulas de Prática de 
Ensino de língua inglesa no primeiro semestre 
letivo? 
 

 
Todos os 
momentos 

Identificar unidades de 
significados; 
Agrupá-las, 
Buscar ligações entre elas; 
Reduzir até chegar aos 
temas que estruturam o 
fenômeno e dão mais 
esclarecimentos sobre sua 
essência.  

Quadro 2.17: Relação entre perguntas e momentos de problematização 

 

 Para responder as duas primeiras perguntas da pesquisa, busquei 

identificar o repertório interpretativo e refletir sobre ele, ou seja, a identificação 

das representações iniciais e finais dos participantes foi realizada a partir do 

reconhecimento do repertório interpretativo (Potter e Wetherell, 1987), emergente 

dos textos produzidos pelos participantes focais. Para tanto, utilizei o programa 

computacional  – WordSmith Tools 4.0 – que me permitiu fazer listas das palavras 

empregadas pelos participantes, observando-lhes a freqüência de uso e 

retomando, sempre que precisei, seu contexto de utilização. Assim, pude 

estabelecer um contato qualitativo diferenciado com as escolhas lexicais dos 

professores em formação, identificando o repertório interpretativo30 de que 

                                                 
30 Um detalhamento ainda maior dos procedimentos será fornecido no próximo capítulo quando 
discuto e interpreto os repertórios e as representações. 
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lançavam mão para expressar as representações que tinham sobre a tecnologia e 

seu uso no momento inicial e final da pesquisa.   

Acerca da tecnologia, as representações identificadas no momento inicial 

foram:  

 

• Tecnologia é ferramenta e/ou recurso  

• Tecnologia está no mundo  

• Tecnologia tem poder  

• Tecnologia é evolução  

• Tecnologia é algo positivo  

• Tecnologia não substitui o professor  

• Tecnologia assusta  

  

  Em relação às representações sobre o uso dos recursos tecnológicos no 

momento inicial, foram identificadas treze representações. São elas:  

 

 Os recursos tecnológicos promovem aulas mais dinâmicas  

 Os recursos tecnológicos promovem aulas diferentes  

 Os recursos tecnológicos promovem aulas interessantes  

 Os recursos tecnológicos promovem aulas ricas  

 Os recursos tecnológicos estimulam os alunos  

 Os recursos tecnológicos trazem novidades  

 Os recursos tecnológicos permitem se atualizar e fazer pesquisas  
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 Os recursos tecnológicos ajudam o professor  

 Os recursos tecnológicos devem ser usados racionalmente  

 Os recursos tecnológicos contribuem para o processo ensino-

aprendizagem  

 Os recursos tecnológicos aproximam o ensino da realidade do aluno  

 Os recursos tecnológicos permitem formar cidadãos  

 Os recursos tecnológicos ajudam a preparar para a vida profissional  

  

O mesmo critério adotado para identificar as representações iniciais foi 

utilizado para as representações finais. As seis representações identificadas sobre 

a tecnologia nesse momento foram: 

 

• Tecnologia é um recurso  

• Tecnologia não é só computador  

• Tecnologia está em todo o lugar  

• Tecnologia está em constante mudança  

• Tecnologia tem poder  

• Tecnologia é sedutora  

     

 Em relação às representações sobre o uso da tecnologia em sala de aula, 

foram identificadas, no momento final, onze representações:  

 

 Os recursos tecnológicos despertam o interesse em aprender  

 Os recursos tecnológicos aproximam a aula da realidade do aluno  

 Os recursos tecnológicos chamam a atenção do aluno  
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 Os recursos tecnológicos auxiliam no processo ensino-aprendizagem  

 Os recursos tecnológicos auxiliam o professor  

 Os recursos tecnológicos promovem uma aula atrativa  

 Os recursos tecnológicos promovem uma aula interessante  

 Os recursos tecnológicos promovem uma aula diferente  

 Os recursos tecnológicos promovem a formação de cidadãos críticos  

 Os recursos tecnológicos promovem o desenvolvimento profissional  

 Os recursos tecnológicos devem ser usados conscienciosamente  

       

      Para responder a terceira pergunta de pesquisa, identifiquei e interpretei 

todas as unidades de significados, agrupei-as por significados e recorrências, fiz 

ligações entre elas, abstrai, reduzi fenomenologicamente para chegar a três 

temas31 que estruturam o fenômeno que investiguei. São eles:  

 

1. Busca  

2. Conscientização  

3. Desafios.  

       

      É importante distinguir que as representações identificadas revelam formas 

como os participantes percebem o que é tecnologia (plano conceitual) e como 

utilizá-la na prática docente (plano instrumental-pedagógico). Os temas 

identificados, contudo, revelam a estrutura da formação pré-serviço de professores 

de inglês em uma sociedade em processo de digitalização e só podem ser 

                                                 
31 Um detalhamento ainda maior dos procedimentos será fornecido no capítulo 4 quando discuto e 
interpreto os temas. 
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reconhecidos pela descrição e interpretação de quem vive esse fenômeno da 

experiência humana.   

      As representações são particularizadas no próximo capítulo – 

Conscientização sobre repertórios e representações. Os três temas, por sua vez, 

são descritos fenomenologicamente e interpretados hermeneuticamente no 

capítulo 4, denominado Conscientização sobre a natureza da formação pré-serviço. 
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Capítulo 3  
 
Conscientização sobre repertórios e 
representações 
 

 

Neste capítulo, apresento os repertórios e as representações que os 

participantes manifestaram sobre tecnologia e sobre a utilização de recursos 

tecnológicos em dois momentos da investigação para, em seguida, contrastá-los. 

Para entender o fenômeno da formação pré-serviço de professores de inglês 

em uma sociedade em processo de digitalização, foi importante ter como um dos 

objetivos a identificação das representações dos participantes sobre tecnologia e 

seu uso porque elas revelam como os professores em formação conceituam 

tecnologia e como percebem a possibilidade de utilizá-la com propósitos 

educacionais. Para tanto, demarquei dois momentos específicos: o inicial, com a 

finalidade de verificar como os focos investigativos em questão eram pré-

concebidos; e o momento final, cujo objetivo foi verificar a visão que os 

participantes tinham sobre os mesmos focos após um semestre de trabalho 

direcionado a questões de letramento digital. Tais momentos serão utilizados como 

referencial estruturador do presente capítulo. Contudo, é importante enfatizar que, 

para evitar redundâncias e permitir que o leitor se atenha ao eixo central de cada 

seção, optei por aprofundar minha discussão sobre os repertórios emergentes dos 

dados, na última parte deste capítulo, quando contrasto os momentos inicial e final 

de problematização.   
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3.1 O PRIMEIRO MOMENTO DE PROBLEMATIZAÇÃO: AS 

REPRESENTAÇÕES INICIAIS   

 

 

Conforme explicitado no capítulo anterior, o primeiro momento de 

problematização ocorreu no início do curso e se caracterizou por uma reflexão 

escrita provocada por duas perguntas que, pelos motivos explicitados no capítulo 

anterior, foram diferenciadas para as três turmas participantes. Retomando-as, a 

turma AM, na qual os alunos com experiência docente eram exceção, as perguntas 

foram: 

1. Qual é o papel do professor na sociedade tecnológica? 

2. Qual é a diferença entre um professor que trabalha tecnologia e um 

outro que não trabalha? 

 
Às duas outras turmas, BN e CN, formadas por uma maioria de alunos que 

já lecionava, propus as perguntas abaixo citadas, objetivando valorizar a 

experiência docente dos grupos:  

 

1. Que professor(a) você é na sociedade da informação? 

2. Que professor(a) você gostaria de ser na sociedade da informação? 

 

A partir das reflexões apresentadas, tive a preocupação de desvendar, 

primeiramente, o repertório interpretativo e, em seguida, as representações que os 

alunos tinham sobre tecnologia e sobre a utilização de recursos tecnológicos no 

ensino de inglês como língua estrangeira. No entanto, para conhecer o repertório, 

tive de, primeiramente, fazer um levantamento das escolhas lexicais feitas pelos 

professores em formação, com o auxílio do programa WordSmith Tools 4.0. Para 

isso, utilizei o recurso Word List, que faz uma listagem dos itens lexicais com base 

em sua freqüência e porcentagem de ocorrência. Nesse primeiro momento de 

problematização, foram encontrados 1108 itens lexicais. O quadro abaixo 
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apresenta os itens lexicais que tiveram freqüência acima de 0,10% e cuja classe 

morfológica fosse substantivo, verbo, adjetivo ou advérbio. 

 

ITENS LEXICAIS FREQÜÊNCIA PORCENTAGEM ITENS 
LEXICAIS 

FREQÜÊNCIA PORCENTAGEM 

Professor 67 1,67 Aprender 6 0,15 
Não 58 1,44 Contato 6 0,15 
Alunos 50 1,25 Educador 6 0,15 
Ser 39 0,97 Forma 6 0,15 
Sociedade 36 0,90 Melhor 6 0,15 
Tecnologia 36 0,90 Pessoas 6 0,15 
Aluno 24 0,60 Possa 6 0,15 
Aula 23 0,57 Processo 6 0,15 
Aulas 22 0,55 Sendo  6 0,15 
Recursos 20 0,50 Assuntos 5 0,12 
Informação 17 0,42 Bom 5 0,12 
Conhecimento 16 0,40 Desenvolver 5 0,12 
Tecnológicos 16 0,40 Diferença 5 0,12 
Tem 16 0,40 Estará 5 0,12 
Gostaria 15 0,37 Facilitar 5 0,12 
Informações 15 0,37 Importante  5 0,12 
Saber 15 0,37 Poder 5 0,12 
Mundo 14 0,35 Procura 5 0,12 
Seja  12 0,30 Professores 5 0,12 
Ter  12 0,30 Recurso 5 0,12 
Professora  11 0,27 Trabalhar  5 0,12 
Sempre 11 0,27 Acompanhar 4 0,10 
Deve 10 0,25 Atualizar 4 0,10 
Sou 10 0,23  Auxiliar 4 0,10 
Tecnológica 10 0,25 Computador 4 0,10 
Utilizar 10 0,25 Condições 4 0,10 
Aprendizado 9 0,22 Crescimento 4 0,10 
Aprendizagem  9 0,22 Diferente 4 0,10 
Ensinar 9 0,22 Diferentes 4 0,10 
Estar 9 0,22 Dizer 4 0,10 
Faz 9 0,22 Equipamentos 4 0,10 
Papel  9 0,22 Ferramentas 4 0,10 
Pode  9 0,22 Há 4 0,10 
Profissional  9 0,22 Maneira 4 0,10 
Utiliza 9 0,22 Meio 4 0,10 
Vida 9 0,22 Parte 4 0,10 
Digital 8 0,20 Pensar 4 0,10 
Hoje 8 0,20 Poderei 4 0,10 
Muito 8 0,20 Possíveis 4 0,10 
Quero  8 0,20 Proporcionar 4 0,10 
São  8 0,20 Quer 4 0,10 
Usar 8 0,20 Sei 4 0,10 
Comunicação 7 0,17 Tecnológico 4 0,10 
Escola 7 0,17 Trabalha 4 0,10 
Meios 7 0,17 Transformar 4 0,10 
Trabalho  7 0,17 Trazer 4 0,10 
Acesso 6 0,15 Uso 4 0,10 
Acredito 6 0,15    
Quadro 3.1: Itens lexicais mais freqüentemente usados no momento inicial 
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Após a identificação dos itens lexicais mais freqüentes, busquei o contexto 

em que eles foram usados, para, finalmente, poder conhecer o repertório. Para 

ilustrar, demonstro, no quadro a seguir, o item lexical recursos, empregado vinte 

vezes pelos professores em formação.  

 
 
N Concordance 
1 ais e trabalhamos com pessoas. 2. eu gostaria de ter ao meu alcance esses 
recursos, que com certeza estaria para ajudar e até facilitar o fazer, do profes  
2 ideal nesta sociedade tecnológica, leva-nos em primeiro lugar a pensar em 
recursos para a realização de um bom trabalho. Afinal, é impossível falar de tec  
3 tantemente atualizando-se. BERNADETE O professor é aquele que pode usar os 
recursos tecnológicos. Deve sempre aprender, atualizar-se. A tecnologia é um óti  
4 ssora que acompanha a mudança da sociedade em termos tecnológicos. Utilizo 
recursos de computador como CD-roms e apresentações de data-show. Além disso, pr  
5 autonomia na busca do conhecimento e nas suas ações, além de utilizar os 
recursos tecnológicos de informação de que dispomos hoje para tornar as metodolo  
6 ula. Esse professor eu almejo ser. Daniela. Sou um professor que busca, nos 
recursos tecnológicos, incrementar e trazer novidades e meios interessantes para  
7 aniela. VIVIAN Eu gostaria de ser uma professora que soubesse aproveitar os 
recursos existentes disponíveis que trazem conhecimento e informação: jornais, r  
8 infinidade de opções para diversificar sua aula. Ele pode utilizar todos os 
recursos tecnológicos para tornar a aula mais dinâmica e interessante.Dessa form  
9 uito mais interessante. Karla. PAULO O professor tem o papel de utilizar os 
recursos tecnológicos para auxiliar no aprendizado do aluno.O professor deve mos  
10 auxiliar no aprendizado do aluno.O professor deve mostrar aos alunos que os 
recursos tecnológicos são ferramentas que auxiliam no aprendizado, ou seja, o ap  
11 a assim poder trabalhar com as tecnologias. Acredito que a diferença são os 
recursos que o professor utiliza através da tecnologia, a qualidade desses recur  
12 recursos que o professor utiliza através da tecnologia, a qualidade desses 
recursos são melhores, a apresentação visual também é melhor do que a comum, mas  
13 que a comum, mas isso não quer dizer que o professor que não utiliza esses 
recursos não possa trabalhar de uma forma diferente, despertando o interesse dos  
14 iedade e retirar da tecnologia novos métodos para ensinar, ou seja, usando 
recursos como: TV, rádio, computador, o professor tem condições de diversificar  
15  condições de diversificar suas aulas e estimular os alunos a utilizarem os 
recursos tecnológicos no dia-a-dia, no trabalho, preparando o aluno para sua vid  
16 hances de sucesso no processo de aprendizagem do que aquele que não utiliza 
recursos tecnológicos. Luciana. CLAUDENIRA O papel do professor na sociedade  
17 Além disso, o professor tem como papel o de proporcionar ao aluno todos os 
recursos tecnológicos possíveis para enriquecer as aulas e conseqüentemente, oco  
18 uecer as aulas e conseqüentemente, ocorrer o aprendizado. Assim, ao usar os 
recursos tecnológicos, o professor estará aproximando sua aula à realidade do al  
19  uma sociedade na era digital. Suely. A diferença consiste na variedade de 
recursos que a tecnologia pode oferecer para acelerar e/ou facilitar o processo  
20 acelerar e/ou facilitar o processo de aprendizagem. Ao utilizar-se desses 
recursos, o professor tem a facilidade de concretizar os conceitos e princípios  
 

Quadro 3.2: Item lexical recursos e sua ambientação no momento inicial 
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Após a identificação do contexto em que os itens lexicais foram 

empregados, pude estabelecer um contato qualitativo diferenciado com as 

reflexões dos professores em formação e, assim, identificar o repertório 

interpretativo emergente dos textos que produziram no primeiro momento de 

problematização, permitindo, a seguir, que identificasse as suas representações 

sobre tecnologia e seu uso.  

 

 

3.1.1 REPRESENTAÇÕES INICIAIS SOBRE TECNOLOGIA 

 

 

Estabelecendo a rotina de interpretação descrita, cheguei à identificação de 

sete representações sobre o significado de tecnologia para os professores em 

formação: 

 

• Tecnologia é ferramenta e/ou recurso 

• Tecnologia está no mundo 

• Tecnologia tem poder 

• Tecnologia é evolução 

• Tecnologia é algo positivo 

• Tecnologia não substitui o professor 

• Tecnologia assusta 

 

A representação tecnologia como ferramenta e/ou recurso pode ser 

ilustrada nos seguintes excertos:32

 

Os recursos tecnológicos são ferramentas que auxiliam no aprendizado (Paulo, 
AM). 

                                                 
32 Os excertos apresentados neste trabalho correspondem à transcrição literal sem qualquer edição 
ou correção dos textos produzidos pelos professores em formação envolvidos na pesquisa, nos 
diversos momentos de problematização. 
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A tecnologia é um ótimo recurso para melhorar a aula e atrair a atenção dos 
alunos (Bernadete, CN). 
 
Usar tecnologia como recurso para facilitar o aprendizado... (Luciana, AM) 
 
[Tecnologia são] recursos existentes disponíveis que trazem conhecimento e 
informação (Vivian, BN). 
 

 

A representação tecnologia está no mundo pode ser entendida pela 

onipresença atribuída à tecnologia como uma força que ela exerce porque, 

segundo os professores em formação, sua influência é tamanha e pode ser 

percebida como dominadora e presente em todos os lugares, conforme os excertos 

abaixo: 

 
A tecnologia está em todo lugar e necessitamos conhecê-la para inclusão 
(Dayane, AM). 
 
A tecnologia é importante, pois hoje tudo gira em torno dela (Regina, AM).  
 
As tecnologias atravessam o nosso cotidiano (Dulce, BN).  

 

A representação tecnologia tem poder está relacionada ao poder que a 

tecnologia tem para provocar mudanças em nosso cotidiano. Dulce (BN) e Regina 

(AM), por exemplo, constatam esse poder atribuído à tecnologia e à forma como 

ela marca sua presença e importância, transformando o cotidiano, conforme os 

excertos abaixo: 

 

A tecnologia é importante, pois hoje tudo gira em torno dela  (Regina, AM).  
 
As tecnologias atravessam o nosso cotidiano e o transformam 
permanentemente (Dulce, BN). 
 

 

Para Ângela (CN), o poder exercido pela tecnologia pode ainda ser 

verificado nas mudanças que provoca no mundo escolar, trazendo transformações 

no processo ensino-aprendizagem, conforme a ilustração  a seguir: 
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A tecnologia chega em nossas vidas, às salas de aula, trazendo muitas 
mudanças na relação professor-aluno e no processo ensino-aprendizagem. 
(Ângela, CN). 

 

A representação tecnologia é evolução revela, no meu entender, uma 

preocupação de Cleidylaine (AM) e Kelly (BN) com a formação do futuro aluno. É 

possível inferir, pelos excertos abaixo, que é papel do professor promover a 

inclusão dos alunos na e para a sociedade. Para que tal objetivo se concretize, é 

preciso trabalhar, entender e usar a tecnologia conscienciosamente.  

 

Tendo em mente que a tecnologia está cada vez mais avançada, o professor, 
enquanto educador, tem como o papel o de incluir o aluno na sociedade, 
tornando-o um ser crítico e pensante (Cleidylaine, AM). 
 
O mundo da tecnologia evolui constantemente e com ele as novas gerações.  
Para atender a essa demanda de novas cabeças pensantes, o professor deve 
ser um livro aberto... (Kelly, BN).  

 

Duas professoras em formação concebem a tecnologia como algo positivo, 

associado à qualidade do produto e à sua praticidade conforme as ilustrações 

abaixo: 

 
A qualidade dos recursos é melhor, a apresentação visual também é melhor do 
que a comum (Regina, AM). 
 
Tecnologia é útil para a vida em sociedade (Gizélia, CN). 

 

Somente Suely (AM) manifestou ter a representação de que a tecnologia 

não substitui o professor. Além de conceber a tecnologia como recurso, ela afirma 

que a tecnologia, apenas, não é capaz de formar cidadãos porque quem detém o 

poder para tal função é  o professor, conforme ilustra o excerto abaixo: 

 

Não se anula sua [do professor] tarefa primordial que é a formação do 
educando, cuja tarefa nunca será suprida pela tecnologia (Suely, AM). 

 

Uma outra professora em formação, Maria Cristina (CN), concebe a 

tecnologia como algo que assusta: 
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Confesso que esta onda digital e tecnológica me assusta um pouco e tenho um 
certo receio (Maria Cristina, CN).  

 

Interpreto tal representação como muito natural e humana porque nos 

amedrontamos quando enfrentamos situações incomuns sobre as quais não temos 

o domínio nem o controle. Acredito que o susto causado pela tecnologia faz-se 

presente pelo desconhecimento das potencialidades de uso dos recursos. Como 

resultado, parece-me que a visão que a professora em formação tem é de que só 

resta admirá-la, consumi-la para não ficar para trás, revelando, assim, uma 

ausência de criticidade.  

As representações sobre tecnologia identificadas nesse primeiro momento 

de problematização estão sintetizadas no quadro abaixo, bem como o número de 

ocorrências e as ilustrações para cada uma delas. 

 

Representações 
iniciais sobre 
tecnologia 

Número de 
ocorrências 

Ilustração 
 

Tecnologia é 
ferramenta  

8 Os recursos tecnológicos são ferramentas que auxiliam o 
aprendizado. (Paulo, AM). 
Tecnologia é um recurso. (Luciana, AM; Daniela, BN; Marília, BN; 
Bernadete, CN ). 
Tecnologia são recursos existentes para trazer conhecimento e 
informação. (Vivian, BN). 
Tecnologia é ferramenta. (Suely, AM; Júlio, CN).  

Tecnologia está no 
mundo  

5  A tecnologia está em todo lugar e necessitamos conhecê-la para 
inclusão. (Dayane, AM). 
A tecnologia é importante, pois hoje tudo gira em torno dela. 
(Regina, AM).  
As tecnologias atravessam o nosso cotidiano (Dulce, BN).  
A tecnologia chega em nossas vidas, às salas de aula, trazendo 
muitas mudanças na relação professor-aluno e no processo ensino-
aprendizagem. (Ângela, CN). 
A tecnologia está em todo o lugar. (Meire, CN).  

Tecnologia tem poder  3 A tecnologia é importante, pois hoje tudo gira em torno dela. 
(Regina, AM).  
As tecnologias atravessam o nosso cotidiano e o transformam 
permanentemente. (Dulce, BN). 
A tecnologia chega em nossas vidas, às salas de aula, trazendo 
muitas mudanças na relação professor-aluno e no processo ensino-
aprendizagem. (Ângela, CN).  

Tecnologia é evolução  2 Tendo em mente que a tecnologia está cada vez mais avançada, o 
professor, enquanto educador, tem como o papel o de incluir o 
aluno na sociedade, tornando-o um ser crítico e pensante. 
(Cleidylaine, AM). 
O mundo da tecnologia evolui constantemente e com ele as novas 
gerações. Para atender a essa demanda de novas cabeças 
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pensantes, o professor deve ser um livro aberto...  (Kelly, BN). 
Tecnologia é algo 
positivo  

2 A qualidade dos recursos é melhor, a apresentação visual também é 
melhor do que a comum. (Regina, AM). 
Tecnologia é útil para a vida em sociedade. (Gizélia, CN). 

Tecnologia não 
substitui o professor 

1 Não se anula sua [do professor] tarefa primordial que é a formação 
do educando, cuja tarefa nunca será suprida pela tecnologia (Suely, 
AM). 

Tecnologia assusta 1 Confesso que esta onda digital e tecnológica me assusta um pouco e 
tenho um certo receio. (Maria Cristina, CN).  

Quadro 3.3: Representações iniciais sobre tecnologia 

 

É importante salientar que as representações sobre tecnologia, identificadas 

nesse momento inicial, sublinham a importância de se trabalhar as questões 

relativas ao letramento digital em um curso de formação de professores pré-

serviço porque elas se revelam espontâneas, não informadas fundamentadas no  

senso comum. Essa constatação traz à baila a necessidade de formar indivíduos 

como cidadãos críticos por meio de uma leitura mais aprofundada da realidade em 

que estão inseridos (Freire, 1970) e por meio de uma educação mais inclusiva em 

uma sociedade tecnológica (Moran, 2000; Sampaio e Leite, 2000; Barreto, 2001; 

Pretto, 2001 e Almeida, 2005; entre outros).   

  

 

3.1.2 REPRESENTAÇÕES INICIAIS SOBRE O USO DE RECURSOS 

TECNOLÓGICOS 

 

 

Utilizando a rotina de interpretação descrita anteriormente, pude identificar 

que os professores em formação no curso alvo desta pesquisa revelaram treze 

representações sobre a utilização de recursos tecnológicos no ensino de inglês 

como língua estrangeira: 

 

 Os recursos tecnológicos promovem aulas mais dinâmicas 

 Os recursos tecnológicos promovem aulas diferentes 

 Os recursos tecnológicos promovem aulas interessantes 
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 Os recursos tecnológicos promovem aulas ricas 

 Os recursos tecnológicos estimulam os alunos 

 Os recursos tecnológicos trazem novidades 

 Os recursos tecnológicos permitem se atualizar e fazer pesquisas 

 Os recursos tecnológicos ajudam o professor 

 Os recursos tecnológicos devem ser usados racionalmente 

 Os recursos tecnológicos contribuem para o processo ensino-

aprendizagem 

 Os recursos tecnológicos aproximam o ensino da realidade do aluno 

 Os recursos tecnológicos permitem formar cidadãos 

 Os recursos tecnológicos ajudam a preparar para a vida profissional 

 

A representação de que os recursos tecnológicos promovem aulas mais 

dinâmicas retoma uma afirmação do senso comum, pois parece que a simples 

introdução e utilização de um aparelho eletrônico tem a capacidade de transformar 

aulas monótonas em dinâmicas, conforme as opiniões a seguir: 

 

Dessa forma [usar recursos tecnológicos], as aulas seriam enriquecidas e 
serviria de elo para um bom aprendizado (Kelly, BN).  
 
Assim, ao usar os recursos tecnológicos, o professor estará aproximando sua 
aula à realidade do aluno e além disso, estará transformando aulas 
consideradas “chatas” em aulas alegres, dinâmicas e produtivas (Cleidylaine, 
AM).  

 

A representação de que os recursos tecnológicos promovem aulas diferentes 

demonstra, nesse momento inicial, que as opiniões dos professores em formação 

revelam representações espontâneas, ou seja, representações que denomino de 

não informadas porque desvelam marcadamente a influência do senso comum e 

um descomprometimento teórico. Para eles, a mera presença dos recursos em sala 

de aula pode promover aulas melhores, o que é discutível. Uma questão do 

letramento digital é saber como, por que, onde e qual o objetivo da utilização de 

um recurso tecnológico. As ilustrações, a seguir, confirmam a percepção acima: 



 103

 

Usar tecnologia para ter aulas diferentes (Regina, AM)33. 
 
Usar tecnologia para tornar a aula diferente (Júlio, CN). 
 
Usar tecnologia para melhorar a aula (Regina, AM; Bernadete, CN). 
 
Usar recursos para diversificar as aulas, estimular os alunos a utilizarem os 
recursos tecnológicos no dia-a-dia, no trabalho, preparando o aluno para sua 
vida  
profissional (Joelma, AM). 
 
Usar para planejar diversos tipos de atividades, ou seja, sua aula acaba sendo 
diferenciada e muito mais interessante (Karla, AM). 
 
Usar tecnologia para tornar a aula diferente (Júlio, CN). 

 

Para uma das professoras em formação, a utilização dos recursos 

tecnológicos representa uma aula mais interessante. É pertinente perceber o poder 

intrínseco da tecnologia; isto é, sua utilização parece garantir uma aula 

interessante. Os excertos abaixo demonstram uma visão ainda espontânea: 

 
O professor que utiliza meios tecnológicos torna suas aulas mais interessantes 
(Raquel, AM). 
 
Levar tecnologia para a sala de aula para que as aulas deixem de ser 
entendiantes (Raquel, AM). 
 
 

A utilização dos recursos tecnológicos para alguns professores em formação 

pode ser entendida como o agente responsável por aulas mais ricas, o que 

demonstra que, para eles, a tecnologia, por si só, tem o poder de transformar 

aulas. Segundo reflexões dos professores em formação, há ênfase no papel do 

professor, abordando uma questão importante do letramento digital porque 

engloba discussões sobre: para quê, como e quando utilizar um recurso 

tecnológico para fins educacionais. Os excertos a seguir ilustram esse argumento: 

 

                                                 
33 O termo tecnologia passou a ser usado pelos grupos AM, BN e CN tanto para significar tecnologia 
em si quanto para significar recursos tecnológicos. Por isso, nos excertos dos professores em 
formação, o termo tecnologia significa recursos tecnológicos. 
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O professor tem como papel o de proporcionar ao aluno todos os recursos 
tecnológicos possíveis para enriquecer as aulas (Cleidylaine, AM). 
 
O professor tem de ser atualizar sempre para saber utilizar a tecnologia em 
sala de aula, pois através da mesma, as aulas serão mais ricas (Dayane, AM). 
 
O professor que trabalha com a tecnologia estará aproximando suas aulas à 
realidade dos alunos, proporcionando-lhes todos os benefícios que a tecnologia 
poderá trazer para o enriquecimento das aulas (Cleidylaine, AM). 
 
 

A introdução de uma ferramenta tecnológica em sala de aula para promover 

aulas mais dinâmicas, diferentes, interessantes e ricas pode desvelar muito da 

própria experiência escolar, do contínuo experiencial (Dewey, 1938) vividos pelos 

professores em formação como alunos, pois é, para muitos, a única experiência 

que ainda vivenciam. Confirmam, como visto nos exemplos anteriores, que a 

utilização de um elemento diferente – recurso tecnológico – empresta valor 

qualitativo à aula, transformando-a em um espaço que pode merecer a seguinte 

adjetivação: dinâmica, diferente, interessante e rica.  

As representações sobre o uso da tecnologia, apresentadas até agora, 

corroboram minha afirmação anterior na medida que reforçam a influência do 

senso comum e um descompromisso teórico.   

As representações os recursos tecnológicos estimulam os alunos e os 

recursos tecnológicos trazem novidade podem ser interpretadas juntas porque a 

ação de estimular e trazer novidades é responsabilidade do professor. Tais 

representações, principalmente a de trazer novidade, remete a um dos papéis 

elencados por Kenski (2001:103): o professor como agente de inovações. Abaixo, 

as ilustrações: 

 

... usando recursos como: TV, rádio, computador, o professor tem condições de 
diversificar suas aulas e estimular os alunos a utilizarem os recursos 
tecnológicos no dia-a-dia, no trabalho, preparando o aluno para sua vida 
profissional (Joelma, AM). 
 
A tecnologia é um ótimo recurso para melhorar a aula e atrair a atenção dos 
alunos (Bernadete, CN). 
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Sou um professor que busca, nos recursos tecnológicos, incrementar e trazer 
novidades e meios interessantes para meu alunado (Daniela, BN). 

 

Minha interpretação é a de que, nesse momento inicial da disciplina, os 

professores em formação demonstram uma representação não informada, baseada 

no senso comum e no conhecimento tácito (Polanyi, 1967), ou seja, eles têm uma 

idéia ainda vaga sobre tecnologia e sua utilização para fins educacionais. Saviani 

(1983) denomina essa idéia vaga de “compreensão sincrética” uma vez que os 

alunos não conseguem articular inicialmente conhecimentos teóricos e prática 

pedagógica. Tais representações são perfeitamente compreensíveis, pois os 

professores em formação, até então, nunca tinham sido expostos a 

questionamentos acerca desses assuntos. Não demonstraram representações 

informadas sobre tais inquietações porque expressaram de uma forma não tão 

refletida, talvez, porque eu tenha perguntado sobre questões sobre as quais eles 

nunca tinham pensado. 

Os recursos tecnológicos permitem se atualizar e fazer pesquisa é uma 

representação que demonstra um possível acesso da utilização da ferramenta para 

obter informações, pois tanto o aluno como o professor podem usufruir dos 

recursos, principalmente, do acesso à Internet. Os professores, ao se atualizarem, 

podem ter a consciência de que formar cidadãos atuantes para esta sociedade é 

também oferecer condições de aprendizagem aos alunos se houver a mediação de 

recursos tecnológicos. É importante também mostrar aos alunos que eles podem e 

devem fazer uso dos recursos para se tornarem autônomos e auto-formadores. As 

ilustrações abaixo confirmam minha interpretação: 

 

O professor conhecedor da tecnologia tem outras formas de atingir os alunos, 
ou seja, o professor pode pedir diferentes pesquisas (Paulo, AM). 
 
Desejo profundamente conhecer todos os sites possíveis que disponibilizam 
matérias sobre meu assunto, minha disciplina, a fim de garantir que  meus 
alunos pesquisam informações que eu conheço e, por que não,  indico 
(Jaqueline, BN).  
 
Usar tecnologia para atualizar os meus alunos e eu também (Meire, CN). 
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A profissional que eu tenho hoje, sou analista de produtos...,  exige que eu 
esteja sempre atualizada com as notícias e novidades do meu meio (Jaqueline, 
BN). 
 
Utilizo os recursos tecnológicos em sala de aula, preparando os alunos para 
usarem-nos de forma positiva, ou seja, como fonte de conhecimento que são 
importantes não somente para a vida profissional mas para o crescimento 
pessoal dos mesmos (Tatiane, BN). 
 
Sou um professor que procura pelas informações e que faz uma triagem das 
mesmas (Leila, BN). 
 
Eu gostaria de ser uma professora que soubesse aproveitar os recursos 
existentes disponíveis que trazem conhecimento e informação: jornais, 
revistas, televisão, informática, rádio etc (Vivian, BN). 
 

 

As ilustrações indicam, como já disse anteriormente, uma representação 

não informada ou uma “compreensão sincrética” (Saviani, 1983) sobre o uso da 

ferramenta. Explicitam o senso comum, desprovido de uma reflexão mais atenta 

sobre o assunto.  As opiniões dos professores apontam para uma interpretação de 

que há dois beneficiados com a atualização: professor e alunos. No entanto, essa 

atualização tem propósitos diferentes:  

 para Paulo (AM), a atualização dos alunos tem como objetivo a 

construção de conhecimento; 

 para Tatiane (BN), a atualização dos alunos visa à formação do ser; 

 para Meire (CN), o objetivo da atualização de professor e alunos é 

para construção de conhecimento; e 

 para Jaqueline (BN) e Leila (BN), a atualização tem como finalidade a 

preparação de aulas por parte do professor.  

Apesar de reconhecerem a obtenção de informação pelo uso da tecnologia, 

os professores em formação acima parecem apontar para a responsabilidade do 

professor saber usar a tecnologia para atingir seus objetivos, pois cabe a ele saber 

obter informações e transformá-las em conhecimento. 
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É compreensível que as ilustrações, nesse primeiro momento, não sinalizem 

a importância de se ter acesso às diferentes informações para que cidadãos 

possam escolher e decidir (Pretto, 2001). Tal escolha e decisão não são somente 

acerca do recurso tecnológico a ser utilizado, mas também da forma de 

apresentação dos conteúdos para atingir os objetivos da aula. De uma certa 

forma, ter acesso às informações oferecidas pelas novas tecnologias de informação 

e comunicação (NTIC) e atualizar-se indicam uma democratização da utilização, 

pois ampliam a possibilidade de mais pessoas terem informação e, 

conseqüentemente, conhecimento. Entretanto, é ingênuo pensar que somente o 

acesso às NTIC e à atualização seriam suficientes para termos uma sociedade mais 

justa e igual (Warschauer, 1999; Pretto, 2001; Perina, 2003; Lopes, 2005). É 

preciso, no meu entender, ser letrado digitalmente, pois o letramento permite 

questionar o como, o por que, o quando, o de que forma e o para quem usar o 

recurso tecnológico.    

A representação os recursos tecnológicos ajudam o professor revela uma 

preocupação, em especial com o professor, pois ele é visto como promotor do 

processo ensino-aprendizagem. Nos excertos abaixo, há uma forte evidência de 

que o professor é responsável pelo bom uso e, conseqüentemente, o sucesso da 

aprendizagem do aluno. No entanto, não ficam explícitas questões sobre como se 

daria o processo, conforme ilustram os excertos: 

 

Utilizar os recursos tecnológicos de informação de que dispomos hoje para 
tornar as metodologias de ensino mais variadas e prazerosas ao aluno (Tatiane, 
BN). 
 
Eu gostaria de ter ao meu alcance esses recursos, que com certeza estaria 
para ajudar e até facilitar o fazer, do professor  (Maria Cristina, CN). 
 
Eu sei que para isso [professor mágico], o professor tem que ser atualizado, 
ler muito e saber também , usar toda essa tecnologia que o mundo ferece de 
uma forma atrativa e rápida (Meire, CN).  
 
Ao utilizar-se desses recursos, o professor tem a facilidade de concretizar os 
conceitos e princípios que serão apreendidos pelos alunos (Suely, AM). 
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Na mesma direção, podemos perceber que a representação os recursos 

tecnológicos devem ser usados racionalmente revelada por uma professora em 

formação sinaliza  que ambos, professor e aluno, ao utilizarem as ferramentas, 

demonstrem domínio sobre as mesmas, sabendo utilizá-las para extrair as 

informações necessárias para construir conhecimento. Em outras palavras, Gizélia 

(CN), antevê a importância do letramento digital de professor e aluno, conforme a 

opinião abaixo: 

 

[Ser professor competente] é trazer para a sala de aula materiais que façam 
os alunos refletirem sobre os meios de comunicação e de como utillizá-los 
adequadamente... é aquele que os [alunos] leva ao crescimento enquanto 
pessoas, que saibam utilizar racionalmente esses meios de comunicação... que 
podem ser maléficos se não forem racionalmente utilizados (Gizélia, CN). 

 

Os recursos tecnológicos contribuem para o processo ensino-aprendizagem 

é uma representação que desvela uma preocupação com a qualidade do ensino 

uma vez que o professor que utiliza tecnologia pode: 

 

o facilitar e acelerar a aprendizagem quando os alunos tiverem o 

acesso à Internet para obter informações para construção de seu 

conhecimento: 

 

A diferença consiste na variedade de recursos que a tecnologia pode oferecer 
para acelerar e/ou facilitar o processo de aprendizagem (Suely, AM). 
 
... a variedade de ferramentas faz com que o “como obter o conhecimento” 
seja mais rápido (Paulo, AM). 
 
Gostaria de ser um professor que utiliza a tecnologia para aumentar a 
vantagem na transmissão do conhecimento (Nair, CN). 
 
 

o promover maior interação, se o professor assim o desejar: 

 

O professor pode pedir diferentes pesquisas, faz com que os alunos interajam 
entre si e que tenham maior produção em sala (Paulo, AM). 
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o levantar questões acerca da utilização e de suas conseqüências:  

 

Usar tecnologia como recurso para facilitar o aprendizado e conscientizar o 
aluno da importância e dos problemas de uma sociedade tecnológica (Luciana, 
AM). 

 

o oferecer aprendizagem significativa: 

 

Quero continuar sendo motivação aos meus alunos e um meio de melhoria 
intelectual a eles, quer dizer, quero mostrar que eles possuem as ferramentas 
para o sucesso e eu os ensinarei a usá-las (Marília, BN). 
 
O professor tem o papel de utilizar os recursos tecnológicos para auxiliar no 
aprendizado do aluno (Paulo, AM). 
 
... uso de cartazes, computadores, retroprojetores, vídeo, áudio, enfim, todos 
os dispositivos que a escola ou o professor possa oferecer ao aluno. Dessa 
forma, as aulas seriam enriquecidas e serviria de elo para um bom aprendizado 
(Kelly, BN). 
 

Para Cleidylaine (AM) e Luciana (AM), o uso da tecnologia em sala de aula é 

importante porque representa que os recursos tecnológicos aproximam ensino da 

realidade dos alunos. Trabalhar com a realidade dos alunos é fundamental para 

que eles possam atribuir significados mais rapida e contextualizadamente, como se 

pode verificar nos excertos abaixo: 

 

Ao usar os recursos tecnológicos, o professor estará aproximando sua aula à 
realidade do aluno (Cleidylaine, AM). 
 
A tecnologia está presente na vida de todos os alunos, se o educador não faz 
uso dela simplesmente não conseguirá fazer a ‘ponte’ entre o conteúdo e 
cotidiano do educando (Luciana, AM). 

 

Duas representações referem-se à formação de cidadãos: os recursos 

tecnológicos permitem formar cidadãos e os recursos tecnológicos ajudam a 

preparar para a vida profissional. As ilustrações a seguir demonstram que o 

objetivo de ensinar língua inglesa com o auxílio de tecnologia extrapola o mundo 

físico escolar. É possível, a partir delas, pensar em uma formação para vida (Delors 
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et al., 1996). Percebe-se, ainda, o despontar para que a apropriação crítica dos 

recursos tecnológicos seja desencadeada para que o professor se desenvolva 

tecnologicamente, ou seja, consiga conhecer, usar apropriadamente e criticar as 

tecnologias sem ser por elas dominados (Sampaio e Leite, 2000:25). 

 
Usar tecnologia como recurso para conscientizar o aluno da importância e dos 
problemas de uma sociedade tecnológica (Luciana, AM). 
 
Eu gostaria de formar alunos que percebessem a importância da informação na 
sociedade e em virtude disso se interessassem pelos meios de comunicação 
para que isso os ajude a participar ativamente dessa sociedade (Vivian, BN). 
 
É trazer para a sala de aula materiais que façam os alunos refletirem sobre os 
meios de comunicação e de como utilizá-los adequadamente, é procurar 
auxiliar os alunos em seu crescimento, tornando-os seres pensantes e capazes 
de se relacionar com o mundo (Gizélia, CN).  
 
O professor tem condições de diversificar suas aulas e estimular os alunos a 
utilizarem os recursos tecnológicos no dia-a-dia, no trabalho, preparando o 
aluno para sua vida profissional (Joelma, AM). 
 
 

A conscientização sobre a importância da formação de cidadãos críticos não 

se dá instantaneamente, mas é construída pelas experiências vividas e 

interpretadas como experiências educativas (Dewey, 1938). Acredito que o 

trabalho visando à formação crítica iniciou-se na disciplina Metodologia do Ensino 

de Língua Inglesa oferecida em 2003, quando os alunos elaboraram, sob minha 

supervisão, um plano de aula com base nos PCN de Língua Estrangeira (1998), 

ministraram a aula em escola pública ou privada e, em seguida, tiveram um 

encontro comigo no qual meu objetivo foi o de desencadear uma reflexão crítica, 

por meio do questionamento sobre o cumprimento do(s) objetivo(s), a 

contribuição da aula para a formação dos alunos, a viabilidade de formarmos 

cidadãos críticos, entre outros temas. Parece-me correto afirmar que as 

experiências vividas por Tatiane (BN) na disciplina citada, em 2003, ajudaram-na a 

ter uma visão de ensino calcada em formação de cidadãos, conforme ilustra o grifo 

no excerto a seguir:  
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Utilizo os recursos tecnológicos em sala de aula, preparando os alunos para 
usarem-nos de forma positiva, ou seja, como fonte de conhecimento que são 
importantes não somente para a vida profissional, mas para o crescimento 
pessoal dos mesmos (Tatiane, BN) (grifo meu). 

 

 

Com o objetivo de sintetizar as representações sobre o uso da ferramenta 

para fins educativos em sala de aula, retomo, no quadro a seguir, as 

representações, a quantidade de ocorrências e algumas ilustrações34.  

 

Representações 
iniciais sobre 
utilização dos 
recursos 

Número 
de 
Ocorrên-
cias 

Ilustração 

Os recursos 
tecnológicos 
promovem aulas  
mais dinâmicas 

 
2 
 

Assim, ao usar os recursos tecnológicos, o professor estará 
aproximando sua aula à realidade do aluno e além disso, estará 
transformando aulas consideradas “chatas” em aulas alegres, 
dinâmicas e produtivas (Cleidylaine, AM).  

Os recursos 
tecnológicos 
promovem aulas 
diferentes 

 
 
6 

Tentar melhorar suas aulas utilizando a tecnologia, assim suas aulas 
serão diversificadas e os alunos terão aulas diferentes (Regina, AM). 
... usando recursos como: TV, rádio, computador, o professor tem 
condições de diversificar suas aulas  (Joelma, AM). 
Usar tecnologia para tornar a aula diferente. (Júlio, CN). 

Os recursos 
tecnológicos 
promovem aulas 
interessantes 

 
2 

O professor que utiliza meios tecnológicos torna suas aulas mais 
interessantes (Raquel, AM). 
 

Os recursos 
tecnológicos 
promovem 
aulas ricas 
 

 
 
3 

O professor tem como papel o de proporcionar ao aluno todos os 
recursos tecnológicos possíveis para enriquecer as aulas (Cleidylaine, 
AM). 
O professor tem de ser atualizar sempre para saber utilizar a 
tecnologia em sala de aula, pois através da mesma, as aulas serão 
mais ricas (Dayane, AM). 

Os recursos 
tecnológicos 
estimulam os alunos  

 
2 

... usando recursos como: TV, rádio, computador, o professor tem 
condições de diversificar suas aulas e estimular os alunos a utilizarem 
os recursos tecnológicos no dia-a-dia, no trabalho, preparando o aluno 
para sua vida profissional (Joelma, AM). 

Os recursos 
tecnológicos 
trazem novidades  

1 Sou um professor que busca, nos recursos tecnológicos, incrementar e 
trazer novidades e meios interessantes para meu alunado (Daniela, 
BN). 

Os recursos 
tecnológicos 
Permitem se atualizar  
e fazer pesquisas  

8 O professor conhecedor da tecnologia tem outras formas de atingir os 
alunos, ou seja, o professor pode pedir diferentes pesquisas (Paulo, 
AM). 
Desejo profundamente conhecer todos os sites possíveis que 
disponibilizam matérias sobre meu assunto, minha disciplina, a fim de 
garantir que  meus alunos pesquisam informações que eu conheço e, 

                                                 
34 Como o objetivo é oferecer um panorama das representações sobre utilização dos recursos 
tecnológicos no primeiro momento de problematização, o quadro apresentado contém ilustrações 
mas não todos os exemplos indicadores de cada representação identificada.  
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por que não,  indico (Jaqueline, BN).  
Usar tecnologia para atualizar os meus alunos e eu também (Meire, 
CN). 

Os recursos 
tecnológicos 
ajudam o professor  

4 Utilizar os recursos tecnológicos de informação de que dispomos hoje 
para tornar as metodologias de ensino mais variadas e prazerosas ao 
aluno (Tatiane, BN). 
Eu gostaria de ter ao meu alcance esses recursos, que com certeza 
estaria para ajudar e até facilitar o fazer, do professor  (Maria Cristina, 
CN). 

Os recursos 
tecnológicos 
devem ser usados 
racionalmente 

1 [Ser professor competente] é trazer para a sala de aula materiais que 
façam os alunos refletirem sobre os meios de comunicação e de como 
utillizá-los adequadamente... é aquele que os [ alunos] leva ao 
crescimento enquanto pessoas, que saibam utilizar racionalmente 
esses meios de comunicação... que podem ser maléficos se não forem 
racionalmente utilizados (Gizélia, CN). 

Os recursos 
tecnológicos 
contribuem para o 
processo ensino-
aprendizagem  

9 A diferença consiste na variedade de recursos que a tecnologia pode 
oferecer para acelerar e/ou facilitar o processo de aprendizagem 
(Suely, AM). 
Usar tecnologia como recurso para facilitar o aprendizado e 
conscientizar o aluno da importância e dos problemas de uma 
sociedade tecnológica (Luciana, AM). 
O professor tem o papel de utilizar os recursos tecnológicos para 
auxiliar no aprendizado do aluno (Paulo, AM). 

Os recursos 
tecnológicos 
aproximam o ensino da 
realidade do aluno  

2 A tecnologia está presente na vida de todos os alunos, se o educador 
não faz uso dela simplesmente não conseguirá fazer a ‘ponte’ entre o 
conteúdo e cotidiano do educando (Luciana, AM). 

Os recursos 
tecnológicos 
permitem formar 
cidadãos 

4 Usar tecnologia como recurso para conscientizar o aluno da 
importância e dos problemas de uma sociedade tecnológica (Luciana, 
AM). 
Eu gostaria de formar alunos que percebessem a importância da 
informação na sociedade e em virtude disso se interessassem pelos 
meios de comunicação para que isso os ajude a participar ativamente 
dessa sociedade (Vivian, BN). 
É trazer para a sala de aula materiais que façam os alunos refletirem 
sobre os meios de comunicação e de como utilizá-los adequadamente, 
é procurar auxiliar os alunos em seu crescimento, tornando-os seres 
pensantes e capazes de se relacionar com o mundo (Gizélia, CN).  

Os recursos 
tecnológicos 
ajudam a preparar  
para a vida profissional 

1 O professor tem condições de diversificar suas aulas e estimular os 
alunos a utilizarem os recursos tecnológicos no dia-a-dia, no trabalho, 
preparando o aluno para sua vida profissional (Joelma, AM). 

Quadro 3.4: Representações iniciais sobre uso dos recursos tecnológicos 

 

As representações sobre o uso das ferramentas tecnológicas, identificadas 

por meio do input reflexivo usado no primeiro momento, revelaram que há uma 

primeira preocupação com a praticidade e o imediatismo do uso da tecnologia em 

sala de aula. Tais características podem ser verificadas nas representações que 

enfatizam as aulas (Os recursos tecnológicos promovem aulas mais dinâmicas, os 

recursos tecnológicos promovem aulas diferentes, os recursos tecnológicos 

promovem aulas mais interessantes e mais ricas). Percebe-se que a utilização da 
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tecnologia em aula, se comparada a uma aula tradicional, pode transformá-la 

qualitativamente em uma aula melhor, mais dinâmica e mais interessante. Duas 

outras representações estão circunscritas ao ambiente sala de aula e centradas no 

professor: os recursos tecnológicos trazem novidades e os recursos tecnológicos 

ajudam o professor. Elas revelam a responsabilidade do professor como promotor 

do aprendizado dos alunos ao utilizar os recursos em sala.  

Percebe-se, ainda, que há uma segunda preocupação direcionada à  

formação de cidadãos, ou seja, um resultado que não se pode obter 

imediatamente e nem é visível, porém duradouro e vital e que pode ser 

encontrada nas seguintes representações: os recursos tecnológicos devem ser 

usados racionalmente, os recursos tecnológicos contribuem para o processo 

ensino-aprendizagem, os recursos tecnológicos aproximam o ensino da realidade 

do aluno, os recursos tecnológicos permitem formar cidadãos  e  os recursos 

tecnológicos ajudam a preparar a vida profissional.  

Por último, percebe-se que há duas representações que englobam as duas 

preocupações apresentadas acima. As opiniões dos professores em formação em 

relação à utilização dos recursos para se atualizarem explicitam dois beneficiados 

(professor e alunos) com propósitos diferentes (construção do conhecimento, 

formação do cidadão e oferecimento de aulas bem preparadas). A representação 

os recursos tecnológicos estimulam os alunos revela o uso do recurso para 

estimular os alunos a usarem-no em seu ambiente de trabalho e o uso do recurso 

para estimular os alunos na sala de aula. 

  Apresento, em seguida, o repertório e as representações identificadas no 

último momento de problematização.  
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3.2 O ÚLTIMO MOMENTO DE PROBLEMATIZAÇÃO: AS REPRESENTAÇÕES 

FINAIS 

  

 

Conforme detalhei no capítulo anterior, no último momento de 

problematização, os alunos refletiram sobre o conteúdo das respostas que 

forneceram no instrumento usado no primeiro momento de problematização, ao 

início do curso. Sugeri que fizessem, primeiramente, a leitura de suas reflexões no 

começo do semestre para, em seguida, contrastarem suas opiniões no momento 

final do curso. Minha proposta, em termos de formato, ficou aberta. O que 

importava, disse-lhes, era o conteúdo. 

Após minhas primeiras leituras dessas reflexões finais, pude verificar que 

poucos alunos analisaram o conteúdo do que tinham escrito no primeiro momento 

de problematização pois, ao invés de uma análise, muitos preferiram responder as 

duas perguntas novamente. Outros fizeram uma reflexão mais pautada no 

conhecimento teórico; outros aliaram experiência docente com teoria; outros 

fizeram um texto mais acadêmico com citações; outros se basearam somente na 

experiência; e outros ainda fizeram da reflexão uma conversa, dirigindo-se a mim, 

bem informalmente. Além disso, alguns professores em formação ainda fizeram 

uma reflexão sobre o que aprenderam durante o semestre e alguns fizeram uma 

descrição do que foi visto durante o semestre.  

 À primeira vista, fiquei confuso e intrigado com tamanha diversidade de 

formatos, chegando a supor que, talvez, eles não tivessem feito uma reflexão 

sobre o material solicitado. No entanto, ao ler e reler os dados, percebi que essa 

primeira impressão refletia uma expectativa que eu tinha: a última reflexão deveria 

ter traços comparativos.  

Repensando sobre o encaminhamento feito à proposta apresentada aos 

professores em formação, percebi que ter dado liberdade para que escolhessem o 

formato pelo qual apresentariam a reflexão demonstra um crescimento como 
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educador-pesquisador porque a proposta da atividade permitiu livre expressão dos 

professores em formação. Isto é, esta foi a primeira proposta aberta, diferente das 

propostas anteriores que foram sempre fechadas nas quais os professores em 

formação respondiam as perguntas norteadoras de cada momento de 

problematização.  

Houve, também, um crescimento significativo como pesquisador durante a 

fase da interpretação das reflexões provocadas por essa proposta. Fiz leituras e 

releituras até que pude perceber que a variedade de reflexões enriqueceu, com 

certeza, a compreensão do momento que todos nós (eu e os professores em 

formação) vivenciamos. Meu olhar adquiriu um foco mais hermenêutico-

fenomenológico que ficou mais evidente para mim, quando passei a identificar o 

repertório contido e as representações reveladas nos textos redigidos pelos 

professores em formação ao final do semestre. Com esse olhar, a identificação de 

peculiaridades dos momentos vividos tomou corpo para ser interpretada.   

Antes de apresentar e interpretar as representações identificadas no último 

momento de problematização, sublinho a importância de esclarecer que o material 

coletado foi escrutinado individualmente (isto é, cada professor em formação e 

suas reflexões) e, também, visto sob uma perspectiva mais geral (isto é, do grupo, 

como um todo), para que eu pudesse alcançar o entendimento do fenômeno, 

lidando com o todo e suas partes, bem como com as partes que formam o todo 

(como sugere Ricoeur, 1986/2002). 

Ao interpretar os textos produzidos no último momento de problematização, 

segui a mesma rotina interpretativa anteriormente estabelecida e, por isso, parti 

de um levantamento das escolhas lexicais presentes nos textos produzidos pelos 

professores em formação, observando sua freqüência. Foram encontrados 1685 

itens lexicais, dos quais somente os que apresentaram uma freqüência igual ou 

superior a 0,10%, e que pertencem à classe dos substantivos, verbos, adjetivos e 

advérbios foram considerados conforme ilustra o quadro a seguir: 
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ITENS 
LEXICAIS 

FREQÜÊNCIA PORCENTAGEM ITENS 
LEXICAIS 

FREQÜÊNCIA PORCENTAGEM

Professor  94 1,23 Sempre 14 0,18 
Não 90 1,18 Tecnológica 14 0,18 
Tecnologia  76 0,99 Acesso 13 0,17 
Alunos 73 0,95 Informações 13 0,17 
Aula 48 0,55 Profissional 13 0,17 
Aluno 46 0,60 Tecnológico 13 0,17 
Aulas 42 0,55 Contato 12 0,16 
Sociedade 42 0,55 Informação 12 0,16 
Ser 39 0,51 Tecnologias 12 0,16 
Conhecimento 37 0,48 Trabalhar  12 0,16 
Mundo 36 0,47 Aprender 11 0,14 
Deve 25 0,33 Usar 11 0,14 
Papel 24 0,31 Devemos 10 0,13 
Sala 22 0,29 Novas 10 0,13 
Ensino 21 0,27 Professores 10 0,13 
Prática 21 0,27 Sou 10 0,13 
Aprendizagem 20 0,26 Crítica 9 0,12 
Seja 19 0,25 Educação 9 0,12 
Recursos 18 0,24 Faz 9 0,12 
Ter 17 0,22 Processo 9 0,12 
Melhor 16 0,21 Saber 9 0,12 
Pode 16 0,21 Trabalha 9 0,12 
Tem  16 0,21 Utilizar 9 0,12 
Uso 16 0,21 Ensinar 8 0,10 
Educador 15 0,20 Estará 8 0,10 
Escola  15 0,20 Fazendo 8 0,10 
Forma 15 0,20 Importante 8 0,10 
Formação 15 0,20 Interesse 8 0,10 
Tecnológicos 15 0,20 Levar 8 0,10 
Trabalho 15 0,20 Meios 8 0,10 
Estar 14 0,18 Realidade 8 0,10 
Fazer 14 0,18 Tenham  8 0,10 
Quadro 3.5: Itens lexicais mais freqüentes no momento final 

 

A partir das escolhas lexicais evidenciadas da freqüência em que foram 

usadas e da conotação que assumiam nos textos produzidos foi possível identificar 

as representações finais sobre tecnologia nesse último momento de 

problematização, como detalho na seção a seguir. 
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3.2.1 REPRESENTAÇÕES FINAIS SOBRE TECNOLOGIA 

 

 

 Mantendo a mesma rotina interpretativa adotada no primeiro momento de 

problematização, cheguei à identificação das seguintes representações sobre 

tecnologia: 

 

• Tecnologia é um recurso 

• Tecnologia não é só computador 

• Tecnologia está em todo o lugar 

• Tecnologia está em constante mudança 

• Tecnologia tem poder 

• Tecnologia é sedutora 

 

A identificação da representação tecnologia é um recurso revela que a 

percepção se tornou mais informada à medida que os alunos tiveram acesso aos 

textos teóricos, participaram das discussões, elaboraram um plano de aula e 

ministraram uma aula com o auxilio de um recurso tecnológico. O trabalho no 

semestre ofereceu condições para que os professores em formação se tornassem 

mais conscientes acerca do papel auxiliar da tecnologia para alcançar objetivos 

considerados mais amplos e duradouros como a formação de cidadãos críticos. Na 

primeira ilustração, a seguir, Suely (AM) afirma que a tecnologia é um recurso e, 

portanto, deve ser usada para atingir um fim. No entanto, o professor deve refletir 

cuidadosamente sobre o propósito da utilização do recurso para que este não seja 

somente um auxiliar da atividade docente mas, principalmente, promova a 

aprendizagem do aluno: 

 

 

Creio que não há um limite e sim uma reflexão em por que usar esse ou aquele 
recurso, isto é, o que tal uso auxiliará na prática pedagógica do professor e no 
aprendizado dos alunos (Suely, AM).  
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 O segundo excerto demonstra que Cleidylaine (AM) concebe a tecnologia 

como recurso para promover a inserção dos alunos na sociedade, tornando-os 

críticos, conforme os meus grifos no excerto abaixo: 

 
 

O professor tem como papel o de incluir o aluno na sociedade, tornando-o um 
ser crítico, pensante e atuante no meio social. Assim, na sociedade 
tecnológica, o professor tem o papel de encaixar o aluno nessa sociedade, ou 
seja integrá-lo nesse meio social. Deste modo e tendo em mente os avanços 
tecnológicos, o educador deve proporcionar esses recursos aos alunos, 
possibilitando-os o acesso a computadores, Internet, televisão, rádio e todos 
os outros recursos que possam melhorar e conseqüentemente, enriquecer uma 
aula (Cleidylaine, AM) (grifo meu). 

 
  

É importante ressaltar que a opinião dessa professora em formação revela 

uma influência dos textos teóricos que foram propostos. Ela tentou, de alguma 

forma, incorporar o discurso dos textos, tornado sua representação mais 

informada. Além disso, é possível perceber que ela entende tecnologia como 

recurso para atingir um fim mais imediato – enriquecer a aula. A conscientização 

da importância da formação de cidadãos está presente em seu discurso, mas há, 

também, a preocupação final com a aula, talvez porque ela ainda não tem 

experiência como docente, e sua vivência está, ainda, restrita à de uma aprendiz.      

Na terceira ilustração, uma outra professora em formação, Vivian (BN), 

demonstra que a experiência de ter elaborado um plano de aula e ministrado uma 

aula com o auxílio de um recurso tecnológico fê-la ter uma preocupação em 

conhecer o ambiente escolar e verificar quais recursos estão disponíveis para uso. 

Mais ainda, demonstrou estar pronta para, no futuro, se necessário, enfrentar 

situações e ser capaz de fazer escolhas e dar respostas satisfatórias (cf. sugere 

Pretto, 2001:33) para oferecer aulas mais interessantes que ajudem na formação 

de um cidadão mais consciente e crítico, conforme o excerto abaixo: 

 
 
Por meio da experiência realizada, posso considerar-me uma professora atenta 
a todos os recursos que a escola pode me oferecer, para realizar uma aula 
interessante e construtora. No caso das limitações da escola nesse sentido, 
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também posso dizer que estou ciente, preparada e engajada para lidar com 
esse problema, criando eu mesma novas condições (Vivian, BN).  

  
 

A ilustração abaixo revela uma representação informada, pois Júlio (CN), ao 

mencionar que não mais concebe a utilização da tecnologia como uma quebra de 

rotina, conforme verbalizou várias vezes em sala, confirma que, agora, considera 

tecnologia como um recurso para promover uma melhoria na aprendizagem, na 

utilização dos conhecimentos no trabalho e na qualidade de vida:  

 
 

Quero e sei que com dedicação serei um professor que utiliza tecnologia em 
suas aulas não apenas para quebrar a rotina, quero que a tecnologia seja algo 
atrativo aos meus alunos, inserindo-os numa sociedade tecnológica, fazendo 
com que tal recurso propicie a eles uma melhor condição de estudo, trabalho e 
vida (Júlio, CN).  

 
 
Tecnologia não é só computador confirma, como na representação anterior, 

uma representação informada (calcada em conhecimento teórico). Duas 

professoras em formação explicitaram tal representação, o que indica que elas não 

tinham consciência de que há outras tecnologias tais como o giz e o quadro-negro, 

por exemplo.  

 
 

Não esqueço, porém que a lousa, o giz e o apagador também são excelentes 
instrumentos no processo de aprendizagem (Nair, CN). 
 
Sei hoje que usar tecnologia não é somente fazer uso do computador, mas sim 
de  retro-projetores, etc (Vivian, BN). 

 
 
Tal reconhecimento parece indicar que o processo de letramento digital foi 

desencadeado (Sampaio e Leite, 2000), porque durante as aulas, a discussão foi 

iniciada pelo papel das NTIC e caminhou rumo ao papel das tecnologias mais 

comuns e acessíveis: o giz e o quadro-negro. A discussão gerou reflexões 

interessantes porque fez com que os professores em formaçãos repensassem 
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sobre o que é tecnologia, seu papel e, sobretudo, a respeito de ter em mente um 

objetivo claro ao usá-las (Ifa, mimeo).  

A identificação da representação tecnologia está em todo lugar evidencia o 

reconhecimento de que a presença da tecnologia na sociedade justifica o trabalho 

com o letramento digital. As opiniões de três professoras em formação ilustram tal 

preocupação: 

 
 

Quanto ao assunto, pudemos compreender a necessidade de se preparar o 
educando para a interação com uma sociedade de recursos tecnológicos, que 
são, freqüentemente, encontrados em seu cotidiano (Tatiane, BN). 
 
É importante que o professor tenha a consciência de que cada dia mais a 
tecnologia passa a fazer parte das nossas vidas (Jaqueline, BN). 
 
O professor deve sempre estar em busca de cursos e ter humildade para 
aprender, pois a tecnologia esta em todo lugar (Bernadete, CN). 

 
 
 
 É fundamental formar cidadãos que saibam utilizar os recursos tecnológicos 

a que tenham acesso para viver plenamente em uma sociedade em processo de 

digitalização. Para tanto, é preciso concretizar o trabalho de formação de 

professores e alunos para utilizarem a tecnologia de forma crítica (Sampaio e 

Leite, 2000:67). O trabalho de letramento digital pode e deve ser feito em todos os 

níveis escolares e cabe ao professor, no meu entender, abrir espaço em suas aulas 

para iniciar a inserção dos alunos. Nessa direção, os excertos abaixo ilustram a 

preocupação das professoras em formação com a inserção dos seus alunos: 

 

 
Vimos em sala que a tecnologia está inserida em nossa sociedade e quem não a 
domina fica excluído (Dayane, AM). 
 
Hoje posso dizer que sei o objetivo de se aproveitar os recursos tecnológicos 
que a escola oferece, mesmo que sejam restritos: para que os alunos tenham a 
experiência desde a aprendizagem básica com aparelhos e funções que nos 
rodeiam no mundo lá fora, para ampliar o conhecimento de mundo do aluno, 
para que ele tenha um ambiente escolar próximo a realidade a qual se insere, e 
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mesmo que não seja tão próximo, para que ele tenha oportunidades de 
conhecer o que há lá fora (Marília, BN). 

 
 
Tecnologia está em constante mudança é uma representação que evidencia 

o fato de ela estar sempre em movimento, em constante evolução, porque a todo 

momento existem recursos tecnológicos novos e novas utilizações para os recursos 

existentes. Interpretei, por exemplo, o excerto abaixo, textualizado no último 

momento de problematização, como uma justificativa para a necessidade do 

letramento digital com o professor e alunos. Nas palavras de Raquel (AM): 

 
 
... mas é bom tanto para o professor quanto para o aluno entrar em contato 
com o mundo tecnológico em que vivemos, pois este avança a cada dia (Raquel, 
AM). 
 

 
Assim como no momento inicial, a representação tecnologia tem poder foi 

identificada, neste último momento de problematização, por duas professoras em 

formação Marcéli e Ângela. Para Marcéli (BN), o poder exercido pela tecnologia 

acarreta mudanças no mundo, o que foi interpretado por mim como uma 

justificativa para trabalho com inclusão e letramento digital; ou seja, formar 

cidadãos para lidarem com os vários recursos tecnológicos existentes e com as 

transformações que eles introduzem na sociedade: 

 
 

Estamos vivendo em um novo milênio, cercados pela presença da tecnologia e 
pela mudança que ela acarreta no mundo (Marcéli, BN). 

 
 
 Minha interpretação pode ser confirmada com a opinião que ela mesma 

textualizou no terceiro momento de problematização, sinalizando, assim, que a 

construção de sua representação, agora informada, iniciou-se provavelmente 

durante as discussões em sala de aula sobre os textos teóricos. Suas palavras 

foram: 

A partir do momento que nós educadores utilizamos algumas tecnologias na 
escola estamos tentando aproximar os alunos com a realidade, por essa razão, 
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acredito que esse seja um dos objetivos de se trabalhar as novas tecnologias 
dentro da sala de aula. 
É importante nunca nos esquecermos que as tecnologias utilizadas em classe 
devem sempre ter um objetivo que desejamos alcançar por meio destas 
(Marcéli, BN). 
 
  

No último momento de problematização, Marcéli (BN) reforça a necessidade 

de professores trabalharem a formação crítica dos alunos em relação ao papel e 

ao uso dos recursos tecnológicos porque: 

  

Estamos vivendo em um novo milênio, cercados pela presença da tecnologia e 
pela mudança que ela acarreta no mundo ... acredito que se não houver alguém 
que se proponha a desenvolver a capacidade crítica de nossos alunos será 
muito difícil mudarmos o padrão de ensino de nosso país (Marcéli, BN). 

 
  

Como Marcéli (BN), Ângela (CN) também salienta que o poder exercido pela 

tecnologia alcançou e se instalou nos ambientes escolares: 

 

A verdade é que a inovação e a tecnologia chegou em nossas salas de aula para 
ficar (Ângela, CN). 

 

No entanto, o simples reconhecimento desse poder deve ser entendido 

como  ponto de partida para a formação de cidadãos críticos, conforme textualizou 

no terceiro momento de problematização. Percebe-se, assim como em Marcéli 

(BN), que sua representação sobre tecnologia tem fortes ligações com a forma 

com que os recursos tecnológicos são usados e para que fim. Mostra-se, assim, 

que sua representação, após leitura e discussão dos textos teóricos, tornou-se 

mais informada e, portanto, mais crítica. No trecho a seguir, Ângela (CN) confirma 

o trabalho com essa formação: 

 

... acredito que o uso da tecnologia em sala de aula tem essa finalidade de 
formar aluno crítico, para alcançar esse objetivo é necessário antes, que o 
professor use-a na sua aula a fim de conscientizar o aluno de como usá-la com 
responsabilidade e ética, possibilitando ao aluno a inserção dele na sociedade 
digital. (Ângela, CN). 
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 Ângela (CN) ainda revelou uma outra representação decorrente dessa: 

tecnologia é sedutora. O poder sedutor da tecnologia é evidenciado quando ela 

afirma “a evolução não está principalmente nas tecnologias – cada vez mais 

sedutoras – mas em nós mesmos”  (Ângela, CN). Percebe-se que ela, 

provavelmente influenciada pela leitura de Kenski (2001), reconhece o poder da 

tecnologia de seduzir e o de provocar mudanças. Entretanto, reconhece também 

que cabe a nós, cidadãos críticos, conhecermos e usarmos criticamente a 

tecnologia. Mais ainda, tal sedução pode ter se transformada em uma sedução 

reconhecida como traço característico e distintivo dos novos recursos tecnológicos 

disponíveis.  

Apesar de reconhecer o poder que a tecnologia tem, os professores em 

formação, nesse último momento de problematização, demonstraram uma maior 

conscientização acerca do grau de intensidade que nós conferimos a ela, pois 

quem confere o poder somos nós usuários e seus consumidores, não mais como 

meros espectadores ou observadores, como no momento inicial, mas como  

consumidores críticos e participantes  (Almeida, 2005) porque iniciaram o processo 

de letramento digital.  

Com o objetivo de oferecer maior clareza ao que foi discutido até agora, 

apresento o quadro com as representações identificadas no último momento de 

problematização, bem como o número de ocorrências e algumas ilustrações35 para 

cada uma delas:  

Representações 
finais sobre 
tecnologia 

Número 
Total  
De 
Ocorrên- 
cias 

 
Algumas  ilustrações 

Tecnologia é um 
recurso  
 
 
 
 

14 Meios tecnológicos devem ser uma ferramenta adicional no processo 
de ensino-aprendizagem, e não ser vista como a solução para os 
problemas encontrados numa sala de aula, que muitas vezes, são 
associados a falta de didática do professor, o que gera indisciplina 
(Raquel, AM). 
Quanto ao assunto, pudemos compreender a necessidade de se 

                                                 
35Como o objetivo é oferecer um panorama das representações sobre tecnologia no último 
momento de problematização, o quadro apresentado contém ilustrações mas não todos os 
exemplos indicadores de cada representação identificada.  
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Tecnologia é um 
recurso  
 

preparar o educando para a interação com uma sociedade de recursos 
tecnológicos, que são, freqüentemente, encontrados em seu cotidiano, 
o que faz com que seja fundamental atividades que se desenvolvam no 
aluno habilidades relacionadas a esses recursos. (Tatiane, BN). 

Tecnologia não é só 
computador 

2 Sei hoje que usar tecnologia não é somente fazer uso do computador, 
mas sim de  retro-projetores, etc. (Vivian, BN). 

Tecnologia está em 
todo lugar  

10 Quanto ao assunto, pudemos compreender a necessidade de se 
preparar o educando para a interação com uma sociedade de recursos 
tecnológicos, que são, freqüentemente, encontrados em seu cotidiano 
(Tatiane, BN). 
É importante que o professor tenha a consciência de que cada dia mais 
a tecnologia passa a fazer parte das nossas vidas (Jaqueline, BN). 
O professor deve sempre estar em busca de cursos e ter humildade 
para aprender, pois a tecnologia esta em todo lugar (Bernadete, CN). 

Tecnologia está em 
constante mudança  

3 ... mas é bom tanto para o professor quanto para o aluno entrar em 
contato com o mundo tecnológico em que vivemos, pois este avança a 
cada dia (Raquel, AM). 
Acredito que pelo fato de o mundo estar cada vez mais tecnológico e 
industrializado (Cleidylaine, AM). 

Tecnologia tem poder  2 Estamos vivendo em um novo milênio, cercados pela presença da 
tecnologia e pela mudança que ela acarreta no mundo. (Marceli, BN). 
A verdade é que a inovação e a tecnologia chegou em nossas salas de 
aula para ficar (Ângela, CN). 

Tecnologia é sedutora 1 A evolução não está principalmente nas tecnologias – cada vez mais 
sedutoras – mas em nós mesmos (Ângela, CN).  

Quadro 3.6: Representações finais sobre tecnologia 

 

Tendo como finalidade entender o fenômeno que investigo, é possível, pelo 

que já foi interpretado, ter uma noção, ainda que parcial, de como os participantes 

que vivenciaram o semestre em foco concebem tecnologia e sua utilização. Para 

contribuir para uma maior clareza do fenômeno, discuto, a partir de agora, uma 

das minhas inquietações: entender como os participantes enxergavam a finalidade 

do uso da tecnologia em sala de aula, explicitada no último momento de 

problematização. 

 

 

3.2.2 REPRESENTAÇÕES FINAIS SOBRE O USO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS  

 

A partir do repertório interpretativo identificado com base nas escolhas 

lexicais mais freqüentemente utilizadas nos textos produzidos pelos professores 

em formação, foram identificadas 11 representações sobre o uso dos recursos 

tecnológicos: 
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 Os recursos tecnológicos despertam o interesse em aprender 

 Os recursos tecnológicos aproximam a aula da realidade do aluno 

 Os recursos tecnológicos chamam a atenção do aluno 

 Os recursos tecnológicos auxiliam no processo ensino-aprendizagem 

 Os recursos tecnológicos auxiliam o professor 

 Os recursos tecnológicos promovem uma aula atrativa 

 Os recursos tecnológicos promovem uma aula interessante 

 Os recursos tecnológicos promovem uma aula diferente 

 Os recursos tecnológicos promovem a formação de cidadãos críticos 

 Os recursos tecnológicos promovem o desenvolvimento profissional 

 Os recursos tecnológicos devem ser usados conscienciosamente 

  

 À primeira vista, algumas representações identificadas acima podem 

parecer relacionadas e redundantes, mas considero-as e as discuto separadamente 

pelos motivos argumentados quando da exposição de cada uma.  

 A representação os recursos despertam o interesse em aprende   revela a 

percepção de que a utilização do recurso pode, se usado com propósitos definidos, 

resultar na aprendizagem dos alunos, conforme ilustra o excerto abaixo: 

r

 

... ao utilizar aparelhos tecnológicos em sala de aula, o educador estará 
aproximando a aula à realidade dos alunos e, ainda, estará tornando-a mais 
agradável e melhor, fazendo com que, dessa forma, o professor consiga 
chamar a atenção dos alunos para a aula e conseqüentemente, despertar o 
interesse deles pela aprendizagem (Cleidylaine, AM) (grifo meu). 

  
 
 Essa mesma professora em formação, Cleidylaine (AM) revela duas outras 

representações: os recursos tecnológicos aproximam a aula da realidade do aluno

(“ao utilizar aparelhos tecnológicos em sala de aula, o educador estará 

aproximando a aula à realidade dos alunos”) e os recursos tecnológicos chamam a 

atenção do aluno (“... estará tornando-a mais agradável e melhor, fazendo com 
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que, dessa forma, o professor consiga chamar a atenção dos alunos para a aula”).  

Percebe-se claramente que ela parte da idéia de que o mundo tecnológico é um 

mundo conhecido pelos alunos. Cabe ao professor, portanto, trabalhar com os 

recursos que os alunos têm contato no seu cotidiano. A professora em formação, 

na minha interpretação, entende que o uso dos recursos tecnológicos em sala de 

aula beneficia triplamente os alunos porque se sentem atraídos por ela, 

familiarizam-se com a aula e podem ficar motivados para aprender.   

 Uma outra professora em formação, Dayane (AM), também demonstra que 

o uso da tecnologia favorece a aproximação da aula com a realidade. No excerto 

que segue, a importância do trabalho com a realidade do aluno tem como causa as 

experiências que as professoras em formação vivenciaram em 2003, quando 

cursaram o terceiro ano de Letras. Na disciplina Metodologia do Ensino de Inglês, 

valorizei a discussão sobre aprendizagem significativa cujo ponto central é a 

aproximação do que se ensina com a realidade dos alunos, conforme explicitado 

nos PCN de LE para o Ensino Fundamental (1998).  Na ilustração abaixo, Dayane 

(AM) confere a essa aproximação um papel fundamental para iniciar o processo de 

inclusão digital: 

... nosso papel como educador é muito grande, devemos procurar recursos que 
nos auxiliem no processo ensino-aprendizagem e devemos também aproximar 
nossos alunos da realidade, tentando quebrar com a desigualdade e com a 
exclusão (Dayane, AM) (grifo meu). 

 

 

Refletindo sobre as opiniões expressas por Marília (BN) em relação à 

utilização de um recurso tecnológico, é possível constatar que esse procedimento  

vai além do embelezamento da aula. Ela concebe a tecnologia como um recurso 

para promover aprendizagem. Ela se diz motivada para provocar uma melhoria no 

processo ensino-aprendizagem dos alunos quando afirma: 

 
Não é mais por uma questão de estética como era antes, é motivação e 
melhoria no ensino, uma vez que utilizar-se de retroprojetor, por exemplo, 
facilita o trabalho e chama a atenção do aluno, muito mais do que encher a 
lousa de conteúdo (Marília, BN) (grifo meu). 
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 Em um outro momento, Marília (BN) revela que chamar a atenção dos 

alunos é um pretexto para ensinar a viver no meio em que estão inseridos, o 

que entendo como formação de cidadãos: 

  
 

... ao introduzir tecnologia no ‘ensinar a educar”, o professor não está, 
apenas, embelezando sua aula para chamar a atenção dos educandos, mas está 
dando-lhes a chance de ver seu uso e de saber que pode ser utilizado para 
tantas coisas que até em uma aula ele se encaixa. Com isso, os alunos 
descobrem o mundo  em que vivem (Marília, BN). 

 
  
 

Ao mencionarem que o uso de os recursos tecnológicos auxiliam o processo 

ensino-aprendizagem, os professores em formação concebem a tecnologia como 

um instrumento mediador com potencial para proporcionar melhoria na qualidade 

da aprendizagem. Os excertos abaixo ilustram tal percepção: 

   
 

... nosso papel como educador é muito grande, devemos procurar recursos 
[tecnológicos] que nos auxiliem no processo ensino-aprendizagem e devemos 
também aproximar nossos alunos da realidade, tentando quebrar com a 
desigualdade e com a exclusão (Dayane, AM) (grifo meu). 
 
O que se deve existir, primeiramente, é um planejamento que defina o 
objetivo de se usar um recurso (ou mais) tecnológico. Creio que não há um 
limite e sim uma reflexão em por que usar esse ou aquele recurso, isto é, o que 
tal uso auxiliará na prática pedagógica do professor e no aprendizado dos 
alunos (Suely, AM) (grifo meu).   
 
Cumprir seu papel como educador, visando ao desenvolvimento intelectual do 
aluno e paralelo a isso estimular-lhe a criticidade. Deve conscientizar o 
educando da importância da tecnologia, de seus benefícios e conseqüências. 
(...) Como educadora, pretendo utilizar todos os métodos [recursos] 
tecnológicos disponíveis para obter o melhor resultado possível no processo de 
aprendizagem. (Luciana, AM) (grifo meu). 
 
É importante que os recursos tecnológicos sejam usados em sala para 
aprimorar o conhecimento do aluno (Joelma, AM) (grifo meu). 
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Para Regina (AM), por exemplo, o uso dos recursos tecnológicos além de 

auxiliar no processo ensino-aprendizagem do conteúdo, tem a função de inserir os 

alunos no meio em que vivem: 

 
 

O professor que trabalha com tecnologia em suas aulas está trazendo um novo 
mundo para seus alunos, fazendo com que eles se insiram no mundo 
tecnológico, além de aprenderem os conteúdos necessários para o curso 
(Regina, AM) (grifo meu).  

 
 

 A representação os recursos tecnológicos auxiliam o professor  revela que o 

uso da tecnologia pelo professor facilita seu fazer pedagógico: preparando aulas; 

fazendo com que otimize seu tempo; utilizando o recurso criativamente para uma 

nova forma de ensinar, diferente do “encher a lousa”; e colocando em prática os 

conhecimentos sobre como, quando e para que finalidade usar cada recurso. Os 

excertos revelam tais percepções:  

 
 

A verdade é que a inovação e a tecnologia chegou em nossas salas de aula para 
ficar, como um instrumento a nosso favor que vem para nos auxiliar, facilitar e 
dar um encantamento...um brilho, para aquilo que planejamos para nossos 
alunos (Ângela, CN) (grifo meu). 
 
A idéia de se trabalhar tecnologia ajuda ao profissional de educação a 
otimizar seu trabalho, bem como tornar a aula um veículo interessante, no qual 
professores e alunos compartilham conhecimento (Daniela, BN) (grifo meu). 
 
Não é mais por uma questão de estética como era antes, é motivação e 
melhoria no ensino, uma vez que utilizar-se de retroprojetor, por exemplo, 
facilita o trabalho e chama a atenção do aluno, muito mais do que encher a 
lousa de conteúdo (Marília, BN) (grifo meu).  
 
Creio que não há um limite e sim uma reflexão em por que usar esse ou aquele 
recurso, isto é, o que tal uso auxiliará na prática pedagógica do professor e no 
aprendizado dos alunos (Suely, AM) (grifo meu).   
 
O professor, ao utilizar-se de meios tecnológicos, facilita sua vida no preparo 
de suas aulas, além de, muitas vezes, propiciar aos seus alunos aulas mais 
dinâmicas e atrativas (Raquel, AM) (grifo meu).  
 
Após  ter tido este contato no decorrer do curso e ter o conhecimento que 
estão para nos auxiliar me senti mais à vontade (Maria Cristina, CN) (grifo 
meu). 



 129

 É interessante perceber que, no excerto acima, Maria Cristina credita às 

experiências vividas no curso a transformação de representação sobre a utilização 

dos recursos tecnológicos, ou seja, sua representação tornou-se informada, mais 

refletida e mais objetiva, como confirma o excerto abaixo:    

 
 

... antes eu não sabia o que um professor queria quando utilizava a tecnologia. 
Achava que utilizava por utilizar, que era uma besteira, confesso que era até 
um pouco tradicional em alguns pontos e que não tinha nenhum fundamento. 
Hoje eu sei que usar a tecnologia na escola dever ter um objetivo, além de 
fazer com que o aluno tenha esse contato, a tecnologia está a favor do 
professor, para auxiliá-lo a atingir um objetivo de uma forma nova e que pode 
despertar o aluno de uma nova maneira (Maria Cristina, CN). 
   
 

 Os recursos tecnológicos promovem uma aula atrativa é uma representação 

que revela, em conjunto com outras representações, repercussões imediatas e de 

longo prazo sobre a utilização da tecnologia em sala. As imediatas circunscrevem-

se no âmbito sala de aula quando os objetivos da utilização dos recursos estão 

ligados ao desenvolvimento do conteúdo previamente estabelecido, como sugerem 

as seguintes ilustrações:  

 
 

Vimos que o trabalho com a tecnologia pode, ainda, tornar as aulas mais 
atrativas e interessantes e oportunizar o acesso a conhecimentos diversos 
(Tatiane, BN). 
 
O professor, ao utilizar-se de meios tecnológicos facilita sua vida no preparo 
de suas aulas, além de, muitas vezes, propiciar aos seus alunos aulas mais 
dinâmicas e atrativas (Raquel, AM).  

 
 

As repercussões a longo prazo referem-se aos objetivos não tão imediatos e 

que lidam com a reflexão sobre o papel da tecnologia, sua utilização e a inclusão 

de cidadãos na sociedade, conforme ilustra o trecho de Tatiane (BN): 

 
 

... pudemos compreender a necessidade de se preparar o educando para a 
interação com uma sociedade de recursos tecnológicos, que são, 
freqüentemente, encontrados em seu cotidiano, o que faz com que seja 
fundamental atividades que se desenvolvam no aluno habilidades relacionadas a 
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esses recursos. (...) Pôde-se concluir que a tecnologia deve ser utilizada 
criticamente pelo aluno e pelo professor (Tatiane, BN).      

 
 

A opinião de Tatiane (BN) revela a conscientização do seu papel como 

professora, pois não somente percebe o papel da tecnologia para promover aulas 

atrativas, como o de inserir alunos em uma sociedade em processo de 

digitalização.  

A representação os recursos tecnológicos promovem uma aula interessante 

explicita duas visões diferentes sob o mesmo item lexical: interessante. Para 

Daniela (BN), o uso da tecnologia promove uma aula interessante porque há 

compartilhamento de informações e conhecimentos entre professor e alunos, 

valorizando, assim, a interação para que conhecimentos possam ser construídos: 

    
 

A idéia de se trabalhar tecnologia ajuda ao profissional de educação a 
otimizar seu trabalho, bem como tornar a aula um veículo interessante, no qual 
professores e alunos compartilham conhecimento (Daniela, BN) (grifo meu). 
 

 
 

 Já para Tatiane (BN), o uso da tecnologia promove uma aula interessante 

possivelmente porque abre oportunidades para construção de outros 

conhecimentos em diferentes áreas (que não exclusivamente a da disciplina 

ministrada) revelando que a tecnologia pode ampliar a sala de aula e promover a 

construção de conhecimento de forma mais abrangente e não departamentalizada, 

como ilustrado abaixo:  

 
 

Vimos que o trabalho com a tecnologia pode, ainda, tornar as aulas mais 
atrativas e interessantes e oportunizar o acesso a conhecimentos diversos 
(Tatiane, BN). 

  
 

Os recursos tecnológicos promovem uma aula diferente é uma 

representação que sugere, a princípio, uma relação ambigüa porque, se os 
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recursos tecnológicos fazem parte do mundo dos alunos, a presença deles em sala 

de aula não deveria ser tomada como diferente. Como objetos conhecidos podem 

produzir efeitos, impactos diferentes? No entanto, não há ambigüidade, mas a 

confirmação do distanciamento entre sala de aula e mundo exterior, confirmado 

pelo fato de que a possível familiaridade com a presença e o uso da tecnologia no 

mundo exterior gera um estranhamento quando percebidas em sala de aula, para 

fins educativos. Tal constatação reforça a proposta desta pesquisa: trabalhar o 

letramento e a inclusão digital na formação pré-serviço de professores. Para 

Dayane (AM), o uso de recursos tecnológicos em sala promoveu uma aula 

diferente porque conseguiu alcançar seus objetivos. Não me parece claro se o 

simples uso da tecnologia fez com que o objetivo fosse alcançado ou se isso 

aconteceu porque se considerou, também, a mediação da tecnologia no plano 

desenhado. Apesar dessa indefinição, vale ressaltar que a professora em formação 

passou por uma experiência educativa (Dewey, 1938) e que a fez refletir sobre 

suas aulas e, conseqüentemente, sobre suas representações, como ilustro a 

seguir: 

 

Ministrei uma aula utilizando ‘rádio’, aparelho comum entre os alunos, porém 
este em aula trouxe um novo tom, possibilitou uma aula diferente e o melhor 
consegui alcançar os objetivos propostos para a aula (Dayane, AM) (grifo meu). 

 
 
 Igualmente, para Paulo (AM), o uso de recursos tecnológicos promove uma 

aula diferente, embora eles existam no mundo exterior, são incomuns na sala de 

aula e isso gera ambigüidade:   

 
 
Quando o professor ministra uma aula utilizando tecnologia, ou seja, 
retroprojetor, vídeo, apresentação em data show e outros; o aluno se sente 
mais familiarizado com a aula. Com isso a aula terá um efeito diferente (Paulo, 
AM) (grifo meu). 

 
 
 Entendo que, embora a adjetivação usada pelos professores em formação 

(atrativa, interessante e diferente) para denominar a qualidade da aula com o uso 
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de recursos tecnológicos, evidenciada nas representações os recursos tecnológicos 

promovem uma aula atrativa, os recursos tecnológicos promovem uma aula 

interessante  e os recursos tecnológicos promovem uma aula diferente, possa 

parecer semelhante, os termos empregados não podem ser claramente 

identificados como pertencentes a um mesmo aspecto porque os dados não 

permitem fazer distinções claras sobre os termos.  Portanto, mantenho as 

representações separadas, uma vez que não foi possível estabelecer semelhanças 

ou distinções entre os termos.  

A representação os recursos tecnológicos promovem a formação de 

cidadãos c íticos revela um olhar mais prospectivo, pois os professores em 

formação entendem o processo de letramento digital como necessário para que os 

estudantes de hoje possam se inserir na sociedade e, assim, tornarem-se cidadãos 

críticos. Revela, ainda, que os processos de inserção digital e letramento foram 

desencadeados porque é possível verificar a qualidade das representações, mais 

informadas, sinalizando para uma mudança na forma de conceber o papel dos 

recursos tecnológicos, para que servem, quando, como e por que usá-los para fins 

educacionais. Os excertos abaixo ilustram essa visão:  

r

 
 

Cumprir seu papel como educador, visando ao desenvolvimento intelectual do 
aluno e paralelo a isso estimular-lhe a criticidade. Deve conscientizar o 
educando da importância da tecnologia, de seus benefícios e conseqüências 
(Luciana, AM) (grifo meu). 
 
Gostaria de manter-me sempre atualizada, trazendo conhecimento para meus 
alunos de maneira interessante e construtora, tornando-os críticos e atuantes 
na sociedade (Vivian, BN) (grifo meu). 

 
 

 

Além disso, alguns professores em formação revelaram uma preocupação 

que o professor deveria ter ao trabalhar com tecnologia em sala de aula: a 

inclusão de alunos para que se sintam preparados e pertencentes à sociedade em 

que vivem. Tal visão demonstra uma propriedade mais adequada para uma 
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exigência desta sociedade em processo de digitalização (Moran, 2000; Sampaio e 

Leite, 2000; Pretto, 2001; Almeida, 2005; Lopes, 2005; Ifa, mimeo). Júlio (CN) e 

Suely (AM) elucidam tal visão: 

 
 
Quero e sei que com dedicação serei um professor que utiliza tecnologia em 
suas aulas não apenas para quebrar a rotina, quero que a tecnologia seja algo 
atrativo aos meus alunos, inserindo-os numa sociedade tecnológica, fazendo 
com que tal recurso propicie a eles uma melhor condição de estudo, trabalho e 
vida  (Júlio, CN) (grifo meu).  
 
Como nem todos os alunos têm contato com essa nova forma de linguagem, é 
necessário que a escola se volte para a democratização do acesso ao 
conhecimento, produção e interpretação das tecnologias, suas linguagens e 
conseqüências. A escola, na pessoa do professor, pode diminuir essa distância 
do aprendiz com as novas linguagens do mundo atual e futuro. Possibilitando 
esse contato do aluno com a tecnologia, o professor desenvolve em seu 
aprendiz uma postura crítica e a criatividade tão necessárias à atuação social 
profissional (Suely, AM) (grifo meu). 

 
  
 

Ao ler o trecho acima, é possível perceber algumas semelhanças entre as 

idéias de Suely com os textos teóricos discutidos em sala, pois os dois mencionam 

a democratização do acesso à informação, às novas tecnologias e suas linguagens, 

por exemplo. É importante ressaltar que a apropriação de alguns conceitos 

discutidos nas aulas por parte dos professores em formação demonstra que minha 

proposta de trabalho permitiu a construção de reflexões mais informadas. 

 Um outro exemplo de uma representação mais informada é o relato de Leila 

(BN). Ela, explicitamente, revela que sua postura está mais embasada 

teoricamente quando expressa sua visão sobre utilização de recursos, promovendo 

a formação crítica de cidadãos: 

 
Analisando as respostas dadas por mim, no início, percebi que as idéias que 
defendi sobre tecnologia não mudaram muito ao longo do semestre. Porém, 
elas ganharam mais embasamento teórico. (...) o papel do professor é o de 
sistematizador de informações, deve, o docente, neste sentido, discutir 
tecnologia com os alunos, partindo da tecnologia mais próxima do educando 
(rádio, TV, computador, etc). (...) Partilho do ponto de vista de Sampaio e Leite 
(2000:19), quando mencionam que: 
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Existe a necessidade de transformações do papel do professor e do seu modo
de atuar no processo educat vo. Cada vez mais ele deve levar em conta o ritmo 
acelerado e a grande quantidade de informações que circulam no mundo de 
hoje, trabalhando de maneira crítica com a tecnologia presente em nosso 
cotidiano. Isso faz com que a  formação do educador deva-se voltar para a 
análise e compreensão dessa realidade, bem como para a busca de maneiras de 
agir pedagogicamente diante dela. É necessário que professores e alunos 
conheçam, interpretem, utilizem, reflitam e dominem criticamente a 
tecnologia para não serem por ela dominados. 

 
i

Portanto, é de acordo com essa perspectiva que pretendo direcionar meu 
fazer pedagógico, continuo, então, defendendo as mesmas idéias sobre 
tecnologia de alguns meses atrás, porém, de forma mais sistematizada e 
analítica (Leila, BN) (grifo meu). 

 

 É importante ressaltar que Leila (BN), no excerto acima, foi uma das 

professoras em formação que fez uma reflexão recorrendo às citações teóricas, 

extraídas dos textos discutidos, para embasar sua análise sobre o conteúdo que 

tinha escrito no começo do curso.  

Luciana (AM) e Dayane (AM) revelaram uma preocupação em utilizar os 

recursos com a finalidade de formar cidadãos críticos que possam agir para acabar 

com a exclusão e desigualdade social. Os meus grifos, nos excertos abaixo, 

ilustram minha interpretação:  

 
 

O professor que trabalha com tecnologia contribui para o fim da exclusão e da 
desigualdade social. Perceber que pertence a um contexto, a uma sociedade 
tecnológica e ter consciência da importância dela ajuda a desenvolver a 
criticidade do aluno. A maior parte da população não tem acesso à tecnologia e 
a educação deve voltar-se para a democratização do acesso ao conhecimento, 
produção e interpretação das tecnologias (Luciana , AM) (grifo meu). 
 
... nosso papel como educador é muito grande, devemos procurar recursos que 
nos auxiliem no processo ensino-aprendizagem e devemos também aproximar 
nossos alunos da realidade, tentando quebrar com a desigualdade e com a 
exclusão (Dayane, AM) (grifo meu).  

 
 
 

Refletindo sobre as aulas que ministrei, consigo visualizar os 

questionamentos e as convicções de que a utilização das ferramentas tecnológicas 

só faz sentido se atreladas a uma conscientização e a inserção social dos 
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educandos. O desejo de uma sociedade mais crítica, demonstrado por Luciana e 

Dayane, permeou quase todo o curso. Mais especificamente, tal preocupação pôde 

ser percebida no terceiro momento de problematização (após leitura e discussão 

teórica), no qual foi proposta uma reflexão sobre o objetivo da utilização da 

tecnologia. As ilustrações abaixo evidenciam tal posicionamento: 

 

O objetivo de trabalhar tecnologias em sala de aula e desenvolver a 
capacidade intelectual dos  alunos  e incluí-los na sociedade, já que a 
tecnologia está presente na vida de qualquer indivíduo e para utilizá-la é 
preciso desenvolver certas habilidades. Também buscamos  orientá-los em 
como utilizar  a tecnologia a seu favor, mas com responsabilidade, sem 
prejudicar o próximo (Luciana, AM). 
 
O objetivo do papel do professor é trabalhar com a tecnologia em sala de aula 
é colocar os alunos de frente com anossa realidade, mas levando-os a terem 
um olhar crítico mostrando que necessário dominar e conhecer um pouco dela 
para não sermos excluídos e ser autônomos (Dayane, AM). 

 
 
 Nesse sentido, entendo a representação acima como semelhante à 

representação os recursos tecnológicos promovem o desenvolvimento profissional. 

Quando trato da formação do cidadão crítico, refiro-me às questões de exercício 

pleno da cidadania, de seu posicionamento na sociedade em que vive, sabendo 

reivindicar seus direitos e cumprindo seus deveres. Quando abordo sobre o  

desenvolvimento profissional, faço referência ao exercício de uma profissão, que, 

de alguma forma, está atrelado à capacitação profissional. Embora o 

desenvolvimento do profissional esteja relacionado à formação do cidadão, Joelma 

(AM) enfatizou o aspecto profissional. Para ela, o objetivo de se utilizar a 

tecnologia tem como principal motivo formar profissionalmente os futuros 

cidadãos. A professora em formação ilustra esse argumento, refletindo sobre ele 

no quinto momento de problematização: 

 
 

É importante que o professor aprenda a utilizar a tecnologia no seu dia-a-dia 
contribuindo para o desenvolvimento profissional do aluno. (...) O uso de 
tecnologia ajuda a desenvolver e capacitar o educando para o mercado 
profissional (Joelma, AM). 
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 A visão de Joelma (AM) neste quinto momento, ratifica uma reflexão 

anterior (feita no terceiro momento), revelando que o uso da tecnologia contribui 

para a formação de alunos para o mercado de trabalho. A ilustração abaixo revela 

tal posicionamento: 

 

Acredito que o objetivo é trazer para dentro da sala a realidade de um mundo 
globalizado, no qual o conhecimento de tecnologia tornou-se um pré-requisito 
na hora do novo emprego (Joelma, AM). 

 
 

A representação os recursos tecnológicos devem ser usados 

conscienciosamente foi registrada por três professores em formação, os quais 

revelaram a importância do estabelecimento de objetivos ao usar uma ferramenta 

tecnológica. Claudenira (AM) aborda uma questão fundamental do processo de 

letramento digital: saber como usar, quando usar e para que usar os recursos. 

Sem objetivos definidos e se não usarmos “o fazer inteligentemente”, não 

chegaremos a lugar algum. Em suas palavras, 

 
 

... meu ponto de vista mudou, porque percebi que ‘variar  a aula’ é uma boa 
alternativa, mas não soluciona todos os nossos problemas. Advoguei a idéia de, 
a princípio, que um professor tecnológico estaria melhor equipado do que outro 
que não faz uso da tecnologia. Hoje já não afirmaria o mesmo porque vi e 
descobri na prática que o que realmente interessa para os alunos são 
professores comprometidos com o que fazem. A realidade pelo menos da 
escola pública me fez ver que não adianta ter toda uma parafernália 
tecnológica se aquele que vai usá-las não o fizer inteligentemente, caso 
contrário, sua aula será um fracasso, enquanto que a mesma aula pode ser 
dada por outro professor sem os mesmos aparatos e ter tanto ou mais sucesso 
(Claudenira, AM). 
 
 
 

 Há duas outras professoras em formação que corroboram a representação 

acima. Percebe-se que elas refletiram e perceberam que ter objetivos é 

fundamental para que o processo ensino-aprendizagem ocorra, como fica 

evidenciado nos trechos a seguir:  

 
 



 137

... ressalto que o professor só conseguirá cumprir o seu papel quando utilizar a 
tecnologia a seu favor, ou seja, estabelecendo objetivos e não utilizando-a 
apenas como passa tempo (Cleidylaine, AM). 
 
O que se deve existir, primeiramente, é um planejamento que defina o 
objetivo de se usar um recurso (ou mais) tecnológico (Suely, AM).  

 
 

 
Com o objetivo de oferecer maior clareza ao que foi discutido, apresento um 

quadro com as representações sobre a utilização dos recursos no último momento 

de problematização, bem como o número de ocorrências e algumas ilustrações36 

para cada uma delas.  

 

 
Representações finais 
sobre o uso dos 
recursos tecnológicos 

Número 
total  
de 
Ocorrência 

 
Algumas Ilustrações 

A tecnologia desperta o 
interesse em aprender 

 
1 

... é imprescindível o uso de tecnologia numa aula, pois o 
professor estará cumprindo o seu papel. Em outras palavras, ao 
utilizar aparelhos tecnológicos em sala de aula, o educador estará 
aproximando a aula à realidade dos alunos e, ainda, estará 
tornando-a mais agradável e melhor, fazendo com que, dessa 
forma, o professor consiga chamar a atenção dos alunos para a 
aula e conseqüentemente, despertar o interesse deles pela 
aprendizagem (Cleidylaine  AM) (grifo meu). 

 
 
A tecnologia aproxima a 
aula da realidade do 
aluno 

 
 
3 

Portanto, nosso papel como educador é muito grande, devemos 
procurar recursos que nos auxiliem no processo ensino-
aprendizagem e devemos também aproximar nossos alunos da 
realidade, tentando quebrar com a desigualdade e com a exclusão 
(Dayane, AM) (grifo meu). 
Nesse sentido, é imprescindível o uso de tecnologia numa aula, 
pois o professor estará cumprindo o seu papel. Em outras 
palavras, ao utilizar aparelhos tecnológicos em sala de aula, o 
educador estará aproximando a aula à realidade dos alunos e, 
ainda, estará tornando-a mais agradável e melhor, fazendo com 
que, dessa forma, o professor consiga chamar a atenção dos 
alunos para a aula e conseqüentemente, despertar o interesse 
deles pela aprendizagem (Cleidylaine, AM) (grifo meu). 

 
A tecnologia chama a 
atenção do aluno  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
4 

Não é mais por uma questão de estética como era antes, é 
motivação e melhoria no ensino, uma vez que utilizar-se de 
retroprojetor, por exemplo, facilita o trabalho e chama a atenção 
do aluno, muito mais do que encher a lousa de conteúdo (Marília, 
BN) (grifo meu).  
Nesse sentido, é imprescindível o uso de tecnologia numa aula, 
pois o professor estará cumprindo o seu papel. Em outras 
palavras, ao utilizar aparelhos tecnológicos em sala de aula, o 

                                                 
36 Como o objetivo é oferecer um panorama das representações sobre tecnologia no último 
momento de problematização, o quadro apresentado contém ilustrações mas não todos os 
exemplos indicadores de cada representação identificada.   
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A tecnologia chama a 
atenção do aluno 

educador estará aproximando a aula à realidade dos alunos e, 
ainda, estará tornando-a mais agradável e melhor, fazendo com 
que, dessa forma, o professor consiga chamar a atenção dos 
alunos para a aula e conseqüentemente, despertar o interesse 
deles pela aprendizagem (Cleidylaine, AM) (grifo meu). 

 
A tecnologia auxilia no 
processo ensino-
aprendizagem 

 
 

11 

É importante que os recursos tecnológicos sejam usados em sala 
para aprimorar o conhecimento do aluno (Joelma, AM) (grifo 
meu). 
O professor que trabalha com tecnologia em suas aulas está 
trazendo um novo mundo para seus alunos, fazendo com que eles 
se insiram no mundo tecnológico, além de aprenderem os 
conteúdos necessários para o curso (Regina, AM) (grifo meu).  

 
A tecnologia auxilia o 
professor 

 
6 

Creio que não há um limite e sim uma reflexão em por que usar 
esse ou aquele recurso, isto é, o que tal uso auxiliará na prática 
pedagógica do professor e no aprendizado dos alunos (Suely, AM) 
(grifo meu).     
 Aós  ter tido este contato no decorrer do curso e ter o 
conhecimento que estão para nos auxiliar me senti mais a vontade 
(Maria Cristina, CN) (grifo meu). 

 
A tecnologia promove 
uma aula atrativa 

 
2 

 O professor, ao utilizar-se de meios tecnológicos facilita sua vida 
no preparo de suas aulas, além de, muitas vezes, propiciar aos 
seus alunos aulas mais dinâmicas e atrativas (Raquel, AM) (grifo 
meu).  

 
 
A tecnologia promove 
uma aula interessante 

 
 
2 

 A idéia de se trabalhar tecnologia ajuda ao profissional de 
educação a otimizar seu trabalho, bem como tornar a aula um 
veículo interessante, no qual professores e alunos compartilham 
conhecimento (Daniela, BN) (grifo meu). 
 Vimos que o trabalho com a tecnologia pode, ainda, tornar as 
aulas mais atrativas e interessantes e oportunizar o acesso a 
conhecimentos diversos (Tatiane, BN) (grifo meu). 

 
A tecnologia promove 
uma aula diferente 

 
3 

Ministrei uma aula utilizando ‘rádio’, aparelho comum entre os 
alunos, porém este em aula trouxe um novo tom, possibilitou uma 
aula diferente e o melhor consegui alcançar os objetivos propostos 
para a aula  (Dayane, AM) (grifo meu). 
Quando o professor ministra uma aula utilizando tecnologia, ou 
seja, retroprojetor, vídeo, apresentação em data show e outros; o 
aluno se sente mais familiarizado com a aula. Com isso a aula terá 
um efeito diferente (Paulo, AM) (grifo meu). 

 
 
 
 
 
A tecnologia promove a 
formação de cidadãos 
críticos  

 
 
 
 
 

18 

Gostaria de manter-me sempre atualizada, trazendo conhecimento 
para meus alunos de maneira interessante e construtora, 
tornando-os críticos e atuantes na sociedade (Vivian, BN) (grifo 
meu). 
Pôde-se concluir que a tecnologia deve ser utilizada criticamente 
pelo aluno e pelo professor. Essa aprendizagem foi colocada em 
prática a partir das aulas aplicadas durante o estágio, em que foi 
possível observar as reações dos alunos ao estarem em contato 
com recursos que, em muitos casos, não conseguem ou não 
possuem condições financeiras que permitam–lhe acessarem 
(Tatiane, BN). 
... nosso papel como educador é muito grande, devemos procurar 
recursos que nos auxiliem no processo ensino-aprendizagem e 
devemos também aproximar nossos alunos da realidade, tentando 
quebrar com a desigualdade e com a exclusão (Dayane, AM) (grifo 
meu).  

A tecnologia promove o 
desenvolvimento 
profissional 

 
1 

É importante que o professor aprenda a utilizar a tecnologia no 
seu dia-a-dia contribuindo para o desenvolvimento profissional do 
aluno (Joelma, AM) (grifo meu). 

 
 

 
 

... (ressalto que o professor só conseguirá cumprir o seu papel 
quando utilizar a tecnologia a seu favor, ou seja, estabelecendo 
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A tecnologia deve ser 
usada 
conscienciosamente 
 
 
 

 
4 

objetivos e não utilizando-a apenas como passa tempo). Assim, o 
educador estará enriquecendo as suas aulas e estas estarão 
ligadas aos interesses e necessidades dos alunos, proporcionado-
lhes o contato com a tecnologia, a qual está cada vez mais 
dominando o mundo (Cleidylaine, AM) (grifo meu).  
O que se deve existir, primeiramente, é um planejamento que 
defina o objetivo de se usar um recurso (ou mais) tecnológico. 
Creio que não há um limite e sim uma reflexão em por que usar 
esse ou aquele recurso, isto é, o que tal uso auxiliará na prática 
pedagógica do professor e no aprendizado dos alunos (Suely, AM) 
(grifo meu).   

Quadro 3.7: Representações finais sobre uso de recursos tecnológicos 

 
 
 
3.3 CONFRONTANDO O REPERTÓRIO E AS REPRESENTAÇÕES 

INICIAIS E FINAIS 

 

 

Nesta seção, estabeleço um paralelo interpretativo, confrontando os 

momentos inicial e final de problematização. Para tanto, subdivido-a em três 

subseções: na primeira, reflito sobre a questão dos repertórios interpretativos; na 

segunda, discuto as representações sobre tecnologia nos dois momentos em foco; 

e, na terceira, discuto as representações sobre o uso de recursos tecnológicos nos 

dois momentos em foco.  

 

 

3.3.1 CONFRONTANDO O REPERTÓRIO DO MOMENTO INICIAL E DO MOMENTO 

FINAL  

 

 

Nesta subseção, discuto os repertórios interpretativos revelados nos dois 

momentos de problematização em foco: o primeiro e o último. Inicio pela 

discussão sobre os substantivos; em seguida, os verbos; e, finalmente, os 

adjetivos e advérbios. 
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 Ao comparar os substantivos mais freqüentes nos dois momentos, não 

encontrei novidades, pois as escolhas lexicais mencionadas pelos professores em 

formação eram as aguardadas, tais como: professor(es), aluno(s), tecnologia, 

informação, sociedade, conhecimento, recurso(s), dentre outros, uma vez que o 

input gerador de reflexão foi tecnologia e sua utilização. Alguns itens lexicais mais 

presentes estão sintetizados no quadro37 a seguir: 

 

 
PRIMEIRO MOMENTO DE PROBLEMATIZAÇÃO 

(total de itens lexicais = 1108) 
 

 
ÚLTIMO MOMENTO DE PROBLEMATIZAÇÃO 

(total de itens lexicais = 1685) 
 

ITENS  
LEXICAIS 

FREQÜÊNCIA PORCENTAGEM ITENS LEXICAIS FREQÜÊNCIA PORCENTAGEM 

Professor 67 1,67 Professor  94 1,23 
Alunos 50 1,25 Tecnologia  76 0,99 
Sociedade 36 0,90 Alunos 73 0,95 
Tecnologia 36 0,90 Aula 48 0,55 
Aluno 24 0,60 Aluno 46 0,60 
Aula 23 0,57 Aulas 42 0,55 
Aulas 22 0,55 Sociedade 42 0,55 
Recursos 20 0,50 Conhecimento 37 0,48 
Informação 17 0,42 Mundo 36 0,47 
Conhecimento 16 0,40 Papel 24 0,31 
Informações 15 0,37 Sala 22 0,29 
Mundo 14 0,35 Ensino 21 0,27 
Professora  11 0,27 Prática 21 0,27 
Aprendizado 9 0,22 Recursos 18 0,24 
Aprendizagem  9 0,22 Uso 16 0,21 
Papel  9 0,22 Educador 15 0,20 
Profissional  9 0,22 Escola  15 0,20 
Vida 9 0,22 Forma 15 0,20 
Comunicação 7 0,17 Formação 15 0,20 
Escola 7 0,17 Trabalho 15 0,20 
Meios 7 0,17 Acesso 13 0,17 
Trabalho  7 0,17 Informações 13 0,17 
Acesso 6 0,15 Profissional 13 0,17 
Contato 6 0,15 Contato 12 0,16 
Educador 6 0,15 Informação 12 0,16 
Forma 6 0,15 Tecnologias 12 0,16 
Pessoas 6 0,15 Professores 10 0,13 
Processo 6 0,15 Educação 9 0,12 
Assuntos 5 0,12 Processo 9 0,12 
Diferença 5 0,12 Interesse 8 0,10 
Procura 5 0,12 Meios 8 0,10 

                                                 
37 Como o objetivo é oferecer um panorama dos itens lexicais mais freqüentes nos dois momentos 
em foco, o quadro apresentado não contém todos os itens lexicais. 



 141

Professores 5 0,12 Realidade 8 0,10 
Recurso 5 0,12 Conhecimentos 7 0,09 
Computador 4 0,10 Consciência 7 0,09 
Condições 4 0,10 Educando 7 0,09 
Crescimento 4 0,10 Escolas 7 0,09 
Equipamentos 4 0,10 Interação 7 0,09 
Ferramentas 4 0,10 Mudanças 7 0,09 
Meio 4 0,10 Objetivo 7 0,09 
Parte 4 0,10 Assunto 6 0,08 
Poder 4 0,10 Atenção 6 0,08 
Uso 4 0,10 Condições 6 0,08 
Atenção 3 0,07 Dificuldades 6 0,08 
Avanços 3 0,07 Era 6 0,08 
Benefícios 3 0,07 Experiência 6 0,08 
Cotidiano 3 0,07 Matéria 6 0,08 
Dedicação 3 0,07 Pessoa 6 0,08 
   Relação 6 0,08 
Quadro 3.8: Confronto dos repertórios inicial e final 

 

 Fiz o escrutínio dos substantivos mais freqüentes no quinto momento, mas 

ausentes no primeiro e identifiquei sete, a saber: consciência, experiência, teoria, 

criticidade, linguagens, postura e reflexão. O quadro abaixo sintetiza esses itens, 

sua freqüência e porcentagem: 

 

ITENS  LEXICAIS FREQÜÊNCIA PORCENTAGEM 
Consciência 7 0,09 
Experiência 6 0,08 
Teoria  5 0,07 
Criticidade 4 0,05 
Linguagens 4 0,05 
Postura 4 0,05 
Reflexão 3 0,04 
Quadro 3.9: Substantivos mais freqüentes no quinto momento de problematização 

 

 

A ausência de ênfase nesses substantivos, no primeiro momento, e a 

presença deles, no último momento, pode ser entendida como uma marca do 

desencadeamento do processo de inclusão e letramento digital. Ilustro no quadro, 

a seguir, alguns trechos que evidenciam esses substantivos em contexto.  
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3 ... questões sociais e, principalmente, para que tenham poder de 
decisão, desenvolvam criticidade e possam escolher o que devem ler, 
assistir, seguir, etc  
   
2  ... Perceber que pertence a um contexto, a uma sociedade 
tecnológica e ter consciência da importância dela ajuda a desenvolver a 
criticidade do aluno.   
 
5 os que a escola oferece, mesmo que sejam restritos: para que os 
alunos tenham a experiência desde a aprendizagem básica com aparelhos e 
funções que nos rodeiam ...  
 
1 zação do acesso ao conhecimento, produção e interpretação das 
tecnologias, suas linguagens e conseqüências. 2. A escola, na pessoa do 
professor, pode diminuir essa distância do aprendiz com as novas 
linguagens do mundo atual e futuro. Possibilitando esse contato do aluno 
com a ...  
 
1 e contato do aluno com a tecnologia, o professor desenvolve em seu 
aprendiz uma postura crítica e a criatividade tão necessárias à atuação 
profissional....  
 

2 fessor que busca um conhecimento pré-existente do aluno e com este 
leva-o a uma reflexão crítica, podendo em seguida tornar-se um professor 
de valores da sociedade ...  
 
3  das tarefas. 129. Sei que em minha prática houve alguns desvios, 
que mediante reflexão pretendo melhorar. Sendo assim, enquanto educadora 
o mais importante é ... 

 
Quadro 3.10: Substantivos mais freqüentes no quinto momento de problematização em contexto 

 
 
 Em relação aos verbos, os mais freqüentes estão sintetizados no quadro 

abaixo: 

 

 
PRIMEIRO MOMENTO DE PROBLEMATIZAÇÃO 

(total de itens lexicais = 1108) 
 

 
ÚLTIMO MOMENTO DE PROBLEMATIZAÇÃO 

(total de itens lexicais = 1685) 
 

ITENS  
LEXICAIS 

FREQÜÊNCIA PORCENTAGEM ITENS 
LEXICAIS 

FREQÜÊNCIA PORCENTAGEM 

Ser 39 0,97 Ser 39 0,51 
Tem 16 0,40 Deve 25 0,33 
Gostaria 15 0,37 Seja 19 0,25 
Saber 15 0,37 Ter 17 0,22 
Seja  12 0,30 Pode 16 0,21 
Ter  12 0,30 Tem  16 0,21 
Deve 10 0,25 Estar 14 0,18 
Sou 10 0,23  Fazer 14 0,18 



 143

Utilizar 10 0,25 Trabalhar  12 0,16 
Ensinar 9 0,22 Aprender 11 0,14 
Estar 9 0,22 Usar 11 0,14 
Faz 9 0,22 Devemos 10 0,13 
Pode  9 0,22 Sou 10 0,13 
Utiliza 9 0,22 Faz 9 0,12 
Quero  8 0,20 Saber 9 0,12 
São  8 0,20 Trabalha 9 0,12 
Usar 8 0,20 Utilizar 9 0,12 
Trabalho  7 0,17 Ensinar 8 0,10 
Acredito 6 0,15 Estará 8 0,10 
Aprender 6 0,15 Fazendo 8 0,10 
Possa 6 0,15 Levar 8 0,10 
Sendo  6 0,15 Tenham  8 0,10 
Desenvolver 5 0,12 Acredito  7 0,09 
Estará 5 0,12 Desenvolver  7 0,09 
Facilitar 5 0,12 Dizer  7 0,09 
Poder 5 0,12 Preparar  7 0,09 
Procura 5 0,12 Sei  7 0,09 
Trabalhar  5 0,12 Sendo  7 0,09 
Acompanhar 4 0,10 Devem  6 0,08 
Atualizar 4 0,10 Era  6 0,08 
Auxiliar 4 0,10 Gostaria  6 0,08 
Dizer 4 0,10 Posso  6 0,08 
Há 4 0,10 Tenho  6 0,08 
Pensar 4 0,10 Utiliza  6 0,08 
Poderei 4 0,10 Utilizando  6 0,08 
Proporcionar 4 0,10    
Quer 4 0,10    
Sei 4 0,10    
Trabalha 4 0,10    
Transformar 4 0,10    
Trazer 4 0,10    
Uso 4 0,10    
Quadro 3.11: Os verbos mais freqüentes nos momentos inicial e final  
 

 

Em relação aos verbos, ao fazer vários cruzamentos possíveis entre os dois 

momentos em foco, percebi que contrastar os verbos mais freqüentes no quinto 

momento e os menos freqüentes no primeiro momento foi significativo porque  

indica que houve um ganho qualitativo nas opiniões dos professores em formação. 

Primeiro apresento os cinco itens lexicais identificados desse contraste. Em 

seguida, descrevo e explico a importância do ganho revelado durante o semestre 

investigado. Os itens lexicais são: 

 



 144

• Deve (10 ocorrências no primeiro momento e 25 no quinto momento) 

• Devemos (nenhuma ocorrência no primeiro e 10 no quinto) 

• Devem (1 ocorrência no primeiro e 6 no quinto) 

• Sei (3 ocorrências no primeiro e 7 no quinto) 

• Pode (7 ocorrências no primeiro e 16 no quinto) 

 

A utilização do item lexical deve  no primeiro momento demonstra que é o 

professor o responsável pelo processo ensino-aprendizagem, pois é ele quem deve 

aprender, deve inovar e deve mostrar: 

 

O professor é aquele que pode usar os recursos tecnológicos. Deve sempre 
aprender, atualizar-se. A tecnologia é um ótimo recurso para melhora  
... para atrair a atenção e proporcionar uma aula interativa aos alunos o 
professor deve sempre inovar suas aulas utilizando-se de todas as estratégias 
possíveis,  
... os recursos tecnológicos para auxiliar no aprendizado do aluno.O professor 
deve mostrar aos alunos que os recursos tecnológicos são ferramentas que 
auxilia  

 

 Por outro lado, no quinto momento de problematização, a visão dos 

professores em formação tornou-se mais informada porque a responsabilidade é 

de todos os envolvidos no processo, conforme ilustram os trechos extraídos por 

meio do Concordance:  

 

... agora o faço com conhecimento de causa. Ainda acredito que o professor 
deve e precisa oferecer para seus alunos uma interação maior com as 
tecnologias.  
... intelectual do aluno e paralelo a isso estimular-lhe a criticidade. Deve 
conscientizar o educando da importância da tecnologia, de seus benefícios e  
... aluno. A maior parte da população não tem acesso à tecnologia e a educação 
deve voltar-se para a democratização do acesso ao conhecimento, produção e  
... fatores fundamentais para que percebamos que o profissional em educação 
deve ser visto como um educador, auto-formador e formador de 
personalidade, de   
... o acesso a conhecimentos diversos.  Pôde-se concluir que a tecnologia deve 
ser utilizada criticamente pelo aluno e pelo professor. Essa aprendizagem  
  Por isso, o papel do professor é o de sistematizador de informações, deve, o 
docente, neste sentido, discutir tecnologia com os alunos, partindo da  
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O item lexical devemos utilizado no último momento de problematização 

sinaliza que o professor em formação passou a inserir-se como uma pessoa 

responsável por essa inclusão ou pelo uso da tecnologia em sala de aula, conforme 

ilustram os trechos selecionados pelo Conco dance:  r

 

... o tradicionais – professor explica e os alunos apenas escutam e se calam. 
Devemos formar alunos que acompanhem a fugacidade da informação, ou seja, 
alunos  
... tar seu interesse, assim como lutamos para que aluno tenha o hábito de ler, 
devemos lutar para que o aluno aprenda a usar recursos tecnológicos com meio  
... adão que queremos formar, ou seja, se existe tecnologia na vida dos alunos, 
devemos usá-la também em sala de aula; se existe um mundo crítico e 
desenvolvido  
...  usá-la também em sala de aula; se existe um mundo crítico e desenvolvido, 
devemos ensinar e colaborar para que os alunos saibam se expressar; se o 
aluno  

 

A utilização do item lexical devem  no primeiro momento refere-se a uma 

característica dos educandos após sua formação inicial: “devem estar compatíveis 

com a velocidade e a complexidade de uma sociedade na era digital”. No último 

momento de problematização, é possível afirmar que a percepção dos professores 

em formação se tornou mais sofisticada e comprometida com a inclusão de alunos 

na sociedade pois, conforme os trechos selecionados pelo Conco dance, os alunos 

devem escolher como querem ser informados, os conteúdos devem contribuir para 

a formação de um novo cidadão e as aulas devem objetivar uma formação crítica 

do educando:  

r

 
 

... tenham poder de decisão, desenvolvam criticidade e possam escolher o que 
devem ler, assistir, seguir, etc. Hoje, com certeza, após o estágio e as   
... absorver uma nova característica, a da inovação. Sendo assim, seus 
conteúdos devem levar em conta um novo cidadão, aquele que seja capaz de se 
desenvolver em  
... de Ensino Fundamental e Médio de Língua Inglesa aprendi que nossas aulas 
devem espelhar-se no tipo de cidadão que queremos formar, ou seja, se existe  

 
 
O item lexical sei  também revela o grau de sofisticação e reflexão atingida 

pelos professores em formação no último momento. Interpretei os trechos a seguir 
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como momentos de compartilhamento de reflexões e, conseqüentemente, de 

conscientização sobre a prática docente e/ou  sobre o uso de recursos tecnológicos 

em sala de aula: 

 
 

... me senti mais a vontade. 66. Independente de ter ou não um micro, hoje eu 
sei que o importante é usar a tecnologia a favor do aluno porém não podemos  
... engajada para lidar com esse problema, criando eu mesma novas condições. 
Sei hoje que usar tecnologia não é somente fazer uso do computador, mas sim  
... aulas um engajamento maior por parte dos alunos a execução das tarefas.  
Sei que em minha prática houve alguns desvios, que mediante reflexão 
pretendo me  
Título: eu, um professor na sociedade da informação . Hoje posso dizer que sei 
o objetivo de se aproveitar os recursos tecnológicos que a escola oferece,  
to foi quanto ao meu papel de professor na sociedade tecnológica, pois hoje 
sei que usar um texto sobre atualidades, como a reeleição de Bush nos EUA  

 
 
 

As ilustrações apresentadas se distinguem das opiniões não informadas do 

primeiro momento de problematização quando os três professores em formação 

escolheram o item lexical sei, revelando uma certeza da necessidade de 

atualização, uma certeza de que é preciso ter dedicação e uma vontade em ser um 

professor que utilizará a tecnologia em sala. Apesar de as opiniões expressas 

indicarem uma certeza e uma vontade, não as considero como informadas, se 

contrastadas com o último momento, pois há ausência de conhecimentos teóricos. 

Os trechos abaixo ilustram essa ausência: 

 
 

... unos pudessem passar os melhores momentos de aprendizagem e não um 
pesadelo. Eu sei que para isso o professor tem que ser atualizado ler muito e 
saber também  
... quando eu for para uma escola regular, seja ela particular ou pública, porque 
sei que ser um educador na atual sociedade requer dedicação e não recurso. 
... meus alunos. Em sala de aula sou o educador, mas também um aprendiz. 
Quero e sei que com dedicação serei um professor que utiliza tecnologia em 
suas aulas  

 
 
Em relação ao item lexical pode, apesar de ter aparentemente o mesmo 

significado nos dois momentos (isto é, possibilidade), a utilização do não  em três 
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trechos do quinto momento empresta à essa forma verbal uma conotação de  

obrigatoriedade, revelando, portanto, comprometimento. O quadro abaixo traz 

algumas ilustrações dos dois momentos em foco: 

 

 

PRIMEIRO MOMENTO QUINTO MOMENTO 
4 estar constantemente atualizando-
se. BERNADETE O professor é aquele que 
pode usar os recursos tecnológicos. Deve 
sempre aprender, atualizar-se. A tecnol  
6 ógica, o professor tem uma 
infinidade de opções para diversificar 
sua aula. Ele pode utilizar todos os 
recursos tecnológicos para tornar a aula 
mais dinâmica   
7 professor que tem acesso aos 
equipamentos como data-show, retro, tv, 
vídeo, etc pode planejar diversos tipos 
de atividades, ou seja, sua aula acaba 
sendo difere  

 

1 iedade. Bom, se o papel do 
professor é ser mediador do 
conhecimento, ele não pode trabalhar de 
maneira que só ele entenda que seja 
melhor só para ele, afinal   
 
4  crescer. 34. Mesmo que as 
escolas não disponham de aparelhos, o 
professor pode preparar aulas que 
tratam da tecnologia, sendo através de 
desenhos das máqu  
5 sendo através de desenhos das 
máquinas como computador. 35. O 
professor não pode se ocultar, fingir 
que nada mudou, pois assim estará 
assumindo a postura de  
12 esse assunto resultaram em uma 
consciência de que o trabalho do 
professor pode e deve ser complementado 
com o uso da tecnologia, desde que essa 
seja utili  
13 da tecnologia e usá-la ao nosso 
favor. 135. A formação para a cidadania 
não pode mais dispensar uma consistente 
educação para as mídias. Precisamos 
prestar  

 

Quadro 3.12: O item lexical pode em contexto nos momentos inicial e final     
  

Embora no quadro de verbos mais utilizados nos dois momentos não 

estejam relacionados todos os itens lexicais utilizados, foi possível, na continuidade 

da minha interpretação, perceber algo que ocorreu com dois itens lexicais e três 

professoras em formação em particular: mudei (com uma ocorrência)  e constatei 

(com duas ocorrências), revelando a qualidade da reflexão feitas por Marília (BN), 

Daniela (BN)  e Kelly (BN) no último momento de problematização. Apesar de uma 

freqüência baixa, os contextos em que os itens foram utilizados desvelam 

comprometimento com a inclusão e a conscientização do professor em ter 
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propósitos firmes para a utilização dos recursos disponíveis na escola. Os excertos 

abaixo ilustram tal posicionamento: 

  
 

Outro aspecto em que mudei muito foi quanto ao meu papel de professor na 
sociedade tecnológica, pois hoje sei que usar um texto sobre atualidades, 
como a reeleição de Bush nos EUA tem como objetivo principal levar o aluno 
ser crítico, a argumentar e desenvolver-se como cidadão atuante. Isso não 
deve ser feito somente nas disciplinas são parte de formação de cada 
educando (Marília, BN) (grifo meu). 
 
Constatei que quem quer trabalhar bem  tem acesso livre à sala de vídeo, de 
informática, à biblioteca e a qualquer outro espaço escolar, basta ter um 
trabalho pautado num planejamento num projeto (Daniela, BN) (grifo meu). 
 
Em minhas aulas de regência pude colocar em prática todos os itens 
mencionados acima, também constatei que as aulas podem ser diferentes e 
atingir uma escala de conhecimento maior do que o esperado, além de que 
proporciona aos alunos uma interação e uma construção crítica sobre seus 
pontos de vista. Esses alunos podem fazer desta sociedade, uma sociedade 
pensante, analítica e responsável (Kelly, BN) (grifo meu). 

 
 
Ao refletir sobre as ilustrações acima, é possível afirmar que os itens lexicais 

identificados no primeiro momento revelam uma percepção dos professores em 

formação pouco informada em relação às questões sobre tecnologia e seu uso, o 

que já era esperado. É correto afirmar também que outros itens lexicais 

identificados no último momento de problematização revelam uma percepção mais 

sofisticada e mais embasada teoricamente. A preocupação com o 

comprometimento, com a responsabilidade e com o dever de incluir e letrar 

digitalmente seus educandos para esta sociedade em processo de digitalização 

pode ser percebida.  

Os adjetivos e os advérbios usados, assim como os substantivos e verbos, 

nas representações sobre tecnologia e uso dos recursos tecnológicos identificados 

no último momento desvelam uma reflexão mais profunda por parte dos 

professores em formação. Os mais freqüentes estão sintetizados no quadro a 

seguir: 
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PRIMEIRO MOMENTO DE PROBLEMATIZAÇÃO 

(total de itens lexicais = 1108) 
 

 
ÚLTIMO MOMENTO DE PROBLEMATIZAÇÃO 

(total de itens lexicais = 1685) 
 

ITENS  
LEXICAIS 

FREQÜÊNCIA PORCENTAGEM ITENS 
LEXICAIS 

FREQÜÊNCIA PORCENTAGEM 

Não  58 1,44 Não 90 1,18 
Tecnológicos 16 0,40 Hoje 22 0,29 
Sempre 11 0,27 Melhor 16 0,21 
Tecnológica 10 0,25 Muito  15 0,20 
Profissional  9 0,22 Tecnológicos 15 0,20 
Digital 8 0,20 Sempre 14 0,18 
Hoje 8 0,20 Tecnológica 14 0,18 
Muito 8 0,20 Profissional 13 0,17 
Melhor 6 0,15 Tecnológico 13 0,17 
Importante  5 0,12 Novas 10 0,13 
Diferente 4 0,10 Crítica 9 0,12 
Diferentes 4 0,10 Importante  8 0,10 
Possíveis 4 0,10 Maior  8 0,10 
Tecnológico 4 0,10 Bem  7 0,09 
Atualizado  3 0,07 Diferente 7 0,09 
Competente 3 0,07 Tão 7 0,09 
Maior 3 0,07 Bom 6 0,08 
Novas 3 0,07 Consciente 6 0,08 
Realmente  3 0,07 Crítico 6 0,08 
   Grande 6 0,08 
   Claro 5 0,07 
   Fundamental 5 0,07 
   Interessante 5 0,07 
   Social 5 0,07 
   Utilizada  5 0,07 
Quadro 3.13: Adjetivos e advérbios mais freqüentes nos dois momentos em foco 

 

 

O mesmo procedimento adotado para os verbos de fazer vários 

cruzamentos possíveis entre os dois momentos foi também aplicado para os 

adjetivos. Percebi que contrastar os itens lexicais mais freqüentes no primeiro 

momento de problematização e aqueles com baixa freqüência no quinto momento 

foi interessante porque indica um ganho qualitativo nas opiniões dos professores 

em formação sobre formar cidadãos críticos e reflexivos para esta sociedade em 

processo de digitalização. Os itens que se destacaram são: 
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• Digital (8 ocorrências no primeiro e 4 ocorrências no quinto) 

• Possíveis (4 ocorrências no primeiro e 1 no quinto) 

• Atualizado (3 ocorrências no primeiro e 1 no quinto) 

• Competente (3 ocorrências no primeiro e nenhuma no quinto) 

 

É possível interpretar a baixa freqüência (ou ausência) desses itens no 

último momento de problematização como relacionados à formação de cidadãos 

crítico-reflexivos. Apesar de parecer ilógica tal constatação quando se aborda a 

formação de cidadãos, interpreto como possível, uma vez que os itens lexicais 

identificados revelam maior detalhamento sobre essa formação. A utilização do 

item lexical digital, no primeiro momento, indica que um dos um dos focos do 

primeiro input reflexivo foi mencionado: o papel da tecnologia na sociedade digital. 

O item possíveis  centrou no papel do professor em utilizar “todas as estratégias 

possíveis”, “todos os sites possíveis” e “todos os recursos tecnológicos possíveis” 

para ensinar.  

Ainda no primeiro momento, entendo que os itens lexicais atualizado e 

competente podem ser considerados como termos amplos para identificar o tipo 

de professor que são ou que gostariam de ser. São adjetivos que considero pouco 

informados, talvez, pela falta de conhecimentos teóricos. Os excertos abaixo 

ilustram tal posicionamento: 

 
Eu sei que para isso o professor tem que ser atualizado ler muito e saber 
também usar toda essa tecnologia que o mundo oferece de uma forma atrativa 
e rápida (Meire, CN). 
O professor que eu gostaria de ser é aquele que sempre procura estar 
atualizado, mas que não corra atrás da informação pela informação e sim, 
informação que contribua para o processo ensino-aprendizagem (Leila, BN).  

 
 
Por outro lado, no quinto momento de problematização, após as leituras e 

as discussões teóricas, a elaboração e regência de uma aula, é possível interpretar 

que a noção de competência e atualização ganhou mais especificidade, ou seja, 
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outros adjetivos qualidades foram mencionados, tais como: crítico (s), crítica e 

consciente. 

Interpretei esses três adjetivos como relacionados à construção de cidadãos 

crítico-reflexivos. No primeiro momento de problematização, os itens crítico e 

crítica tiveram uma ocorrência cada e, no quinto momento, crítico e críticos  

tiveram, no total, 8 ocorrências e crítica  teve 9, demonstrando uma preocupação 

maior para uma formação dos educandos que valoriza tal qualidade e que pode ser 

exemplificada nos seguintes excertos: 

 
Além dos diversos assuntos colocados em questão, sem dúvida, pudemos 
desenvolver, durante as aulas, a habilidade de sociabilidade, de interação e a 
habilidade de expressão crítica e argumentada (Tatiane, BN) (grifo meu).  

  
Em minhas aulas de regência pude colocar em prática todos os itens 
mencionados acima, também constatei que as aulas podem ser diferentes e 
atingir uma escala de conhecimento maior do que o esperado, além de que 
proporciona aos alunos uma interação e uma construção crítica sobre seus 
pontos de vista. Esses alunos podem fazer desta sociedade, uma sociedade 
pensante, analítica e responsável (Kelly, BN) (grifo meu). 
 
Gostaria de manter-me sempre atualizada, trazendo conhecimento para meus 
alunos de maneira interessante e construtora, tornando-os críticos e atuantes 
na sociedade (Vívian, BN) (grifo meu). 

  
 

Um outro adjetivo que não foi identificado no primeiro momento, mas foi 

mencionado seis vezes no quinto momento é o item lexical consciente, 

demonstrando que os professores em formação passaram por um processo 

reflexivo e estão mais informados acerca da importância do trabalho com 

letramento digital para a formação do futuro profissional crítico-reflexivo. As 

ilustrações abaixo revelam tal importância: 

 
 

Educar-se é questão pessoal. Fornecer educação é missão social. Portanto, a 
escola deve proporcionar a todas as camadas da população o acesso ao 
conhecimento elaborado e deve fornecer um cidadão consciente, crítico e 
participativo (Dulce, BN) (grifo meu).  
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Fazer com que o aluno entenda essas mudanças ou até mesmo sistematizar o 
conhecimento de mundo que ele traz sobre essas mudanças, permite ao 
educando inserir-se nesta sociedade que lhe pertence e que, muitas vezes, ele 
é excluído por não saber se apoderar das informações necessárias para poder 
participar e atuar integralmente dessa sociedade.  Nesse sentido, o professor 
é peça chave deste processo, só relembrando, que é peça chave aquele 
professor que é consciente do seu papel na sociedade da informação, porque 
como defende Sampaio e Leite (2000:9), se constata uma defasagem entre o 
que os alunos sabem e o que os professores sabem, mas em sentido contrário: 
é o professor o ignorante. 
Então, quando digo em ser professor peça chave na sociedade da informação, 
é somente aquele educador consciente de seu papel, pois ele, aí eu me incluo... 
(Leila, BN) (grifo meu). 

 
 
Concluindo, é possível perceber que o repertório interpretativo identificado 

no primeiro momento de problematização revela que as escolhas lexicais utilizadas 

pelos professores em formação sugerem um conhecimento pouco sofisticado em 

relação à tecnologia e à utilização de recursos tecnológicos em sala de aula. O 

repertório identificado no quinto momento de problematização, por outro lado, 

revela o uso de itens lexicais relacionados à uma preocupação com a inclusão e o 

letramento digital, o que pode ser visto na próxima seção na qual descrevo e 

interpreto as representações sobre tecnologia e seu uso. 

 
 
 
3.3.2 CONFRONTANDO AS REPRESENTAÇÕES SOBRE TECNOLOGIA DO MOMENTO 

INICIAL E DO MOMENTO FINAL 

 

 

Nesta subseção, objetivo confrontar as representações sobre tecnologia 

reveladas nos dois momentos. O quadro a seguir sintetiza, primeiramente, as 

representações sobre tecnologia identificadas somente no primeiro momento, 

outras reveladas somente no último momento e aquelas semelhantes que foram 

reveladas nos dois momentos de problematização.  
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PRIMEIRO MOMENTO 

 

 
QUINTO MOMENTO 

 
Representação 

Número  
total de 
ocorrências 

 
Representação 

Número 
total de 
ocorrências 

Tecnologia não substitui 
o professor  

1   

Tecnologia é algo 
positivo  

2   

Tecnologia assusta  1   
  Tecnologia não é só 

computador  
2 

  Tecnologia é sedutora  1 
Tecnologia é ferramenta  8 Tecnologia é um recurso  14 
Tecnologia está no 
mundo  

5 Tecnologia está em todo o 
lugar  

10 

Tecnologia tem poder  3 Tecnologia tem poder  2 
Tecnologia é evolução  2 Tecnologia está em 

constante mudança  
3 

Quadro 3.14: Confrontando as representações sobre tecnologia 
 
 

Refletindo sobre o quadro apresentado, observo que três representações 

foram reveladas somente no primeiro momento. São elas: tecnologia não substitui 

o professor, tecnologia é algo positivo e tecnologia assusta.  

As ilustrações das três representações acima revelam influência do senso 

comum nas reflexões dos professores em formação e, portanto, desprovida de 

conhecimentos teóricos ou de uma reflexão mais cuidadosa ou, ainda, de ambos, o 

que, em alguma medida, já seria esperados no momento inicial da pesquisa.  

Mencionar que a tecnologia não substitui o professor na formação dos alunos, que 

a tecnologia possui qualidade e praticidade e que a tecnologia assusta por 

desconhecimento são exemplos que interpretei como calcados no senso comum, 

considerando-as, portanto, representações não informadas. A ausência dessas 

representações no momento final impossibilita uma comparação, mas sinaliza, 

sobretudo, para um amadurecimento nas reflexões sobre tecnologia que, durante 

o semestre, foram sendo embasadas nos textos discutidos e na elaboração e 

aplicação de um plano de aula. Após terem discutido textos teóricos e trabalhado 
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na aplicação prática dessa teoria, outras preocupações surgem, principalmente 

relacionadas ao uso dos recursos tecnológicos em sala de aula (discutidas na 

próxima subseção).  

Duas representações foram reveladas somente no último momento de 

problematização: tecnologia não é só computador  e tecnologia é sedutora. 

Considero-as como representações informadas, uma vez que é possível identificar 

apoio de um conhecimento teórico implícito nelas. O acesso à literatura que 

salientava que giz e lousa são considerados tecnologias provocou, pelo menos nas 

duas professoras em formação que revelaram essa representação, uma 

possibilidade de repensar suas percepções, refletir sobre elas e transformá-las.  

A representação tecnologia é sedutora também pode ser considerada uma 

representação informada, pois é influenciada pelo conhecimento teórico 

explicitamente evidenciado no texto de Kenski (2001:102) no qual a autora afirma 

que “o professor seduz  com a informação”. Ângela, certamente, se apropriou da 

idéia e a utilizou em sua reflexão: 

 
 

“a evolução não está principalmente nas tecnologias – cada vez mais sedutoras 
– mas em nós mesmos”  (Ângela, CN) 

 
 
Apesar de a tecnologia seduzir, na visão de Ângela (CN), ela deve ser 

motivo de mais estudo para que não nos tornemos seduzidos cegamente. A 

sedução é, portanto, um alerta para a necessidade de evoluirmos, de 

desencadearmos um processo de letramento digital, conforme ilustra o excerto 

abaixo: 

 

Nos clareou e tem amadurecido a idéia da construção de novos conhecimentos 
sobre recursos tecnológicos e entender como e por que integrar o computador 
em nossa prática pedagógica (Ângela, CN).     

 



 155

Há quatro representações semelhantes que foram reveladas nos dois 

momentos em foco. Apesar de alguma similaridade, elas apresentam certas 

diferenças que podem ser verificadas nas ilustrações das representações finais 

porque apresentam um traço mais marcadamente reflexivo e, conseqüentemente, 

mais informado. As experiências vivenciadas pelos professores em formação 

durante o semestre, dentre elas a leitura e discussão de textos teóricos, a 

elaboração do plano de aula e a experiência prática de regência de aula com 

algum recurso tecnológico, permitiram que as representações fossem mais 

fundamentadas.    

Tecnologia é evolução  revelada no início do semestre é semelhante a 

tecnologia está em constante mudança. Nos dois momentos, é possível perceber 

que a evolução da tecnologia ou por ela estar em constante mudança requer uma 

atualização e, portanto, justifica a urgência de se trabalhar o letramento digital 

para promover a inclusão de professores e alunos na e para a sociedade. 

A representação tecnologia tem poder foi revelada nos dois momentos. No 

entanto, há características distintas entre as representações não informadas 

reveladas no primeiro momento quando as ilustrações denotam um ar de 

conformismo frente às mudanças provocadas pelo poder da tecnologia na 

sociedade e no ambiente escolar. Por outro lado, as ilustrações identificadas no 

último momento de problematização evidenciam que, apesar de o poder exercido 

pela tecnologia acarretar mudanças tanto na sociedade como nos ambientes 

escolares, é papel do professor inserir os alunos na sociedade, mostrando-lhes a 

importância de se ter conhecimentos sobre letramento digital para exercerem 

plenamente sua cidadania. É correto afirmar que, tendo esses conhecimentos, o 

cidadão se conscientiza de que quem confere poder aos recursos tecnológicos é 

ele, e não o contrário. 

Duas representações são semelhantes: tecnologia está no mundo, 

identificada com cinco ilustrações no primeiro momento, e tecnologia está em todo

o lugar, revelado no último momento de problematização com dez ilustrações. O 
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número de ocorrências dobrou no último momento de problematização, o que 

pode significar que, quando conhecemos algum assunto, somos capazes de dar 

informações mais precisas, de mencionar mais detalhes e de argumentar mais. 

Entendo que os professores em formação ficaram mais informados sobre 

tecnologia e sua repercussão no mundo, na sociedade. Além disso, o 

reconhecimento de que estamos cercados por tecnologia justifica o trabalho com 

inclusão e letramento digital para que a tecnologia existente no mundo não torne 

em meros espectadores ou consumidores os cidadãos que estão cada vez mais 

cercados por novas ferramentas que não sabem utilizar. Pelo contrário, é essencial 

formar cidadãos crítico-reflexivos que saibam usar os recursos (Sampaio e Leite, 

2000:67).  

A última representação semelhante é tecnologia é ferramenta e/ou recurso, 

que pode ser identificada nos dois momentos em foco. É possível perceber que os 

professores em formação consideram o professor como usuário e a tecnologia 

apenas como um instrumento para que o processo ensino-aprendizagem possa ser 

concretizado. Não obstante, haver oito ocorrências de que a tecnologia é 

ferramenta e/ou recurso no momento inicial, é possível notar que essa percepção 

é, ainda, não-informada ou espontânea porque, no primeiro momento, os 

professores em formação revelam preocupações com a realidade mais próxima, 

tais como: aulas mais interessantes, a possibilidade de pesquisar na Internet, a 

ajuda ao professor, dentre outras (conforme já discutidas no começo deste 

capítulo). 

No momento final, é possível inferir que a representação se tornou mais 

evidente, pelo número de ocorrências e mais informada, pelo teor das reflexões.   

Abaixo, uma ilustração em que Vivian (BN) considera a tecnologia um recurso e 

cabe ao professor criar condições para utilizá-la com propriedade: 

 

Por meio da experiência realizada [ter utilizado uma tecnologia para ministrar 
a aula], posso considerar-me uma professora atenta a todos os recursos que a 
escola pode me oferecer, para realizar uma aula interessante e construtora. 
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No caso das limitações da escola nesse sentido, também posso dizer que estou 
ciente, preparada e engajada para lidar com esse problema, criando eu mesma 
novas condições (Vivian, BN) (grifo meu). 

 
 
Se uma representação tem a capacidade de guiar pessoas e ações conforme 

esclarecem Moscovici (1984) e Spink (1995), é possível interpretar que Vivian (BN) 

irá concretizar o que revelou em sua reflexão. É possível ainda concluir que os 

professores em formação entendem que a tecnologia está a serviço do professor 

para alcançar algo maior. Essa posição pôde ser percebida tanto nas diferentes 

opiniões textualizadas em forma de reflexão, como nos bate-papos informais 

ocorridos nos corredores da universidade.  

Além disso, saliento a importância de os professores terem vivenciado 

experiências educativas (Dewey, 1938) de leitura e discussão de textos teóricos, 

elaboração e regência de uma aula, porque alguns puderam perceber que a forma 

como concebem a tecnologia se manteve, porém, alcançou um refinamento maior 

em decorrência da teoria discutida e da prática proporcionada. Na verdade, os 

textos teóricos vieram ao encontro de uma representação que já possuíam, neste 

caso, e que se concretizou a partir da experiência docente que viveram. 

Concluindo, é possível afirmar que há percepções que deixaram de existir, 

pois foram reveladas nas ilustrações das representações iniciais sobre tecnologia e 

que não se sustentaram após o trabalho de inclusão e letramento, realizado no 

semestre. São elas:  

 
 o poder da tecnologia em substituir o professor;  

 o poder da tecnologia em  assustar, pois a tecnologia era percebida 

como desconhecida, ou seja, ela assustava por ser desconhecida; e  

 a tecnologia possui qualidades, revela uma representação superficial.  
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Apesar de a representação tecnologia é algo positivo não ter sido revelada 

no último momento, é possível afirmar que os professores em formação podem até 

conceber a tecnologia como possuidora de qualidades, mas as reflexões finais 

revelam um aprofundamento sobre o papel da tecnologia e podem ser verificadas, 

sobretudo, nas representações sobre o uso dos recursos tecnológicos.  

Duas percepções adquiridas foram reveladas no quinto momento. A 

tecnologia não é somente o computador e a tecnologia é sedutora. Claramente é 

possível entender que essas percepções estão embasadas nas leituras teóricas e 

nas atividades práticas. 

Há quatro representações (tecnologia é recurso, tecnologia está em todo 

lugar  tecnologia tem poder e tecnologia está em constante mudança)  que foram 

reveladas inicialmente como produto do senso comum e que se tornaram 

informadas. Os traços que se mantêm são: a tecnologia é uma ferramenta que 

está no mundo e, portanto, ela tem poder. Um poder inegável. Além disso, a 

tecnologia está em constante evolução, reforçando seu poder e marcando sua 

presença. Apesar de mantidas as representações, o embasamento delas transitou 

da influência do senso comum para o conhecimento informado.    

,

 

 

3.3.3 CONFRONTANDO AS REPRESENTAÇÕES SOBRE O USO DE RECURSOS 

TECNOLÓGICOS DO MOMENTO INICIAL E DO MOMENTO FINAL 

 

 

Descrevo e interpreto as representações que os professores em formação 

revelaram sobre a utilização dos recursos tecnológicos em sala de aula nos dois 

momentos em foco: o inicial e o final. O quadro a seguir sintetiza as 

representações que, agrupadas por significados, originaram seis focos (coluna 1). 

Tal procedimento visa propiciar um melhor entendimento da percepções reveladas 

nos dois momentos de problematização:  
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PRIMEIRO MOMENTO 

 

 
QUINTO MOMENTO 

 
FOCO 

 
EM REPRESENTAÇÕES SOBRE 

USO 
NÚMERO DE 
OCORRÊNCIAS 

REPRESENTAÇÕES SOBRE 
USO 

NÚMERO DE 
OCORRÊNCIAS 

 
AULAS 

Os recursos tecnológicos 
promovem aulas mais 
dinâmicas  
Os recursos tecnológicos 
promovem aulas 
diferentes  
Os recursos tecnológicos 
promovem aulas 
interessantes  
Os recursos tecnológicos 
promovem aulas ricas  

2 
 
 
6 
 
 
2 
 
 
3 
 

subtotal 13 

Os recursos tecnológicos 
promovem aula atrativa  
Os recursos tecnológicos 
promovem aula diferente  
Os recursos tecnológicos 
promovem aula 
interessante  

2 
 
3 
 
2 
 
 
 
 
 
 

subtotal 7 
ALUNOS Os recursos tecnológicos 

estimulam os alunos  
2 Os recursos tecnológicos 

chamam atenção do 
aluno  

4 

 
PROF E ALUNOS 

Os recursos tecnológicos 
devem ser usados 
racionalmente  
Os recursos tecnológicos 
trazem novidades  
Os recursos tecnológicos 
permitem atualizar-se e 
fazer pesquisas  

1 
 
 
1 
 
8 
 

 
subtotal 10 

Os recursos tecnológicos 
devem ser usados 
conscienciosamente  

4 
 
 
 
 
 
 

PROFESSOR Os recursos tecnológicos 
ajudam o professor 

4 Os recursos tecnológicos  
auxiliam o professor  

6 

 
PROCESSO 
ENSINO-
APRENDIZAGEM 

Os recursos tecnológicos 
contribuem para o 
processo ensino-
aprendizagem  
Os recursos tecnológicos 
aproximam ensino da 
realidade do aluno 

9 
 
 
 
2 
 
 
 

subtotal 11 

Os recursos tecnológicos 
auxiliam no processo 
ensino-aprendizagem  
Os recursos tecnológicos 
despertam o interesse em 
aprender  
Os recursos tecnológicos  
aproximam aula da 
realidade do aluno  

11 
 
 
1 
 
 
3 
 

subtotal 15 
 
FORMAÇÃO 
DE CIDADÃOS 

Os recursos tecnológicos 
permitem formar cidadãos 
Os recursos tecnológicos 
ajudam a preparar para a 
vida profissional  

4 
 
1 
 
 
 
 

subtotal 5 

Os recursos tecnológicos 
promovem formação de 
cidadãos críticos 
Os recursos tecnológicos 
propiciam 
desenvolvimento 
profissional 
 

18 
 
 
1 
 

 
 

subtotal 19 
Quadro 3.15: Confronto de representações sobre uso dos recursos tecnológicos em sala de aula 

 

Uma primeira leitura pode ser feita partindo da somatória das 

representações dentro de um mesmo foco. Ao fazer isso, percebe-se que, no 

primeiro momento, as representações revelam preocupações com as aulas (13 
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ocorrências), com o processo ensino-aprendizagem (11 ocorrências) e com 

professores e alunos (10 ocorrências).  

 Tais preocupações já não ocorrem no momento final com tanta ênfase 

como no momento inicial, pois elas se concentram com a formação de cidadãos 

(19 ocorrências) e com o processo de ensino-aprendizagem (15 ocorrências), 

revelando que questões mais amplas do que o mundo sala de aula (por exemplo, a 

formação plena do cidadão e a inclusão de alunos na sociedade) se tornaram 

centrais para os professores em formação.  

Esse deslocamento de preocupação com aulas e com o processo ensino-

aprendizagem verificada inicialmente para uma preocupação mais centrada na 

formação de cidadãos é significativo, pois demonstra que as representações finais 

sobre o uso dos recursos tecnológicos revelam influência da teoria discutida, da 

elaboração e regência de uma aula. As  representações, portanto, se apresentam 

informadas, pois estão embasadas no conhecimento teórico e prático, 

proporcionado e vivenciado pelo curso ministrado. É possível verificar que o 

processo de humanização, o ser mais (Freire, 1970) foi desencadeado porque a 

conscientização sobre a inserção crítica do educando se tornou uma preocupação 

mais presente nas reflexões finais, como evidencia o excerto abaixo: 

  
 

Nas aulas de prática de ensino de língua inglesa aprendi que nossas aulas 
devem espelhar-se no tipo de cidadão que queremos formar, ou seja, se existe 
tecnologia na vida dos alunos, devemos usá-la também em sala de aula; se 
existe um mundo crítico e desenvolvido, devemos ensinar e colaborar para que 
os alunos saibam se expressar; se o aluno tem um conhecimento de mundo 
diferente do nosso, devemos aproveitar esses conhecimentos como um ponto 
de partida e, assim, encontrar caminhos e meios para que pontes sejam 
construídas.  
Em minhas aulas de regência pude colocar em prática todos os itens 
mencionados acima, também constatei que as aulas podem ser diferentes e 
atingir uma escala de conhecimento maior do que o esperado, além do que 
proporciona aos alunos uma interação e uma construção crítica sobre seus 
pontos de vista. Esses alunos podem fazer desta sociedade, uma sociedade 
pensante, analítica e responsável (Kelly, BN) (grifo meu). 
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Além do já exposto acima, a ênfase na formação de cidadãos críticos e no 

processo de ensino-aprendizagem pode ser atrelada à representação que os 

professores em formação têm sobre a tecnologia entendida como recurso para 

ajudar a formar cidadãos que possam exercer sua cidadania mais plenamente. 

Demonstra, portanto, no meu entender, que o processo de letramento foi iniciado. 

Desencadeou-se, assim, um questionamento sobre o papel do recurso, do 

professor, do aluno, e sobre como a interação pode favorecer o processo ensino-

aprendizagem, entre outros. Não  se pode esquecer das discussões feitas por 

Vygotsky (1930/1984:72) quando aponta que devemos aprender com o uso de 

instrumentos e signos para nos desenvolvermos psicologicamente. É pelo uso 

consciente e crítico deles que novas aprendizagens podem ser suscitadas, podendo 

até transformar o perfil social do homem.  

Ao observar as representações com foco nas aulas, percebi que usar os 

recursos tecnológicos para ter aulas mais dinâmicas, diferentes e interessantes são 

ilustrações reveladas nos dois momentos. No entanto, a diminuição do número de 

ocorrências (de 13 para 7) indica uma mudança significativa, uma vez que a 

empolgação inicial em usar recursos tecnológicos para ter aulas com qualidade 

revelou, na minha interpretação, uma preocupação circunscrita ao ambiente sala 

de aula, espelhando, assim, uma influência do senso comum e/ou uma vivência 

até então dos professores em formação como aprendizes. A diminuição no número 

de ocorrências no último momento revela, também, que eles passaram a perceber 

que a utilização dos recursos tecnológicos pode ter outros objetivos além de 

proporcionar aulas agradáveis. Eles podem e devem enfocar a formação de 

cidadãos (19 ocorrências) e o processo ensino-aprendizagem (15 ocorrências).    

As duas representações direcionadas ao foco alunos: os recursos 

tecnológicos estimulam os alunos, no primeiro momento, e os recursos 

tecnológicos chamam a atenção do aluno, no quinto momento de problematização, 

enfatizam uma preocupação exclusiva com os alunos, pois são eles que 

(in)diretamente fazem com que professores se esforcem para que a construção de 
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conhecimento se realize. É interessante perceber que, nos dois momentos, apesar 

de o foco ser nos alunos, os exemplos das representações revelam um cuidado 

com a formação do cidadão. Por exemplo, no primeiro momento, Joelma (AM) 

revela sua preocupação com o desenvolvimento profissional dos alunos: 

 

... usando recursos como: TV, rádio, computador, o professor tem condições de 
diversificar suas aulas e estimular os alunos a utilizarem os recursos 
tecnológicos no dia-a-dia, no trabalho, preparando o aluno para sua vida 
profissional (Joelma, AM). 

 
 
No momento final, pode-se perceber que a utilização do recurso tecnológico 

não apenas chama a atenção do aluno, mas ajuda a sua inserção na sociedade. A 

posição de Júlio (CN) reflete tal visão: 

 
 

Quero e sei que com dedicação serei um professor que utiliza tecnologia em 
suas aulas não apenas para quebrar a rotina, quero que a tecnologia seja algo 
atrativo aos meus alunos, inserindo-os numa sociedade tecnológica, fazendo 
com que tal recurso propicie a eles uma melhor condição de estudo, trabalho e 
vida  (Júlio, CN). 

 
 
Sob o foco no professor e nos alunos, duas representações reveladas no 

primeiro momento –os recursos tecnológicos trazem novidades  e os recursos 

tecnológicos permitem se atualizar e fazer pesquisa – não foram identificadas no 

momento final. A ausência delas revela que, por elas serem frutos da influência do 

senso comum, foram transformadas, uma vez que a sua percepção se tornou mais 

informada. Um exemplo disso é a representação os recursos tecnológicos devem 

ser usados racionalmente que foi identificada nos dois momentos. No entanto, 

podemos verificar que o teor da opinião de Suely (AM) no momento final, 

diferentemente do momento inicial, revela a necessidade de refletir para que, 

quando e por que usar um recurso tecnológico, conforme exemplifica o excerto: 
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Creio que não há um limite e sim uma reflexão em por que usar esse ou aquele 
recurso, isto é, o que tal uso auxiliará na prática pedagógica do professor e no 
aprendizado dos alunos (Suely, AM).   

 
 
As duas representações com foco no professor – os recursos tecnológicos 

ajudam o professor, no momento inicial, e os recursos tecnológicos auxiliam o 

professor, no momento final, têm como principal característica facilitar o seu fazer 

pedagógico. Percebe-se que as ilustrações iniciais desvelam uma preocupação com 

o fazer pedagógico do professor no contexto mais próximo de sua atuação: a sala 

de aula. São exemplos de espontaneidade e influenciados pelo senso comum. A 

opinião de Maria Cristina (CN) revela tal característica: 

 

Eu gostaria de ter ao meu alcance esses recursos, que com certeza estaria para 
ajudar e até facilitar o fazer, do professor  (Maria Cristina, CN) 
 
 

No momento final, além dessa preocupação com o fazer pedagógico do 

professor em sala de aula, identifiquei que há outras preocupações tais como: 

promover o processo ensino-aprendizagem, construir o conhecimento e formar 

cidadãos. O excerto de Marília (BN) esclarece esse posicionamento: 

 
 

Não é mais por uma questão de estética como era antes, é motivação e 
melhoria no ensino, uma vez que utilizar-se de retroprojetor, por exemplo, 
facilita o trabalho e chama a atenção do aluno, muito mais do que encher a 
lousa de conteúdo (Marília, BN) (grifo meu).  
 
Outro aspecto em que mudei muito foi quanto ao meu papel de professor na 
sociedade tecnológica, pois hoje sei que usar um texto sobre atualidades, 
como a reeleição de Bush nos EUA tem como objetivo principal levar o aluno 
ser crítico, a argumentar e desenvolver-se como cidadão atuante. Isso não 
deve ser feito somente nas disciplinas que são parte de formação de cada 
educando. Utilizar recursos tecnológicos, para mim, hoje, é essencial para essa 
formação crítica. Atualizar o aluno é despertar seu interesse, assim como 
lutamos para que  aluno tenha o hábito de ler, devemos lutar para que o aluno 
aprenda a usar recursos tecnológicos com meio de aprendizagem, ou ensiná-los 
a selecionar o que será realmente proveitoso para eles ou não através da 
Internet e da televisão, por exemplo (Marília, BN) (grifo meu). 
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A preocupação com o processo ensino-aprendizagem refere-se à qualidade 

do ensino. Identifiquei duas representações com 11 ilustrações, no momento 

inicial, e três representações com 15 ilustrações, no final. O aumento do número 

de  representações e de ilustrações indica maior especificidade por parte dos 

professores em formação em conceber a utilização de recursos tecnológicos. Tal 

particularidade acerca do processo sugere que o trabalho desenvolvido durante o 

semestre desencadeou, reflexão e o letramento digital dos professores em 

formação. Uma ilustração é o tipo de ensino que Daniela (BN) almeja ter em sala 

de aula: 

 
 

A idéia de se trabalhar tecnologia ajuda ao profissional de educação a 
otimizar seu trabalho, bem como tornar a aula um veículo interessante, no qual 
professores e alunos compartilham conhecimento (Daniela, BN). 

 
 
A opinião de Daniela (BN) revela a pertinência do compartilhar informações 

para construção conjunta de conhecimento entre professor e alunos (Vygotsky, 

1930/1984). Para ela, a utilização de recursos tecnológicos pode favorecer essa 

construção provocado pelo interesse dos alunos. 

Uma ilustração de que o letramento digital foi desencadeado pode ser 

constatado quando a professora em formação Suely (AM), nos dois momentos em 

foco, revela sua representação os recursos tecnológicos auxiliam no processo 

ensino-aprendizagem: 

 
 

A diferença consiste na variedade de recursos que a tecnologia pode oferecer 
para acelerar e/ou facilitar o processo de aprendizagem (Suely, AM) (primeiro 
momento). 
 
O que se deve existir, primeiramente, é um planejamento que defina o 
objetivo de se usar um recurso (ou mais) tecnológico. Creio que não há um 
limite e sim uma reflexão em por que usar esse ou aquele recurso, isto é, o que 
tal uso auxiliará na prática pedagógica do professor e no aprendizado dos 
alunos (Suely, AM) (quinto momento).   
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No momento inicial, percebe-se que a representação da professora em 

formação sugere a influência do senso comum porque o simples uso de recursos 

pode potencializar o processo ensino-aprendizagem. Faltou, na verdade, uma 

reflexão mais aprofundada sobre a forma de utilização, o como e o objetivo de 

uso. No entanto, pude verificar que o teor da opinião de Suely (AM), no momento 

final, diferentemente do momento inicial, revela a necessidade da refletir sobre 

para quê, quando e por quê usar um recurso tecnológico. Os textos lidos e 

discutidos em sala propiciaram a manutenção da representação, porém de forma 

mais embasada. 

Conforme indicado no quadro 3.15, as representações com foco na 

formação de cidadãos apresenta, no momento inicial, cinco professores em 

formação revelaram, em suas reflexões, não apenas uma preocupação prospectiva 

com o tipo de alunos que queriam formar, mas também o surgimento da utilização 

crítica dos recursos tecnológicos. Os excertos abaixo ilustram tal visão: 

 
Usar tecnologia como recurso para conscientizar o aluno da importância e dos 
problemas de uma sociedade tecnológica (Luciana, AM). 
 
Eu gostaria de formar alunos que percebessem a importância da informação na 
sociedade e em virtude disso se interessassem pelos meios de comunicação para 
que isso os ajude a participar ativamente dessa sociedade (Vivian, BN). 
 
É trazer para a sala de aula materiais que façam os alunos refletirem sobre os 
meios de comunicação e de como utilizá-los adequadamente, é procurar auxiliar 
os alunos em seu crescimento, tornando-os seres pensantes e capazes de se 
relacionar com o mundo (Gizélia, CN).  
 
Utilizo-os [recursos tecnológicos] em sala de aula, preparando os alunos para 
usarem-nos de forma positiva, ou seja, como fonte de conhecimento que são 
importantes não somente para a vida profissional mas para o crescimento pessoal 
dos mesmos (Tatiane, BN). 

 
 
É essencial salientar que, apesar de ter apenas cinco ilustrações, a 

preocupação identificada com a formação dos alunos, comparativamente às 

demais representações manifestadas no primeiro momento, revela, na minha 

interpretação, uma visão voltada para a Educação como formação para a vida. 

Essas representações são mais informadas porque constatei que o despontar da 
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conscientização sobre a importância da formação de cidadãos críticos é construída 

pelas experiências vividas e interpretadas como experiências educativas (Dewey, 

1938). Nesse sentido, as experiências vividas pelos professores em formação no 

ano de 200338  contribuíram para que eles, nesse momento inicial, revelassem 

preocupações com o tipo de ensino e com a utilização crítica dos recursos 

tecnológicos. 

No momento final, essas representações foram também identificadas. 

Entretanto, se revelaram mais informadas e com um detalhamento maior sobre o 

que entendem por formação de cidadãos críticos. Além de trabalhar o letramento 

digital, os professores em formação revelaram que é também fundamental 

trabalhar a inserção digital dos alunos e o combate à exclusão digital e social. 

Marília (BN) e Luciana (AM) revelam um teor crítico em suas palavras, o que é um 

forte indicador de que houve, em alguma medida, a emancipação, resultante do 

desencadeamento do letramento digital, como evidenciada nos trechos abaixo: 

 
 

Outro aspecto em que mudei muito foi quanto ao meu papel de professor na 
sociedade tecnológica, pois hoje sei que usar um texto sobre atualidades, 
como a reeleição de Bush nos EUA tem como objetivo principal levar o aluno 
ser crítico, a argumentar e desenvolver-se como cidadão atuante. Isso não 
deve ser feito somente nas disciplinas são parte de formação de cada 
educando. Utilizar recursos tecnológicos, para mim, hoje, é essencial para essa 
formação crítica. Atualizar o aluno é despertar seu interesse, assim como 
lutamos para que  aluno tenha o hábito de ler, devemos lutar para que o aluno 
aprenda a usar recursos tecnológicos com meio de aprendizagem, ou ensiná-los 
a selecionar o que será realmente proveitoso para eles ou não através da 
Internet e da televisão, por exemplo (Marília, BN) (grifo meu). 
 
O professor que trabalha com tecnologia contribui para o fim da exclusão e da 
desigualdade social. Perceber que pertence a um contexto, a uma sociedade 
tecnológica e ter consciência da importância dela ajuda a desenvolver a 
criticidade do aluno. A maior parte da população não tem acesso à tecnologia e 
a educação deve voltar-se para a democratização do acesso ao conhecimento, 
produção e interpretação das tecnologias (Luciana, AM) (grifo meu). 

   
 

                                                 
38 As experiências vividas durante o ano de 2003 podem ser sintetizadas em: elaboração de um 
plano de aula baseado nos PCN de LE (1998), regência de aula e encontro para desencadear a 
reflexão crítica com questões circunscritas à concretização dos objetivos e à contribuição para 
formar alunos críticos e reflexivos. 
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Ademais, a quantidade de ocorrências (19), no último momento, valoriza o 

trabalho desenvolvido no semestre porque a leitura e a discussão de textos 

teóricos enriqueceram as opiniões expressas no início do semestre (pelos cinco 

professores em formação), pois suas representações tornaram-se marcadamente 

mais informadas (ou apropriando-se do discurso teórico apresentado nos textos, 

ou citando trechos dos textos discutidos).  

Se as representações iniciais e finais sobre o uso de recursos tecnológicos 

forem comparadas, pode-se perceber que algumas não foram identificadas no 

momento final, tais como: os recursos tecnológicos promovem aulas mais 

dinâmicas, os recursos tecnológicos promovem aulas ricas, os recursos 

tecnológicos trazem novidades  e os recursos tecnológicos permitem se atualizar e 

fazer pesquisas. No entanto, se as representações, em si, não são as mesmas, os 

focos se repetem, nos dois momentos. Os focos permaneceram os mesmos nos 

dois momentos porque os professores em formação foram conduzidos a refletirem 

sobre os objetivos do curso: letramento digital e a inclusão de professores em 

formação na sociedade.  

Pela descrição e interpretação dos dados oferecidos até agora, é possível 

concluir que as representações finais sobre o uso de recursos tecnológicos 

tornaram-se mais informadas, manifestando conhecimento teórico mais específico. 

Credito as representações finais ao bom desenvolvimento do curso, que propiciou 

a construção de conhecimento entre todos os participantes. Mais ainda, a 

interpretação feita permite-me afirmar que o trabalho de inserção e letramento 

digital pode e deve ser feito em qualquer ambiente escolar. 
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CAPÍTULO 4   
 
Conscientização sobre a natureza da 
formação pré-serviço 
 
 
 

Ao buscar observar a natureza do fenômeno da formação pré-serviço de 

professores de inglês em uma sociedade em processo de digitalização, preocupei-

me em descrevê-lo e interpretá-lo a partir da vivência que os professores em 

formação e eu tivemos dele. A abordagem hermenêutico-fenomenológica, 

conforme discutida no capítulo teórico, valoriza uma descrição instigante, 

abrangente, atraente e profunda (van Manen, 1990:8), porque lida com seres 

humanos vivendo um fenômeno e nos oferece uma possibilidade de ter insights 

plausíveis para que possamos ter um contato mais direto com o mundo em que 

vivemos (van Manen, 1990:9).   

Assim, para poder entender a descrição e a interpretação, alvos dessa 

abordagem, é preciso, primeiramente, informar que as noções pré-definidas de 

objetividade e subjetividade precisam ser reconsideradas. Na visão de van Manen 

(1990), objetividade é o que orienta o pesquisador para ser fiel ao objeto de 

estudo. Sob esse enfoque, o pesquisador: 

 
 

… becomes in a sense a guardian and a defender of the true nature of the 
object. He or she wants to show it, describe it, interpret it while remaining 
faithful to it – aware that one is easily misled, side-tracked, or enchanted by 
extraneous elements (van Manen, 1990:20).  

  
  

Enquanto a objetividade coloca o pesquisador como um defensor da 

natureza do objeto de estudo, a subjetividade, por sua vez, permite que se 

exponha o máximo de sua percepção, discernimento e critério para descrever o 
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objeto em sua riqueza e profundidade. Discorrendo sobre o assunto, van Manen 

(1990:20) afirma que: 

 

… subjectivity means that we are strong in our orientation to the object of 
study in a unique and personal way – while avoiding the danger of becoming 
arbitrary, self-indulgent, or of getting captivated and carried away by our 
unreflected preconceptions (grifos do autor). 

 
  

Objetividade e subjetividade, portanto, acompanham todo o processo de 

investigação e interpretação, permitindo que o pesquisador apresente sua visão 

(até certo ponto subjetiva) do fenômeno em foco, a partir dos dados 

(objetivamente) coletados e  apresentados, sem perder de vista que sua 

interpretação não é a única possível e que ela não esgota o entendimento de um 

fenômeno. 

Feitos os esclarecimentos, desenvolvi minha interpretação dos dados sob 

tais orientações. Assim, a interpretação que fiz do fenômeno em foco sugere que 

ele está estruturado em três grandes temas, que carregam uma infindável 

quantidade de significados. São eles: busca, conscientização e desafios.  

 Consegui chegar aos temas, por meio das várias leituras que fiz dos textos 

nos quais os professores em formação registraram suas reflexões, nos cinco 

momentos de problematização. A cada visita, confesso, uma contribuição 

enriquecia minha interpretação. Procurei, primeiramente, por unidades de 

significados (van Manen, 1990); ou seja, palavras, frases, sentenças que revelaram 

algum significado em referência ao fenômeno e às perguntas de pesquisa. 

Identifiquei-as para, em seguida, procurar por convergência de significados. 

Descobri unidades de significados que sinalizavam, por exemplo, para o papel do 

professor, o papel da escola, o uso da tecnologia, a busca por aprender e a busca 

por oferecer espaço para aprendizagem, entre outros. Os temas estruturantes do 

fenômeno emergiram da abstração que fiz desses significados, tendo uma 

pergunta que esteve sempre presente: qual é a importância desse significado para 
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o fenômeno da formação de professores de língua inglesa em uma sociedade em 

processo de digitalização? 

 O fenômeno que investiguei revelou, portanto, a seguinte estrutura, 

caracterizada por três temas abrangentes, como ilustro na figura 4.1 e como 

detalho nas seções que compõem o presente capítulo: 

 

Formação pré-serviço de  professores de inglês em uma sociedade 
em processo de digitalização 

 
 
 
 

Busca  

 
 
 
 
 

Conscientização  

 
 
 
 

Desafios  

Figura 4.1: Os temas do fenômeno investigado 
 
 

 
4.1 BUSCA  
 

 

A decisão pela escolha de uma abordagem de pesquisa hermenêutico-

fenomenológica foi fundamental para o entendimento do fenômeno em foco 

porque estava acostumado, ao fazer análises, a buscar primeiramente as 

categorias pré-definidas pela teoria e, em seguida, buscar a coerência entre os 

dados coletados e as categorias pré-existentes.  
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Com esta nova postura39 para olhar os dados e tendo em mente meus 

objetivos de pesquisa, cheguei ao primeiro grande tema: busca.  

O tema busca encerra uma procura por significados que todos seres 

humanos possuem, latente ou não, consciente ou não, mas que nos movem, de 

alguma forma, à ação de buscar, encontrar e saciar-se. A figura abaixo40 

representa graficamente a estrutura do fenômeno até então interpretado: 

FORMAÇÃO PRÉ-SERVIÇO DE PROFESSORES DE INGLÊS 

BUSCA 
 
 
 
 

CONSCIENTIZAÇÃO 
 
 
 
 

DESAFIOS 

APRENDIZAGEM

ATUALIZAÇÃO

CAPACITAÇÃO 

INCLUSÃO

SUPERAÇÃO

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

 

Figura 4.2: Os sub-temas do tema Busca 
 

 

 

 

 

                                                 
39 Acredito que, se tivesse optado por uma outra abordagem metodológica de pesquisa, teria 
escolhido previamente outras categorias de análise e, talvez, busca não estivesse incluída entre 
elas.   
40 Por uma questão de formatação, estarei usando nas representações gráficas uma simplificação 
do fenômeno. 
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4.1.1 BUSCA POR APRENDIZAGEM 
 

 

A busca por aprendizagem permeia todo as manifestações do fenômeno 

investigado, conforme ilustrações dos textos gerados em vários momentos de 

problematização, um procedimento que adoto com o objetivo de salientar o ciclo 

de validade (van Manen, 1990) ou círculo hermenêutico (Ricoeur, 1986/2002).  

A busca por aprendizagem pode ser percebida na reflexão em que Júlio 

(CN) revela a importância do professor ser um aprendiz no primeiro momento de 

problematização, como ilustro com o excerto abaixo: 

 

 Como todo iniciante tenho muito que aprender e saber que a cada dia 
aprendemos coisas novas e passamos por situações diferentes, dá-me muito 
prazer pela profissão de educador (Júlio,  CN). 

 

Milena (CN), por sua vez, se vê como aquela pessoa que tem muito a 

aprender sobre tecnologia. Sua opinião foi registrada no quinto momento de 

problematização: 

 
 
Se eu fosse utilizar uma expressão para definir-me diria que sou alfabetizada 
e não letrada digitalmente e que certamente ainda tenho muito ao que 
aprender e desenvolver, para realmente sentir-me “craque” no assunto (Milena, 
CN). 
 

 
 
 A busca por aprendizagem, na visão de Dulce (BN), não deve acontecer em 

um dado momento apenas. Ela sublinha a importância da permanente abertura à 

aprendizagem em que devemos estar no primeiro momento de problematização, 

conforme ilustra o excerto: 

  
 

Todos nós precisamos estar em estado constante de aprendizagem 
“sobretudo”. Se assim não for corremos o risco de estarmos desatualizados  
(Dulce, BN). 
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 Dulce (BN) mantém a idéia de que a busca pela aprendizagem deve ser 

constante. Sua opinião revelada no segundo momento de problematização reforça 

a idéia apresentada anteriormente: 

 
 

O que está valendo são todas as tentativas de fazer com que o aprendiz se 
envolva na construção do seu próprio conhecimento. O professor deve dominá-
los procurando sempre atualizar-se permanentemente, pois novas informações 
derrubam as velhas certezas. Portanto, precisamos estar em estado constante 
de aprendizagem sobre “tudo” (Dulce,  BN).  

 
 
A busca pela aprendizagem parece ser uma preocupação constante e 

merecedora de reflexão para Dulce (BN). Suas experiências como docente e como 

estagiária consolidam a importância de o professor estar em contínua abertura 

para aprender, a fim de proporcionar uma aprendizagem mais condizente com as 

exigências atuais e futuras. Suas palavras registradas no quinto momento de 

problematização foram:  

 
 

Não podemos viver com tantas limitações, com fatalidades enterradas nos 
resquícios de uma idéia conservadora que poda as novas idéias e não deixa a 
criação acontecer. Infelizmente essa prática ainda existe nas escolas, 
principalmente nas quais eu estagiei. É indispensável ser um professor 
pesquisador, que amplia sua gama de conhecimentos. É preciso inovar, desafiar 
suas próprias capacidades, mudar os procedimentos quando haver necessidade, 
instigar os alunos a irem busca do conhecimento, auxiliando-os em suas 
pesquisas e dando subsídios para que eles aprendam a dialogar, a resolver 
problemas, a ter senso crítico, contribuindo assim, para uma aprendizagem 
significativa (Dulce, BN). 

 
 
Karla (AM), quando questionada sobre a possibilidade de se trabalhar com 

tecnologia em sala, mesmo não a tendo, afirma que tudo é possível se o professor 

quiser. A concretização da busca pela aprendizagem, na minha interpretação, pode 

ser verificada quando ela faz uma reflexão muito interessante no terceiro momento 

de problematização: 
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Devemos sempre correr atrás do que não sabemos e aprender. Por diversas 
vezes cansamos de falar para os nossos alunos que ninguém nasce sabendo, 
mas às vezes, somos nós quem nos esquecemos disso (Karla, AM).   

  
 
 Meire (CN) revela que a busca por aprendizagem  deve acontecer sempre e 

com auxílio de vários instrumentos além do livro didático e das aulas oferecidas 

aos alunos. Seu excerto registrado no quinto momento esclarece tal 

posicionamento: 

 
 

Sendo assim devo estar em estado constante de aprendizagem não poderei 
jamais me limitar apenas em livros, lousa e giz (Meire, CN). 

 
 
  

Considerando as opiniões dos participantes desta pesquisa que viveram o 

fenomeno em foco, pude perceber que a busca por aprendizagem  pode ser 

desmembrada em buscas mais específicas: busca por capacitação e busca por 

atualização, como interpreto em seguida.   

 
 
4.1.1.1 Busca por capacitação 
 

 

A busca por capacitação  pode ser identificada quando Ângela (CN) afirma a 

necessidade da capacitação para formar cidadãos no primeiro momento de 

problematização: 

 
 

Numa sociedade que exige cada vez mais, seletiva e que se encontra em 
constante transição, cabe a nós educadores nos capacitar para podermos, 
enfim, formar cidadãos críticos  que consigam intervir e interagir com o meio 
em que está inserido (Ângela,  CN). 
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Rose (CN) aponta a necessidade da capacitação por parte dos professores e 

dos alunos para exercerem plenamente sua cidadania. Sua opinião registrada no 

terceiro momento pode ser ilustrada pelo excerto abaixo: 

 
 

Assim como os professores necessitam aprimorar-se e tornarem-se 
capacitados atualizando-se, o mesmo ocorre com nossos alunos... para que não 
sejam colocados de lado dentro do mercado de trabalho e na sociedade ( Rose, 
CN). 

 
 
 
 A busca por capacitação pode ser entendida como uma obrigação para Karla 

(AM), pois cabe ao professor primeiramente conhecer e saber usar os recursos 

tecnológicos, para então formar alunos para a sociedade. O excerto abaixo 

identificado no segundo momento, apresenta esse posicionamento: 

 
 

O papel do professor é de preparar seus alunos para um mundo de 
modernização científica e tecnológica, qualificando-os para os novos padrões 
exigidos pelo mundo do trabalho. Para que isso ocorra, o professor deve 
dominar as novas linguagens dos meios de comunicação e das tecnologias, que 
cada vez mais se tornam parte do cotidiano de seus alunos (Karla, AM). 

 
 
 Nessa direção, Regina (AM) valida as palavras de Karla (AM) ao revelar que 

o professor deve se inserir para depois inserir os alunos. Seu excerto registrado no 

terceiro momento ilustra tal posicionamento:                                                                             

 
 
O professor tem que se inserir no mundo tecnológico, tem que estar por 
dentro das mudanças que ocorrem para assim acompanhar as tecnologias e 
passá-las para seus alunos (Regina, AM). 

 
 
 
 
4.1.1.2 Busca por atualização 
 

 

A busca por atualização compreende a necessidade de os professores em 

formação estarem atualizados, primeiramente, para, em seguida, poder ministrar 
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aulas com a mediação da tecnologia. Júlio (CN) apresenta tal visão no terceiro 

momento de problematização quando afirma: 

 
 

Ainda creio na postura que só podemos transmitir ao outro aquilo que sabemos 
Partindo desta postura defendo o constante aperfeiçoamento do educador, 
para que posteriormente ele realize o seu trabalho com maior qualidade (Júlio, 
CN). 

 
 

Dayane (AM) revela que a atualização do professor se faz necessária para 

que ele possa usar os recursos tecnológicos existentes no cotidiano dos alunos. 

Sua opinião registrada no momento inicial, enfatiza tal posicionamento: 

 
 

Acredito que o professor tem de se atualizar sempre para saber utilizar a 
tecnologia em sala de aula, pois através da mesma, as aulas serão mais ricas e 
o professor não será considerado o “professor da caverna” (Dayane,  AM). 

  
 

Investigar o fenômeno da formação pré-serviço de professores de inglês em 

uma sociedade em processo de digitalização supõe um foco apenas nos 

professores em formação. No entanto, minha participação certamente interfere na 

manifestação do fenômeno. Por isso, é interessante mencionar que também 

busquei  por atualização pois, ao conviver com uma diversidade de contextos em 

que os professores em formação foram ministrar suas aulas, tive de buscar 

informações, ler mais, trocar informações com outros professores. O momento 

mais concreto em que tive de me atualizar foi durante as trocas de mensagens 

eletrônicas ao ter de ler os textos que os alunos enviaram para discussão. Esse 

fato é um indicador de que eu também estava desenvolvendo um processo de 

auto-formação tecnológica41. 

 

 

 
                                                 
41 Reflexões mais aprofundadas sobre esse aspecto serão apresentadas nas Considerações Finais 
deste trabalho. 
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4.1.2 BUSCA POR INCLUSÃO 
 

 

 

A busca por inclusão refere-se não apenas à auto-inclusão, mas também à 

promoção de inserção de alunos na sociedade em que vivem. No excerto abaixo, 

Dayane (AM) revela que o uso consciente dos recursos em sala de aula – saber 

quando, por quê e como usá-los – faz com que o indivíduo tenha o domínio sobre 

eles e, conseqüentemente, se torna autônomo porque não fica dependente deles e 

nem tampouco excluído. 

 
 
O objetivo do papel do professor é trabalhar com a tecnologia em sala de aula 
é colocar os alunos de frente com a nossa realidade, mas levando-os a terem 
um olhar crítico mostrando que é necessário dominar e conhecer um pouco 
dela para não sermos excluídos e ser autônomos. É necessário saber, dominar, 
pois acredito que é melhor dominar do que ser dominado e infelizmente quem 
não domina um pouco a tecnologia está sofrendo exclusão social (Dayane, AM).
  

  
 

A busca por inclusão pode também se referir ao que Dulce (BN) sublinha 

sobre o compromisso do professor em promover aprendizagem de todos os 

alunos. O excerto abaixo, revelado no segundo momento de problematização, 

elucida tal posicionamento: 

 
 

Queremos enfatizar que para se obter resultados satisfatórios, o professor 
tem de ter a convicção de que todos os alunos são capazes de aprender, 
assumir o compromisso com a aprendizagem de “todos” os seus alunos, ter a 
habilidade para apresentar todos os conteúdos como interessantes, com 
objetivos claros e ser capaz de despertar no aluno o prazer de aprender 
(Dulce, BN). 
 
 

 Dulce (BN) refina sua busca por inclusão ao abordar a aprendizagem de 

novas linguagens tecnológicas em suas reflexões registradas no quinto momento 

de problematização: 
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Pensando assim, mediante todas as reflexões feitas dentro e fora da sala de 
aula, várias foram as ações desenvolvidas por mim em relação ao educando com 
objetivos claros que o leve a observar, perceber, inferir, descobrir, refletir 
sobre a linguagem e suas tecnologias e mundo, interagir com seu semelhante, 
etc (Dulce, BN). 

 
 
  Assim como Dulce (BN), Daniela (BN) busca promover aprendizagem dos 

alunos quando compartilha informações para construção de conhecimento. Seu 

excerto, revelado no segundo momento de problematização, expõe tal postura:  

 
 

Busco democratizar o ensino quando compartilho meus conhecimentos e 
descobrimentos com os meus alunos, possibilitando uma abertura na visão do 
aluno que ainda não tinha conhecido o que eu já conheço (Daniela, BN). 

 
 

Leila (BN) também registrou sua busca por inclusão ao relacioná-la à 

inserção de alunos críticos na sociedade. Interpreto o uso do item lexical “posso”, 

no excerto abaixo, como a certeza de que sua busca se concretizará porque suas 

palavras incisivas refletem sua postura em sala de aula:   

 
 
Posso muito bem mostrar aos alunos caminhos para se inserirem nesta 
sociedade digital, como por exemplo, posso trabalhar a parte de linguagem e 
escrita de maneira que esse aluno torne-se crítico, independente e capaz de 
competir em provas que o possibilite ter acesso a emprego ou cursos gratuitos 
(USP, concursos públicos), mostrando a eles a importância de se prepararem 
para o mercado de trabalho e para a vida. O não acesso não justifica a não-
inserção, pois cabe a escola e principalmente ao professor mostrar caminhos 
para esse acesso, aumentando a auto-estima do aluno, mostrando que ele é 
capaz sim de participar e transformar a sociedade em que está inserido (Leila, 
BN). 

  

Tatiane (BN) concebe o papel do professor como fundamental, pois é ele 

quem deve buscar a inclusão dos alunos mesmo diante das dificuldades pessoais, 

estruturais, acadêmicas, sociais, econômicas enfrentadas no cotidiano escolar.  

Sua reflexão, no terceiro momento de problematização, elucida esse 

posicionamento: 
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Muitos dos docentes encontrarem-se com grandes dificuldades quanto ao uso 
dessas tecnologias. No entanto, essas carências não devem servir como 
obstáculos definitivos no desenvolvimento dos trabalhos citados acima, pois o 
professor, juntamente com a unidade escolar, deve buscar meios para 
amenizar o problema de sua escola, propiciando ao aluno a chance de aprender 
a utilizar os recursos que fazem parte da nossa sociedade, pesquisando, 
buscando conhecimentos a respeito, levando ao aluno aquilo que a escola 
possui, planejando e organizando excursões a locais que ofereçam o contato 
com tecnologias, como, por exemplo, a Estação Ciência, em São Paulo; trazendo 
textos que possibilitem a atualização de seus alunos em relação às grandes 
inovações e a reflexão acerca das mesmas, etc (Tatiane, BN). 
 
 

 Júlio (CN) confirma a visão de Tatiane (BN), quando demonstra que seu 

trabalho como docente é buscar a inserção de seus alunos na sociedade, conforme 

explicitado na reflexão feita no terceiro momento de problematização: 

 
 

Defendo que o objetivo maior do uso de tal ferramenta é proporcionar ao 
aluno sua inclusão digital (Júlio, CN). 

  
 

Esse mesmo posicionamento é revelado por Milena (CN), no quinto 

momento de problematização. Entendo que a busca por inclusão pode ser 

traduzida quando ela menciona que é sua responsabilidade incluir seus alunos na 

sociedade: 

  
 

... vejo como uma responsabilidade minha, tornar meus alunos, cidadãos 
incluídos em sua sociedade, que hoje em dia é essa mesma sociedade digital 
(Milena, CN). 

 
  

 A busca por inclusão encerra também o meu processo de auto-inclusão e a 

inclusão de meus alunos, pois todos estamos em processo de formação. Este 

trabalho exemplifica a concretização da minha busca. Elaborei um plano, segundo 

a metodologia dialética da construção de conhecimento, de Vasconcellos (1993), 

para concretizar a formação que almejei. Esse procedimento traduz um dos pilares 

apontados por Delors et al. (1996) – aprender a fazer –, pois foi por meio dele que 
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fui me constituindo com um professor-pesquisador mais consciente do contexto 

social em que vivenciei minha experiência, na disciplina Prática de Ensino.  

 
 

4.1.3 BUSCA POR SUPERAÇÃO 

 

 

O terceiro subtema, busca por superaração, comporta um desejo humano, 

portanto, existencial, em ser melhor como profissional e, também, como pessoa. É 

possível, ainda, relacionar essa busca com o “aprender a ser”, um dos pilares 

descritos por Delors et al. (1996), pois acredito que, ao querer ser melhor, o 

indivíduo transforma o seu agir e, conseqüentemente, aprende a ser mais humano.  

 As ilustrações das representações de uso dos recursos tecnológicos, 

apresentados no capítulo anterior ilustram também a busca por superação como 

pessoas, porque essas representações revelaram uma mudança (do momento 

inicial para o final): não somente para deixar as aulas mais diferentes e 

interessantes, mas como forma de incluir alunos nesta sociedade e visar à 

formação de cidadãos críticos. Os excertos abaixo ilustram tal visão:  

 

É importante que o professor tenha a consciência de que cada dia mais a 
tecnologia passa a fazer parte das nossas vidas e de que os alunos, tão jovens 
e com sede de conhecimento, precisam aprender a usar a tecnologia de 
maneira correta e a seu favor (Jaqueline, BN). 
 
O professor que trabalha com tecnologia contribui para o fim da exclusão e da 
desigualdade social. Perceber que pertence a um contexto, a uma sociedade 
tecnológica e ter consciência da importância dela ajuda a desenvolver a 
criticidade do aluno. A maior parte da população não tem acesso à tecnologia e 
a educação deve voltar-se para a democratização do acesso ao conhecimento, 
produção e interpretação das tecnologias (Luciana, AM). 
 
Hoje posso dizer que sei o objetivo de se aproveitar os recursos tecnológicos 
que a escola oferece, mesmo que sejam restritos: para que os alunos tenham a 
experiência desde a aprendizagem básica com aparelhos e funções que nos 
rodeiam no mundo lá fora, para ampliar o conhecimento de mundo do aluno, 
para que ele tenha um ambiente escolar próximo a realidade a qual se insere, e 
mesmo que não seja tão próximo, para que ele tenha oportunidades de 
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conhecer o que há lá fora, e que provavelmente no futuro ele se deparará com 
tal (Marília, BN). 
 

Para entender o fenômeno da formação pré-serviço de professores de inglês 

em uma sociedade em processo de digitalização, tive de buscar minha superação, 

pois o resultado deste trabalho pode oferecer maior entendimento sobre o trabalho 

de letramento digital em cursos de Letras. Minha busca por superação se tornou 

mais clara durante a análise dos dados porque me dei conta de que a busca dos 

professores em formação foi provocada por minhas buscas: pela minha inclusão 

digital, pelo meu letramento e pelo meu desenvolvimento como formador de 

professores crítico-reflexivos. Na prática, solicitei aos professores em formação que 

ministrassem uma aula com algum recurso tecnológico para alcançarem algo 

maior: contribuir para a formação de cidadãos crítico-reflexivos. Para tanto, eles 

tiveram de escolher um assunto adequado à realidade dos educandos, com a 

finalidade de atribuir uma inter-relação entre  aquilo que aprendem na escola com 

o cotidiano extra classe.  

 Dessa forma, com o propósito de oferecer melhor contextualização, 

descrevo resumidamente os objetivos que os professores em formação42 tiveram 

ao elaborarem suas aulas. 

 Paulo (AM) teve como um dos objetivos formar alunos críticos abordando o 

tema do amor. Suely (AM) optou pelo assunto DST e AIDS. Daniela (BN) escolheu  

a importância das cores na vida como assunto de aula e sua colega de classe, 

Vivian, optou abordar o problema da pirataria de CDs. Nair (CN) priorizou a 

compreensão oral e o trabalho com vocabulário para enfatizar a importância dos 

adjetivos na descrição física e psicológica das pessoas. Júlio (CN) preferiu o papel 

da mídia. Bernadete (CN) discutiu a importância das profissões. Meire (CN) 

verificou a pertinência das questões levantadas pela música Sunday, bloody 

Sunday, do grupo U2, para os dias atuais.   

                                                 
42 Como expliquei no capítulo dois, oito alunos tiveram seus planos de aula analisados: Paulo e 
Suely, da turma AM; Daniela e Vivian, da turma BN; Milena, Júlio, Bernadete e Meire, da turma CN. 
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Em seguida, ilustro com algumas reflexões o que eles descobriram após a 

busca43. Uma característica importante desse subtema se deve ao fato de ele ser 

citado durante o quarto momento de problematização. Embora os excertos a 

seguir ilustrem a superação ocorrida nos alunos dos professores em formação, 

interpreto-os como um indício da superação deles também porque, ao escrever 

sobre isso, refletiram sobre essa superação e a reconheceram como sua. 

 
Eles aprenderam a relação que as cores têm com o nosso lado sensível. 
Aprenderam que, dependendo da cor de certo ambiente, pode-nos fazer 
sentirmos felizes ou tristes; alegres ou assustados. Após essa reflexão, eles 
se posicionaram diferentemente ao ver qual cor tinha escolhido para pintar 
seu menino ou menina e perceberam que havia um pouco da sua emoção 
revelada naquele desenho. Enfim, através das cores, eles perceberam que 
podem montar um cenário manipulando a sensação provocada no observador 
(Daniela, BN) (grifo meu). 
 
[a aula que ministrei] contribuiu de várias formas. Em princípio, 
proporcionando maiores conhecimentos da Língua Inglesa,  enriquecendo seu 
vocabulário. Houve uma mudança de paradigmas por parte dos alunos, pois 
passaram a confiar em si mesmos e se viram capazes de concluírem a tarefa. 
Além disso, contribuiu principalmente para o desenvolvimento de sua 
criticidade, seu poder de escolha e decisão ao saberem como se portar diante 
da vontade ou necessidade de obter um produto “pirateado”, o que devem 
levar em consideração e quais os motivos levam as pessoas a consumir esses 
itens (Vivian,  BN) (grifo meu). 
 
Esta aula contribuiu para a formação dos alunos, quando eles tiveram de 
refletir que há fatores importantes a serem julgados na escolha de uma 
futura profissão admirada por eles. Concluímos que é importante  estudarmos, 
pois por meio dos estudos nós nos educamos, nos informamos e acumulamos 
conhecimentos. Estes influenciaram na nossa escolha profissional 
futuramente. 
Também concluímos que é importante levarmos em conta a nossa emoção ao 
optarmos por uma formação profissional, por quê se nós gostarmos dela, 
realizaremos a atividade com prazer, embora sei que é importante a 
valorização do mercado sobre a formação profissional, mas nem sempre o que 
é valorizado pelo mercado, pela sociedade, pela mídia é o que gostamos, se 
deixarmos ser influenciado por eles, futuramente realizamos a atividade sem 
responsabilidade, sem a ética, pois preocupamos somente com o dinheiro não 
com a satisfação pessoal de ser um cidadão produtivo e participativo na 
sociedade (Bernadete,  CN) (grifo meu).  

                                                 
43 Essa discussão será feita detalhadamente na seção Conscientização, na qual interpreto as formas 
com que os professores em formação se conscientizaram e reconheceram o trabalho realizado 
(discussão de textos teóricos, elaboração de aula, regência de aula e reflexão sobre aula 
ministrada). 
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   Ao contrário das reflexões anteriores, Daniela (BN) revela sua própria 

superação alcançada com a aula ministrada: 

 

Aprendi que de um simples assunto, pode-se aprofundar e trabalhar muito 
além do próprio conteúdo curricular. Trabalhar as cores anelando-as ao 
conhecimento da cromoterapia foi fantástico e penso que, se não houvesse 
essa parte de formação crítica, a aula seria irrelevante tanto para os alunos, 
quanto para mim, pois seria facilmente esquecida, juntamente com o conteúdo 
trabalhado. Muitas vezes, os alunos esquecem os conteúdos porque os mesmos 
não tomam parte em suas vidas. Assim, a formação crítica, que era um fator 
não trabalhado em muitas de minhas aulas, passou a ter total importância que 
não vejo razão para tratar muitos conteúdos se não os vincular com algum 
elemento da vida do aluno (Daniela, BN). 

  

Vivian (BN) reflete sobre o que aprendeu com a aula ministrada e revela 

que a superação alcançada está relacionada ao lado profissional (postura do 

professor). Suas palavras revelam tal posicionamento: 

 

Aprendi  que o retorno desejado do aluno depende integralmente da atitude 
do professor, que deve ser um ajudante e facilitador no processo de 
construção de conhecimentos. Aprendi também que é possível dar uma aula 
inovadora, diferente das que tínhamos enquanto alunos do Ensino Fundamental. 
Minha atuação como professora contribuiu bastante para a mudança do meu 
próprio paradigma em relação aos alunos e confirma que o importante mesmo é 
conhecer a clientela, isto é, nossos alunos, para que possamos adequar o 
planejamento de aulas às necessidades deles (Vivian,BN). 

 

Há também, momentos marcantes quando os professores em formação 

relataram as aulas que ministraram. Lembro-me claramente a emoção com que 

Paulo (AM) relatou sua aula, a alegria e a satisfação de ter feito com que os alunos 

conseguissem compreender uma música sem ter de saber toda a letra. Mais ainda, 

discutiram sobre sentimentos que, segundo Paulo (AM), são importantes para 

todos nós, mas estão esquecidos por conta da vida estressada e corrida que 

levamos. O que ele sentiu pode ser verificado no trecho a seguir em que revela a 

busca por superação alimentando outras buscas (por segurança, por outras 

superações):  
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... a  aula fez com que o brilho dos olhos dos alunos encantasse os meus e 
fizesse com que eu tivesse tamanha gana de lecionar. O plano de aula também 
fez com que eu tivesse mais segurança perante os alunos e conseguisse 
proporcionar uma boa aula a eles (Paulo, AM). 

  
 
 A busca por superação manifesta-se, também, em forma de reconhecimento 

feito por outras pessoas que vivenciaram a mesma experiência. Neste caso, ao 

fazerem comentários positivos sobre a aula que tiveram, os alunos dos 

participantes evidenciaram a superação alcançada. A aula da Suely (AM), por 

exemplo, abordou o assunto doenças sexualmente transmissíveis com o auxílio de 

dois textos autênticos: um artigo de revista e uma música. Reproduzo, abaixo, a 

interpretação que ela fez de três comentários que recebeu sobre a aula ministrada:  

 
As alunas Marily, Rosane e Marilete também se aperceberam sobre a 
pertinência do assunto discutido, pois escreveram sobre valorização do ser 
humano, fidelidade e prevenção. 

 
 “Que a mulher tem que se valorizar pois há algumas que ficam com varios e 
nem se importam com a sua reputação.” (sic) 
 
“As pessoas (…) observam muito o lado material e porte fisico e a beleza. 
Vivem o dia de hoje não se emportando com o dia de amanhã. Vivem aquele 
momento.” (sic) 
 
“Devemos nos prevenir sempre.” (sic) 

 
 
   Bernadete (CN), em uma das suas respostas, faz uma revelação muito 

significativa, pois, para ela, após ter ministrado uma aula sobre profissões, 

comenta a busca pela superação:  

  
 

O interessante desta experiência para mim, foi que eu percebi que por mais 
que eu planejara, ainda posso melhorar mais o meu modo de ensinar a fim de 
dar mais qualidade a aula (Bernadete,  CN).    
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 Em síntese, o subtema busca por superação  que estrutura o fenômeno em 

foco pode ser associado ao pilar “aprender a ser” proposto por Delors et al. (1996) 

no sentido de que ambos visam ao desenvolvimento do ser humano para que 

consiga agir cada vez mais com responsabilidade, discernimento e autonomia, 

nesse mundo em processo de digitalização.   

 
 
 
4.1.4 BUSCA POR SOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

 
 
 Um outro subtema é a busca por solução de problemas, que considero 

fundamental para um professor que tem como objetivos promover a inclusão 

digital e social de seus educandos.  

 Nos registros correspondentes à textualização do fenômeno que investigo, 

Suely (AM) aponta para a necessidade de o professor buscar soluções para incluir 

os alunos na sociedade em processo de digitalização, por meio do contato com 

alguns recursos tecnológicos. Mesmo sem ter vários recursos disponíveis, o 

professor pode solucionar tal problema promovendo uma conversa sobre o 

assunto. O excerto abaixo confirma essa visão: 

 
Apesar de, na maioria das vezes, as escolas não possuírem todos esses 
aparelhos, o professor pode providenciar meios para o contato com alguns 
deles. Até mesmo, na total impossibilidade de se ter os recursos tecnológicos, 
promover uma discussão sobre o  assunto “Tecnologia” é uma forma de se criar 
uma “ponte”, isto é, uma aproximação entre tecnologia e escola, a fim de que a 
escola cumpra mais um papel: o de preparar os alunos para uma sociedade 
digital, quer sejam eles com possibilidades de acesso ilimitado aos mais 
avançados equipamentos, quer dependam exclusivamente do espaço escolar 
para ingressarem e vivenciarem experiências nestas novas dimensões de 
ensino (Suely, AM). 

  

 As dificuldades que o professor encontra não podem ser encaradas, 

segundo Marília (BN), como intransponíveis. Devem, ao contrário, ser enfrentadas 

e resolvidas, seja de que forma for. Ela sintetiza essa visão, afirmando: 
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As dificuldades devem ser solucionadas pedindo ajuda ou ir em busca de 
soluções (Marília, BN). 
 
 

 Sentir-se preparada para resolver problemas foi uma sensação apontada por 

Vivian (BN) em dois momentos: no quarto, quando reflete sobre a aula ministrada 

e no quinto, quando confronta suas opiniões de então com aquelas produzidas no 

início do curso, como ilustram os excertos a seguir:  

 
 
Como tinha o objetivo de trabalhar um plano onde estivesse inserida a 
tecnologia e como o estagiário tem um problema na escola de não ter muito 
acesso aos recursos disponíveis, decidi trabalhar com música, pois caso me 
fosse negado um CD player, eu mesma poderia levar o meu. Felizmente não foi 
o que aconteceu, a escola disponibilizou o aparelho (Vivian, BN). 
 
Por meio da experiência realizada, posso considerar-me uma professora atenta 
a todos os recursos que a escola pode me oferecer, para realizar uma aula 
interessante e construtora. No caso das limitações da escola nesse sentido, 
também posso dizer que estou ciente, preparada e engajada para lidar com 
esse problema, criando eu mesma novas condições (Vivian, BN). 

 

  
 Karla (AM) afirma que o professor, atuando em uma escola desprovida de 

recursos tecnológicos, pode contornar o problema, buscando, em si mesmo, a 

solução. Tal  postura sugere que ela, percebe que a solução de alguns entraves, se 

não resolvidos no âmbito institucional, podem sê-lo pela iniciativa individual, do 

próprio professor. Essa reflexão pode ser verificada quando salienta que: 

    
Se a desculpa é que a escola não tem nenhum tipo de equipamento, o professor 
pode muito bem tentar levar de casa, nem que for um CD player pequeno 
(Karla, AM). 
 

 
Interpreto a busca por solucionar problemas como uma atitude essencial 

para o professor de hoje. Caso ele trabalhe em uma escola que não tenha recursos 

tecnológicos, cabe a ele buscar alternativas para incluir seus alunos na sociedade 

atual. Luciana (AM), no seu convincente relato do terceiro momento de 

problematização, aborda uma experiência vivida para demonstrar que a busca por 
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solucionar problemas pode envolver buscar outros ambientes, fora sala de aula, 

para que o processo ensino-aprendizagem possa se realizar. Segundo suas 

palavras: 

 
Participei de uma dinâmica em que a educadora desenhava os ícones de um 
computador no flipchart, levou um teclado para aula, orientou os alunos e 
indicou lugares em que eles poderiam utilizar computadores sem pagar ou  por 
R$ 1,00 ou R$ 2,00, dinheiro que eles gastam com “porcarias”. Uma das opções 
foi os computadores do Poupa-tempo em Santo Amaro; outra, uma escola de 
informática local que cobraria por hora um preço simbólico para os alunos da 
escola que quisessem usar os computadores. Em relação às dificuldades de 
manuseio a turma poderia escolher um monitor entre eles, um aluno que 
tivessem mais conhecimento e estivesse disposto a ajudar os colegas  sob a 
supervisão da professora. Alguém disposto a dedicar um tempo fora da sala de 
aula, um professor ou um universitário do Programa Escola da Família ou do 
Projeto Amigo da Escola. Ainda não sei como resolveria isso, mas com certeza 
existe um jeito de ajudar alunos e professores que não têm ferramentas 
tecnológicas ou dificuldades em manuseá-las (Luciana, AM). 

 
 
 Suely (AM), no segundo momento de problematização, enfatiza a 

responsabilidade do professor em solucionar problemas, neste caso, de incluir a 

utilização de um recurso com a finalidade de ampliar a capacidade de 

aprendizagem dos alunos. O excerto abaixo ilustra tal posicionamento: 

 
Em tempos de escassez de recursos tecnológicos nas escolas públicas, creio 
que deve haver um esforço do professor em colocar o aluno em contato com 
alguma forma de tecnologia, a fim de que seus horizontes se ampliem no que 
concerne às diferentes formas de aprendizado (Suely,  AM). 

 
 
 Em síntese, o subtema busca por solução de problemas  que estrutura o 

fenômeno em foco explicita uma característica fundamental de qualquer cidadão, 

pois enfrentamos situações problemáticas ou difíceis que exigem uma solução. 

Buscá-las é, no meu entender, uma qualidade essencial para vivermos mais 

plenamente a cidadania, mas é necessário ter conscientização sobre alguns 

aspectos quando o fenômeno é formação pré-serviço de professores, o que discuto 

a seguir. 

 
 



 188

4.2 CONSCIENTIZAÇÃO 
 
 

As estruturas do fenômeno da formação pré-serviço do professor de inglês 

em uma sociedade em processo de digitalização não trata apenas de buscas por 

ter conhecimentos, por se inserir, por se superar e por solucionar problemas. É 

preciso que os participantes reflitam sobre e reconheçam a importância de alguns 

aspectos centrais do processo ensino-aprendizagem, a saber: o papel da interação 

na construção do conhecimento, o papel dos recursos tecnológicos e o papel do 

professor. 

 A conscientização compreende reflexão e reconhecimento, pois entendo que 

ela se concretiza após essas duas ações. A interpretação do fenômeno revela que 

o tema conscientização, bem como os outros dois – Busca e Desafios - pode ser 

percebido durante os vários momentos em que os professores em formação 

tiveram de refletir sobre tecnologia e utilização dos recursos tecnológicos em 

ambientes escolares, evidenciando seu traço estruturador do fenômeno em 

investigação.   

 O tema conscientização subdivide-se em três subtemas: a interação, o papel 

dos recursos tecnológicos e o ser professor, como ilustrado na figura abaixo e 

como explicitado nas subseções seguintes:  
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FORMAÇÃO PRÉ-SERVIÇO DE PROFESSORES DE INGLÊS  

BUSCA 
 
 
 
 

CONSCIENTIZAÇÃO 
 
 
 
 

DESAFIOS 

INTERAÇÃO 

 RECURSOS TECNOLÓGICOS 

SER PROFESSOR 

APRENDIZAGEM

ATUALIZAÇÃO

CAPACITAÇÃO

INCLUSÃO 

SUPERAÇÃO 

SOLUCAO DE PROBLEMAS

 

Figura 4.3: O segundo tema: conscientização 

 
 
4.2.1 CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE INTERAÇÃO 
 
 
 

A conscientização sobre interação é um subtema que estrutura o fenômeno 

da formação pré-serviço de professores de língua inglesa em uma sociedade em 

processo de digitalização e que, portanto, faz-se presente em todos os momentos 

do curso, em todas as manifestações do fenômeno. Os professores em formação 

não somente discutem sobre ela teoricamente, mas também refletem e 

reconhecem sua importância na e para a construção do conhecimento. A 

conscientização pôde ser observada tanto nas aulas presenciais das três turmas,  

como nas trocas de mensagens apenas com a turma CN. Para a organização desse 

subtema, estruturo-o descrevendo e interpretando momentos em que os 

professores em formação registraram a importância da interação durante as aulas 
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presenciais. Em seguida, descrevo e interpreto as reflexões registradas no 

ambiente online    .

Desde o primeiro momento de problematização, os professores em 

formação já demonstravam uma preocupação com a interação como forma de 

propiciar a construção de conhecimento, talvez, porque a discussão sobre a teoria 

sócio-interacionista de Vygotsky (1930/1984) se iniciou em 2003, durante o ano 

que antecedeu à disciplina Prática de Ensino. Interpreto as experiências que os 

professores em formação tiveram como educativas (Dewey, 1938), trazendo 

repercussões positivas, propiciando, assim, um fluxo do continuo experiencial 

(Dewey, 1938). 

 Paulo (AM) revela que a tecnologia pode ser entendida como um recurso 

mediador e desencadeador de interação. É possível interpretar que a interação é 

fundamental para a produção de conhecimento, como ilustra seu excerto: 

 
A diferença é que o professor conhecedor da tecnologia tem outras formas de 
atingir os alunos, ou seja, o professor pode pedir diferentes pesquisas, faz 
com que os alunos interajam entre si e que tenham maior produção em sala 
(Paulo, AM). 

 
 
 Marcéli (BN) e Vivian (BN), duas professoras em formação que não possuem 

experiência docente, registram o que entendem por interação e sua importância 

no processo ensino-aprendizagem quando respondem como trabalhariam com 

tecnologia em sala de aula. De acordo com elas:    

  
 

... a partir do momento que eu for desempenhar o papel de educadora, terei a 
preocupação em atualizar os meus conhecimentos e práticas, sempre 
acreditando que o relacionamento pedagógico não se baseia somente que o 
professor é a única pessoa em sala de aula que possui o conhecimento, mas sim, 
que através da interação tanto o professor quanto o aluno podem aprender um 
com o outro (Marceli, BN). 
 
... promovendo atividades em duplas ou grupos para que aqueles que já possuem 
certo conhecimento prático possam auxiliar os que ainda não possuem (Vivian,  
BN).  
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 Tal importância também pode ser percebida, no segundo momento de 

problematização, nos professores em formação que já lecionam. A reflexão de 

Júlio (CN), por exemplo, valoriza o papel da interação:  

 
 

Permitindo-me aprender com os meus educandos, creio que estabeleço um elo 
ainda maior entre nós, elo este que permite aos alunos olhar para o seu 
professor não apenas como um profissional que tudo domina quanto à disciplina 
ministrada, mas sim ver nele um ser humano com qualidades e defeitos (Julio, 
CN). 

 
 

Nair (CN) justifica o trabalho do docente, no segundo momento de 

problematização, ao enfatizar a importância do compartilhar informações. Para 

tanto, apoia-se em autores discutidos durante as aulas. Em suas palavras, 

 
 

... considero-me dentro do perfil traçado por Kenski, Leite e Sampaio; um 
professor que compartilha conhecimentos com alunos, auxiliando-os a resgatar 
a identidade dentro do contexto onde eles se situam (Nair, CN).  

 
 
 Ângela (CN) acentua a importância do papel da interação porque reflete 

sobre os resultados que ela proporciona e reconhece-os como fundamentais para 

seu desenvolvimento profissional. Suas experiências foram educativas (Dewey, 

1938), conforme ilustra o excerto abaixo: 

 
 

A cada aula, a cada discussão em equipe, a cada oportunidade de compartilhar 
novos saberes com meu grupo de estudos, mais senti-me convencida quanto a  
importância do papel do professor, bem como sua postura,  que tanto 
refletimos em sala (Ângela,  CN).  

 
 
 Leila (BN), no terceiro momento de problematização, revela a importância 

do papel da interação no processo ensino-aprendizagem. A construção do 

conhecimento acontece quando há simetria de papéis; ou seja, há uma alternância 

no papel de educador e de educando. Em suas palavras: 
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A tarefa de discutir, analisar, avaliar e aplicar essa informação a situações 
práticas será realizada cada vez mais, com alternação no papel de ensinante e 
de aprendente, satisfazendo as necessidades de aprendizagem das pessoas. 
Devemos educar para a autonomia, através da interação e interiorização. 
Quando há interação, nos comunicamos, expomos nossas idéias e trocamos 
idéias com outros, ensinamos e aprendemos (Leila, BN).  

 
  
 Minha conscientização sobre o papel da interação para a construção de 

conhecimento pode ser evidenciada nas descrições que faço abaixo acerca da 

elaboração do plano de aula, durante o quarto momento de problematização. Logo 

em seguida, interpreto a conscientização do professor em formação após a 

regência da aula.  

 Os momentos de interação que tive com Paulo (AM) sobre seu plano de 

aula foram marcados, no primeiro encontro, por sua incerteza inicial dele e, no 

segundo, por seu otimismo e confiança, pois ele sabia o que queria. Lembro-me da 

primeira conversa em que estava meio indeciso quanto ao que fazer, qual recurso 

tecnológico usar. Em um segundo encontro, sua alegria já estava estampada em 

seu rosto, pois decidira trabalhar com uma música e, portanto, o CD player foi o 

recurso tecnológico escolhido. Sabia ainda que o assunto seria sentimentos. 

Perguntei se isso não seria complicado, por não conhecer a turma em que 

ministraria a aula e por se tratar de um assunto que achava complicado para gerar 

a participação dos alunos (pessoalmente, achei que pessoas não iriam falar 

abertamente sobre seus sentimentos). Ele respondeu empolgadamente que tudo 

sairia bem, pois a música tinha uma parte instrumental fantástica e a voz da 

cantora era doce. Ele estava confiante e refletir sobre esse encontro me fez 

valorizar o processo de construção pelo qual ele passou no qual o entusiasmo e a 

confiança demonstrados são decorrências do possível árduo trabalho de reflexão e 

interação que teve consigo mesmo.   

Paulo (AM) fez sua interpretação de como foi o começo da sua aula. Foi o 

único dos oito professores em formação que retomou, literalmente, Vygotsky no 

questionário de regência. Podemos inferir que Paulo (AM) não somente conhece a 
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teoria sócio-interacionista como a pratica e a reconhece. O excerto a seguir 

exemplifica tal posicionamento: 

 
A idéia de se fazer um warm up utilizando o conhecimento de mundo dos 
alunos foi enfatizada, pois o resultado certamente teria sido outro, caso este 
fato não tivesse ocorrido. A interação, conforme os estudos feitos por 
Vygotsky (Oliveira, 200044), também fez com que os alunos se sentissem mais 
seguros e pudessem tirar suas dúvidas como os próprios colegas de sala, 
propiciando assim um ambiente mais agradável para a realização do trabalho 
(Paulo,  AM). 

 
   

Suely (AM) foi uma das primeiras professoras em formação que não 

lecionava a esboçar um projeto de plano de aula. Verificou a possibilidade de uso 

dos recursos tecnológicos na escola e optou por CD player porque trabalharia com 

música. Nossas conversas se resumiram à elaboração das questões envolvendo a 

música com a qual trabalharia. Discutimos diversas possibilidades de atividades e 

sempre a questionava sobre o objetivo de cada uma delas. Elaborou-as com muito 

cuidado e valorizou o conhecimento gramatical que os alunos tinham (uma 

exigência da escola), procurando, ao mesmo tempo, mostrar aos alunos a 

capacidade que tinham de entender uma música em inglês (ver plano de aula, 

Anexo 3). Como de costume, fiz as perguntas de praxe: qual é o objetivo do texto 

escrito? Por quê esse texto? Por quê a música? Será que os alunos irão falar sobre 

o tema? O encontro demonstrou que é pela interação que podemos crescer pois, 

neste caso, fiquei impressionado com a criatividade em buscar dois textos originais 

para trabalhar um assunto tão cheio de preconceitos, porém provocante: DST e 

AIDS. 

A descrição feita por Suely (AM) da aula ministrada foi, sem dúvida, como 

um resultado de reflexão e reconhecimento sobre a importância da interação. 

Percebe-se que ela valorizou a interação em sua aula, pois os alunos participaram, 

na opinião dela, “de forma surpreendente!”. Fiquei surpreso por ela ter conseguido 
                                                 
44 OLIVEIRA, M.K. Vygotsky: Aprendizado e Desenvolvimento, um processo sócio-histórico.  

Scipione, 2000. 
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tal feito ao discutir um assunto tão polêmico, em uma classe com alunos de 

diferentes idades. Sua experiência valorizou a construção de conhecimento e  aliou 

teoria e prática. Seu relato revela sua visão de interação: 

   
Por meio das questões elaboradas, direcionei a atenção dos alunos para uma 
discussão sobre DST e AIDS, dois grandes perigos do descompromisso das 
relações amorosas tão comuns entre os jovens de hoje. Pudemos juntos, eu e 
os alunos, realizar uma reflexão e avaliação sobre o comportamento não 
somente dos jovens, pois os alunos que já são casados e com mais idade, 
também participaram de forma surpreendente, dando sua contribuição e 
experiência aos mais novos da classe (Suely, AM). 

 
 

Com Vivian (BN), meu encontro não foi diferente. Ela nunca tinha lecionado. 

Era o primeiro ano em que entrava em uma sala de aula como professora, pois era 

uma estagiária. Quando conversamos sobre o que ministraria, sabia que 

trabalharia com CD player. Questionei-a sobre qual música e a razão da escolha. 

Disse-me que seria uma dos Beatles. Achei-a um pouco fora de contexto porque 

acreditava que os alunos prefeririam uma música atual. Explicou que tinha 

questionado alguns alunos sobre bandas e gêneros musicais preferidos. Com esse 

argumento, concordei com a música escolhida: All my loving. Em seguida, 

apresentou-me a idéia de trabalhar com a idéia de CDs piratas, o que prontamente 

apoiei, pois achei um assunto pertinente para ser discutido com alunos da 

periferia. Falamos um pouco sobre quais atividades poderia elaborar e os possíveis 

objetivos. Percebi, nesse encontro, uma característica típica dessa professora em 

formação: sua capacidade para buscar soluções (também um subtema do 

fenômeno em foco, conforme já discutido). 

Assim como Suely (AM), a descrição feita por Vivian (BN) do início da aula 

que ministrou revela a importância que confere à interação. Fica evidente que a 

forma com que trabalhou as perguntas de conhecimento de mundo facilitou o 

andamento da aula, pois fez com que os alunos, realmente, ficassem interessados 

em expressar suas opiniões, conforme elucida o excerto a seguir: 
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Alguns alunos ainda conversavam e julguei ser boa hora para iniciar a aula, 
ativando o conhecimento de mundo acerca de música. Comecei a perguntar 
conforme o questionário detalhado no plano de aula e os alunos se 
interessaram muito, debatendo e discutindo algo que realmente dominavam, 
pois fazia parte de seu dia-a-dia. As contribuições foram muitas e não houve 
necessidade de forçar a participação deles (Vivian, BN). 

 
  

O desenrolar da aula de Vivian não poderia ter sido diferente da forma que 

ela concebera e concretizara no plano de aula. O modo com que ela proporcionou 

a interação, abrindo um debate sobre questões relativas à pirataria de CDs, 

superou suas próprias expectativas, conforme ilustra o trecho abaixo, em que ela 

usa a expressão “total consciência”: 

 
 

A última parte da aula foi um debate [em língua materna] instigado por mim 
sobre o mercado da “pirataria” no Brasil. Entramos aqui em uma questão 
econômica muito importante, pois os alunos têm total consciência – e 
demonstraram isso em suas contribuições – de que o que agrava esse problema 
são as desigualdades sociais presentes em nosso país. A participação da classe 
foi muito grande, sendo até difícil controlá-los em alguns momentos (Vivian, 
BN).  

 
 

Os encontros com cada um dos participantes revelaram ser uma experiência 

rica. Por exemplo, nas conversas com Daniela (BN) sobre como trabalhar os vários 

conteúdos, ela se considerava uma professora sem muita criatividade porque não 

conseguia perceber o potencial de certas informações para o desenho de uma aula 

significativa. Eu, pelo contrário, achava que ela se subestimava.   

Em um de nossos encontros, trouxe seu plano para conversar e disse-me 

que já tinha escolhido o assunto – cores  –  e o recurso tecnológico a ser utilizado 

– o computador – mas que não saberia o que fazer para trabalhar a criticidade dos 

alunos  de 5ª série em uma escola particular. Quando ela me pediu sugestões com 

o que poderia trabalhar, não respondi de pronto. Devolvi a pergunta. Pensou e não 

chegou à conclusão alguma. Perguntei: você já imaginou uma floresta toda azul? 

O que te causaria? Daniela olhou-me perplexa e respondeu algo que não entendi. 

Concluímos que o assunto poderia ser explorado com base na harmonia das cores 
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ou com a importância das mesmas nas nossas vidas. Conscientizo-me da 

valorização do encontro com cada professor em formação, porque crescemos. 

Achei interessante o trabalho com cores no computador utilizando o Software 

Paint. Sugeri que buscasse figuras e paisagens para ampliar as possibilidades de 

trabalho e acredito que a criatividade foi despertada. Foi, sem dúvida, uma 

experiência educativa (Dewey, 1938), pois ela menciona esse encontro, no quinto 

momento de problematização, como fundamental para seu desenvolvimento: 

 

Não canso de mencionar que aprendi muito quando perguntei ao senhor sobre 
como articular a formação crítica em uma aula sobre “cores”; pensei não haver 
maneira para se trabalhar a criticidade com esse assunto, mas o senhor 
imediatamente vinculou tal aula com o (re)conhecimento científico da 
cromoterapia, o que fez-me acreditar que de todo assunto pode-se tirar uma 
formação crítica (Daniela, BN). 

 

 

Quando Bernadete (CN) conversou comigo sobre seu plano, já tinha 

definido a série – quinta série do Ensino Fundamental. Preparou uma aula sobre 

vocabulário referente a profissões. Confeccionou algumas transparências também. 

A discussão que tivemos foi em relação a fazer os alunos refletirem sobre a 

importância das profissões. Como já ministrava aula para alunos da Educação 

Infantil, estava familiarizada com as necessidades e os desejos de alunos da quinta 

série. Sugeriu o trabalho com a conscientização da importância de poder escolher 

uma profissão. Concordei plenamente. A certeza de que trabalhar com o 

retroprojetor daria um resultado positivo me fez valorizar a preparação que ela 

fizera para a aula a ser ministrada. Explicou-me passo a passo o que pretendia 

fazer em sala de aula.  

Após alguns dias, a alegria de Bernadete (CN) ao narrar sua aula me 

marcou muito. Ela ficou encantada porque os alunos participaram, deram suas 

opiniões, conforme evidencia o excerto abaixo: 

    
... pedi aos alunos que discutissem entre si o que gostariam de ser 
futuramente. Assim terminada a discussão pedi aos grupos para que se 
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decidissem entre eles um representante de cada grupo para exporem as suas 
conclusões. Todavia, os meninos concluíram que gostariam de ser futuramente 
jogadores de futebol, já as meninas gostariam de ser: veterinária, médica, 
nutricionista e modelo. Dando continuidade a aula perguntei o porquê  das 
escolhas das profissões, já mencionadas, ouvi como resposta que estas 
profissões são bem remunerada pelo mercado de trabalho. A partir de então 
questionei os alunos: o que é importante levarmos em conta na hora de 
escolhermos uma profissão a remuneração dela pelo mercado? a nossa 
afinidade com ela? Enfim como deve ser feita essa escolha pela razão ou pela 
emoção? Neste instante notei que os alunos ficaram me olhando pensativos, 
logo uma aluna me disse: professora imagine se todas pessoas escolherem suas 
profissões só pelo dinheiro, vai acontecer de ter muita gente fazendo a  
mesma a mesma coisa. Confirmei a questão da aluna e passei a para os alunos 
refletirem sobre. Com a questão mencionada em discussão, ainda ouvia 
comentários: o bom de ser jogador é que não precisa estudar muito, ser 
médico é bom por quê salva vidas de pessoas e ganha bem (Bernadete, CN). 

 
    

Meire (CN), uma outra professora sem experiência docente, ao relatar sobre 

um momento da aula que ministrou, reflete e reconhece a importância da 

interação. Para ela, a aula foi rica, pois muito se aprendeu e credito o sucesso à 

interação, que propiciou um clima agradável para os alunos se colocarem, como 

ilustrado no excerto a seguir: 

 
 

Houve muitos debates e comentários pelos alunos em meio a risadas e um clima 
agradável entre ambos aluno-professor, tornando a aula rica em conteúdos, 
proporcionando troca de experiências (Meire, CN). 

 
 
 No caso de Júlio (CN), dentre os vários momentos em que valorizou a 

interação, ressalto um trecho do questionário que respondeu após ter ministrado a 

aula. A eloqüência com que textualiza “uma brilhante participação dos alunos”, me 

fez constatar sua vivencia de um momento significativo pelo êxito alcançado, 

conforme o excerto abaixo: 

 
 

Obtive uma excelente resposta quanto a interpretação do texto, leitura do 
vídeo e uma brilhante participação dos alunos no momento da discussão. Mais 
uma vez afirmo que fiquei muito feliz com o resultado da aula, resultado este 
que me surpreendeu (Júlio, CN). 
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 Sua alegria não se restringiu à aula ministrada em uma escola pública. Há  

poucos meses, Júlio (CN) me chamou durante a aula e me mostrou vários 

trabalhos que seus alunos confeccionaram: cardápios de restaurante criados por 

eles próprios. Júlio relatou que ministrou a mesma aula em turmas de uma escola 

de idiomas em que trabalha. Conseguiu trabalhar várias aulas com o tópico 

comidas. Descreveu sucintamente que a motivação de dois grupos foi tamanha 

que até a coordenadora da escola tomou conhecimento do impacto que suas aulas 

causaram. Como resultado, obteve participação, comprometimento, 

desenvolvimento na produção oral dos alunos e reconhecimento da coordenadora. 

Novamente, percebe-se que experiências educativas (Dewey, 1938) provocam 

outras com um resultado igual ou maior. Senti-me orgulhoso ao ouvir seu relato.  

 Ângela (CN), no último momento de problematização, concebe o papel da 

interação como basilar para a formação de qualquer ser humano, mais ainda se o 

ambiente for escolar. Em suas palavras, 

 
 

As aulas de Prática de Ensino, textos complementares e o convite à interação 
contínua têm sido fatores fundamentais para que percebamos que o 
profissional em educação deve ser visto como um educador, auto-formador e 
formador de personalidade, de valores e de pensamentos (Ângela,  CN). 

 
 
 
 Para Cristiane (BN), a interação e o reconhecimento de que, ao dar voz ao 

aluno, toda engrenagem do processo ensino-aprendizagem sofre alterações 

profundas, e o aluno torna-se co-construtor dos conhecimentos que internaliza, 

como ilustra o trecho abaixo: 

 
 

Com essa interação (professor/aluno, aluno/aluno), percebo que o aluno vai 
constituindo o seu conhecimento à medida que a experiência o representa e vai 
com isso dominando os recursos lingüísticos e discursivos com os quais se 
expressa.  
Não tenho problemas de indisciplina e é interessante notar que quando 
estamos em uma conversa, onde todos podem se manifestar sem receio de ser 
chamado a atenção e um aluno começa a fazer bagunça, a sala chama a atenção 
deste aluno pedindo para parar e escutar (Cristiane, BN). 
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Nesse excerto, fica evidente um dos construtos teóricos que embasa minha 

pesquisa: o contínuo experiencial de Dewey (1938), segundo o qual uma 

experiência educativa tem a capacidade de gerar outras experiências educativas. 

 Tatiane (BN) foi uma das professoras em formação que fez uma 

retrospectiva da disciplina Prática de Ensino, no último momento de 

problematização. A princípio, quando li sua reflexão não a valorizei o suficiente 

para ver a riqueza de informações que ela sintetizou ao detalhar a experiência 

vivida. Suas palavras me asseguram que uma das estruturas do fenômeno vivido 

pelos professores em formação e por mim é a conscientização sobre a interação, 

pelo papel fundamental que desempenha. Em suas palavras,  

 

Além dos diversos assuntos colocados em questão, sem dúvida, pudemos 
desenvolver, durante as aulas, a habilidade de sociabilidade, de interação e a 
habilidade de expressão crítica e argumentada (Tatiane, BN).  

 
 
 Não somente a interação face-a-face se fez primordial para a construção de 

conhecimento, mas também a realizada em um ambiente digital, como o ocorrido 

com a turma CN, que discuto a seguir. 

 

 

4.2.2.1   Conscientização sobre a interação: contexto online 

 
 
 Até o momento, minha discussão focalizou as interações ocorridas na 

ambientação presencial. No entanto, minha pesquisa também ocorreu, com uma 

das turmas (CN), no contexto online, a única que aceitou e efetivamente interagiu 

eletronicamente. Os professores em formação e eu trocamos um total de 35 

mensagens.   
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Descrevo, inicialmente, as trocas de mensagens feitas eletronicamente com 

o objetivo de demonstrar que a minha conscientização sobre o papel da interação 

é resultante da reflexão e do reconhecimento desse processo. Após essa descrição, 

exemplifico a conscientização de alguns professores em formação quando 

textualizaram a experiência vivida na ambientação online.    

 A leitura das mensagens permitiu-me elaborar o quadro a seguir com os 

cinco assuntos que mais interessaram ao grupo, e a quantidade de mensagens 

geradas: 

 
Assunto 

Total de 
mensagens 
trocadas 

O que fazer quando o professor prepara uma aula com tecnologia, mas a tecnologia não 
funciona. 

10 

Reflexões de uma professora que se viu como aluna em um curso de tecnologia e 
educação 

7 

As tecnologias (DVD e vídeo) podem ser ainda úteis?  4 

Reflexão sobre o papel do professor não como detentor do saber 2 

O uso de abreviações nas trocas de mensagens eletrônicas  2 

Quadro 4.1: Os assuntos mais discutidos nas trocas de mensagens do grupo CN 

 

O assunto mais discutido – o que fazer quando o professor prepara uma 

aula com tecnologia, mas a tecnologia não funciona – originou-se com um e-mail 

de Magda45, o qual descrevo abaixo: 

 
 

GOSTARIA DE COLOCAR A QUESTAO DE QUE O QUE FAZER QUANDO 
TUDO FALHA? QUANDO PREPARO UMA AULA TODA EM 
TRANSPARENCIAS POR EXEMPLO, E A LAMPADA QUEIMA,  QUE REACAO 
TER NA FRENTE DOS ALUNOS QUE ESTAO ME OLHANDO TENTAR 
CONSERTAR O APARELHO, QUE A PRINCIPIO DEVERIA AUXILIAR 
MINHA AULA?46 (Magda, CN). 

 
 
Tal mensagem desencadeou nove outras mensagens, provocando interação 

e possibilidade de construção de conhecimento. Milena (CN) foi a primeira a se 
                                                 
45 Esta primeira mensagem de Magda, escrita totalmente em letra maiúscula, não gerou nenhum 
comentário por parte dos outros professores em formação e por mim.  
46 Nesta seção, os excertos foram copiados literalmente seguindo a formatação feita pelo professor 
em formação. Portanto,  não sofreram cortes ou alterações.  
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manifestar e revela que o professor, diante do não funcionamento da tecnologia, 

deve ser um artista e nunca um escravo dela. Em suas palavras: 

 

... penso que as transparências e qualquer outro material extra, deva servir 
como complemento de sua aula, portanto,  não podemos ficar escravos e 
dependentes, afinal preparamos a aula, e certamente sabemos o conteúdo, por 
isso, numa situação dessa é ministrar a aula, sem se desesperar, já que o 
artista é você, e não o retro, ou seja, para uma artista não importa o cenário, 
pois é ele que comanda a peça! Somos todos artistas !!! (Milena, CN). 

  
 
 Nair (CN) corrobora e complementa a visão de Milena (CN), ao registrar que 

professores devem ter sempre uma alternativa; ou seja, estar preparados para 

uma eventual falha da tecnologia, como revela seu excerto abaixo: 

 
 

Sempre temos que ter um plano B. Na falta/não funcionamento de um 
equipamento, usamos o plano B, ou seja, lousa - giz – e voz (Nair, CN). 

 
 
 Adriana (CN) também é favorável à idéia de que o professor tenha um 

“plano B” e que seja um artista, como ilustrado no excerto a seguir: 

 
 

Magda, achei super interessante esta questao que vc. levantou pois, e uma 
realidade quase que constante. Acredito que, embora a tecnologia esteja a 
servico do homem, este nao deve viver em funcao dela. O bom professor deve 
estar preparado para tudo e ter sempre o que chamamos de uma carta na 
manga ou o famoso plano B para colocar em acao. Se o professor tiver dominio 
do assunto ele sabera contornar a situacao nao se deixando embaracar diante 
dos alunos, o que, com certeza queimaria a sua imagem, pois os espertinhos 
sabem muito bem quando estamos desconcertados diante deles. Ser professor 
e ser artista, saber improvisar (extraído literalmente) (Adriana, CN). 

  
 
 Meire (CN), ao responder a questão da Magda (CN), menciona Kenski 

(2001:74) para expressar a importância do professor estar preparado para ajudar 

os alunos a lidarem não apenas com as inovações, mas também a desenvolverem 

seu intelecto: 
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Em um mundo que muda rapidamente, o professor deve estar preparado para 
auxiliar seus alunos a lidarem com estas inovações, a analisarem situações 
complexas e inesperadas; a desenvolverem suas criativdades; a utilizarem 
outros tipos de "racionalidades": a imaginação criadora, a sensibilidade táctil, 
visual e auditiva, entre outras.( Kenski) página 104 (Meire, CN). 

  
 

Nair (CN) amplia, em sua mensagem abaixo, o sentido de o professor “estar 

preparado”. Para ela, há a possibilidade de inversão de papéis; isto é, o professor 

pode se tornar um aprendiz ao pedir ajuda aos alunos, que o podem auxiliar a 

lidar com o recurso tecnológico:  

 
 

... o professor deve estar preparado para pedir auxílio aos alunos, se 
necessário for, a lidar com estas inovações... 
Quebrar o paradigma que o professor "tem que saber tudo" leva-se tempo, 
porém não será impossível desde que esse tenha a humildade de assumir que 
não sabe, mas que procurará se informar. Talvez assim, esse embaraço 
mencionado pela Drika [Adriana] possa ser resolvido, pois afinal, ninguém 
nasce sabendo (Nair, CN). 

 
 
  A questão do saber lidar com a tecnologia também é registrada por Júlio 

(CN), pois a inquietação provocada por Magda (CN) repercute nele como um 

questionamento sobre uma experiência docente que ele vivenciou. Após refletir 

sobre o assunto, retoma a idéia de um “plano B”, além de ressaltar que o 

professor sempre precisa saber o conteúdo e ter criatividade, conforme elucida o 

excerto abaixo: 

  
 

Ao ler o questionamento da Magda voltei a refletir quanto a minha experiência 
pessoal no Instituto de línguas quando em uma aula prática os computadores 
do laboratório resolveram não funcionar. Concordo com a Magda ao afirmar 
que a tecnologia tem que estar a nosso favor e não nos tornar escravos dela, 
não podemos ser professores dependentes da tecnologia para ministrar boas 
aulas, uma vez que tais equipamentos não existiam quando cursamos o ensino 
fundamental e médio, será que nossas aulas foram todas ruins e 
desinteressantes? Claro que não. 
Sob o meu ponto de vista um professor precisa ter domínio pleno do conteúdo 
ao qual ele se propôs ensinar, ser criativo é um outro atributo favorável a tal 
profissional, sempre devemos ter uma carta na manga quando as dificuldades 
aparecerem (Júlio, CN). 
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 O segundo assunto mais discutido nas trocas de mensagens – reflexões de

uma pro essora que se viu como aluna em um curso de tecnologia e educação – 

foi desencadeado por um artigo (Anexo 5) que Nair enviou como anexo em uma 

de suas mensagens, o qual apresenta o relato de uma professora que foi 

convidada para fazer um curso sobre educação e tecnologia. No artigo, a 

professora, agora aluna, faz reflexões sobre o papel do professor; sobre como ela 

e o grupo deveriam executar um projeto multimídia e contornar a dificuldade de 

escolher um assunto foi um problema; sobre como foi ser bombardeada com 

perguntas e “quebrar a inércia de suas posturas”. A reflexão proposta em forma de 

pergunta retórica é: “não seria essa uma de nossas missões permanentes 

enquanto educadores de outros seres?” O artigo aponta o professor como 

instigador, orientador da organização do trabalho que estimula e verifica a 

participação de cada membro. Além disso, salienta que o uso do computador pelos 

alunos pode ajudá-los a perceber que sua produção escrita tem e/ou terá outros 

leitores e visitantes.  

 

f

 A partir da leitura desse artigo, Gizélia (CN) provoca uma discussão capital 

para a conscientização sobre o uso dos recursos tecnológicos. Seu ponto de 

partida foi um questionamento sobre as aulas que o grupo tivera com uma ex- 

professora que utilizara o laboratório de informática para pesquisa. Em suas 

palavras: 

 
 
Penso que é exatamente isso o que ocorre. Os professores simplesmente não 
param para refletir no porque de dar uma aula utilizando a tecnologia. Lembro-
me das aulas de inglês com a profª. XXX e, que ela nos levava para a sala de 
computadores para fazermos pesquisas de autores e obras literárias e, agora 
pesando sobre o assunto estou me perguntando qual era o intuito daquelas 
aulas? Será que ela queria que tivéssemos contato com a tecnologia ou 
simplesmente era para matar aulas, pois não me lembro de ter tirado qualquer 
proveito daquelas aulas. E vocês? 
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O interessante dessa discussão foi que a leitura do texto provoca uma 

ligação entre uma experiência presente e uma anterior vivida por todos da turma. 

Ao retomar os procedimentos da professora, os professores em formação tiveram 

a oportunidade de refletir compartilhadamente e de se tornar mais conscientes 

sobre o uso de recursos tecnológicos para fins educacionais. Apesar de os excertos 

abaixo ilustrarem a possibilidade de conscientização do uso de recursos 

tecnológicos, eles são, na verdade, produtos da interação. Credito, portanto, essa 

possibilidade de conscientização à interação propiciada e a todos os envolvidos nas 

trocas eletrônicas. Os exemplos a seguir evidenciam tal posicionamento: 

 
 

Sobre as aulas da profª XXX no laboratório de informática, penso que a 
professora tinha a intenção de mostrar-nos como fazer uma pesquisa, 
utilizando a internet, mas que pena que algumas alunas, em vez de fazerem o 
proposto, simplesmente entraram nos seus e-mails para enviar ou receber 
mensagens. A professora, sim, errou ao não cobrar, depois, as informações das 
pesquisas efetuadas (Nair, CN).  
 
Penso conforme a Nair em que a prof. falhou ao não cobrar o que ela 
realmente queria da aula, deixando-nos mais a vontade ao invés de nos 
questionar e cobrar o assunto que era proposto. Com isso o uso da tecnologia 
para alguns alunos da sala ficou aleatório sem significado. Mas com esse bate 
papo que o Prof. nos propôs penso que estamos aprendendo e buscando 
conhecimentos novos ou até mesmo reformulando o conceito que nós tínhamos 
sobre tecnologia e ficando cada vez mais críticos ao comportamento de 
alguns professores que  não sabem e ou  não querem usar a tecnologia (Cláudia, 
CN). 

 
 No trecho acima, Cláudia (CN) ainda valoriza as trocas de mensagens 

porque promoveu novas reflexões sobre tecnologia e seu uso. Sua colega de 

classe, Patrícia, ao apontar a importância de aprendermos a partir das experiências 

vividas por outros, destaca o papel da aprendizagem vicária. Em suas palavras: 

 
 

Temos sempre que estarmos atentos e observarmos as aulas com muita 
cautela, aproveitar os deslizes de alguns para que sirva de exemplo para que 
não cometamos os mesmos "erros" (Patrícia, CN). 
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Milena (CN) muda o rumo das discussões, ao questionar se as novas 

tecnologias (DVD evídeo) podem ser ainda úteis, motivando 3 colegas à interação. 

As três respostas confirmam a existência de outras tecnologias e duas mensagens 

ainda reforçaram a idéia de que a utilização de vídeo em aulas, com objetivo de 

enriquecer e aprofundar os conhecimentos sobre o conteúdo, é de extrema 

importância.  

 De todas as mensagens trocadas (35), uma, enviada por Rose e outra, 

enviada por Patrícia, mereceram apenas uma resposta cada uma. Rose (CN) 

aponta a necessidade do professor repensar seu papel; ou seja, ele não é mais o 

detentor do saber, tem de buscar soluções, como ilustrado no excerto a seguir: 

 

Toda essa tecnologia não deve tomar o lugar da cartilha, lembram-se.... Deve 
servir de apoio, o mastro principal sem dúvida é o professor e este pode 
falhar sim, quem não falha? A postura é que tem de ser repensada, o 
professor não é mais o detentor do conhecimento logo, não precisa saber tudo. 
Tem sim que se envolver e buscar soluções para as dúvidas que venham a 
surgir. Incentivar seus alunos a buscar com ele incentivando a independência e 
autonomia, certo? (Rose, CN). 

 
 

Júlio (CN), em resposta, corrobora a visão de Rose e particulariza a postura 

profissional desejada: valorizar a interação para que os alunos possam ser também 

co-responsáveis e co-construtores da aula e do conhecimento. Esse comentário 

fica explícito no seguinte excerto: 

 
 

Concordo plenamente com a minha cara colega Rose quando menciona que o 
professor não tem que saber tudo e que imprevistos acontecem. Neste 
momento creio que se o professor for humilde e contar com o auxílio dos 
alunos, mostrará a eles que eles também fazem parte da aula, ou seja, são eles 
construtores do conhecimento assim como o professor também o é,desta 
maneira o professor divide a responsabilidade da realização de uma boa aula 
com a turma (Júlio, CN). 
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Uma outra mensagem que provocou uma única resposta foi a iniciada por Patrícia 

(CN), que parte da sua realidade como mãe e questiona o uso de abreviações pelo 

seu filho nas trocas de mensagens eletrônicas. 

 
 

Olá! Galera, preciso da ajuda de todos com uma opinião, já que estamos 
falando tanto em tecnologia, meu filho gosta de comunicar-se através do 
MSN, outro dia estava com ele e percebi que a outra pessoa abreviava quase 
tudo que escrevia e ele foi no embalo, no momento fiquei um pouco irritada e o 
proibi de escrever daquela maneira e disse mais que se pegasse fazendo 
abreviações ele nunca mais ia entrar no MSN e enviar e-
mail...HELP...BEIJOS...PATY (Patrícia, CN). 

 
 
 Magda (CN) foi a única da turma a interagir com Patrícia, relembrando-a 

das aulas de Língua Portuguesa e enfatizando que cada contexto exige uma 

linguagem própria. Esse comentário intuitivamente retoma a função social da 

linguagem e a importância de se saber a linguagem tipicamente utilizada em cada 

ambientação digital, pois essa aprendizagem nos (in)forma como construtores 

permanentes do nosso ser. O excerto salienta tal afirmação: 

 
 

Oi Paty, lembra das aulas do Ademir, as abreviaturas sao a linguagem do MSN, 
bate-papo cada situacao requer uma linguagem 'e claro que ele nao vai 
escrever assim em uma redacao da escola por exemplo e se escrever, ai sim 
voce deve ficar irritada com ele  (Magda, CN). 

 
 
  Considerando a interação ocorrida no contexto online, das  trinta e cinco 

mensagens, oito não provocaram respostas. Refletindo sobre esse não 

desencadeamento interativo, chego a algumas explicações possíveis. Duas 

mensagens foram enviadas com textos anexados e, provavelmente, não 

despertaram o interesse da turma em discutir teoria. Duas outras mensagens não 

provocaram respostas porque os assuntos foram discutidos em aulas presenciais: a 

possibilidade do professor da rede pública em incluir seus alunos se ele próprio 

não é letrado e a substituição dos professores pelos computadores. A quinta 

mensagem que não gerou respostas restringiu-se a um comentário de uma 
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participante sobre trabalhos que alunos entregam copiados da Internet. Sua 

conclusão a favor do papel do professor em discutir as vantagens e desvantagens 

da tecnologia não ofereceu espaço para comentários porque todos os participantes 

concordam com a importância do letramento digital. A sexta mensagem foi uma 

recusa de uma participante para participar das trocas de mensagens 

eletronicamente, alegando ter dificuldades com o manuseio do computador.  

 Enviei duas mensagens que não desencadearam interação. Pretendi assumir 

o papel de mediador para promover a interação e interlocução pelas mensagens 

eletrônicas. Quis, desde o início, que os professores em formação participassem ao 

oferecer espaços para se expressarem. Por isso, restringi a três o número de 

mensagens enviadas. A primeira mensagem foi respondida por uma participante e 

as outras duas não foram respondidas porque nenhum professor em formação 

percebeu meu objetivo, como discuto a seguir.   

Com a segunda mensagem, retomei aspectos da discussão ocorrida até 

aquele momento, lançando questões. Objetivei, portanto, valorizar a participação 

daqueles que se manifestaram e convidar à participação os que ainda não haviam 

enviado contribuições ou respondido aos colegas. A concretização dessa intenção 

pode ser observada abaixo: 

 
Nair mencionou que tudo é relativo. Isso é legal de detalhar. O que é relativo 
ao usar a tecnologia? Ser relativo tem a ver com alfabetização (leite e 
sampaio) ou letramento digital? 
  
Milena mencionou que o prof é um artista,e qual é o papel da tecnologia? 
coadjuvante? 
 Dri mencionou o embaraço do prof diante dos alunos. Isso é muito ruim para a 
imagem do prof?? 
 Achei super interessante o que Ângela colocou sobre os sete procedimentos. 
Fiquei a pensar sobre o foco da ação docente, que vai do ensinar para o 
aprender. Se vc tiver uma visão vygotskiana, ensinar e aprender não é um só 
processo? Se separarmos, teremos um foco no aprender, que é uma visão 
cognitivista de ensino-aprendizagem. O foco, nesta sociedade, deve ser o 
aprender? o ensinar? a interação que permite o processo acontecer? onde 
está? 
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Em minha terceira tentativa de interlocução, tive como objetivo incentivar e 

motivar o envio de mensagens para continuar a discussão, interrompida por uma 

semana. Preocupado com isso, cobrei, de fato, a participação deles, conforme 

ilustra  o excerto abaixo: 

 
Temos um semestre, curto mas importante, pela frente. 
Bem, meu convite é para a retomada da discussão. Como combinado, essa 
semana é a última semana para discutirmos alguns pontos que vcs vão colocar a 
partir de outras leituras e a partir de problemas que vcs enfrentaram, 
enfrentam ou observaram. 
  
Vamos retomar? Que possamos ter um grande 2005! Cheio de conquistas! 

 
 
 Se contrastar o conteúdo das minhas mensagens com as reflexões a que 

cheguei após a leitura do artigo que Nair (CN) enviou como anexo em uma de 

suas mensagens (Anexo 5), consigo ver claramente que minhas tentativas não 

partiram de uma inquietação ou de uma necessidade sentida pelo grupo. Almejei 

direcionar a reflexão acerca do papel da tecnologia, utilizando um recurso 

tecnológico – o que não foi aceito pelo grupo, pois meus questionamentos não 

correspondiam às necessidades e/ou expectativas da turma naquele momento 

específico de participação no contexto online.   

Uma outra justificativa para tal acontecimento foi o fato de que as minhas 

duas primeiras mensagens tinham muitos questionamentos. Acredito que para 

uma interação online acontecer com mais fluidez, é preciso ter mensagens curtas 

com poucos assuntos, para que possam gerar respostas mais objetivas, mais 

pontuais.  

Tentei dar um tom informal e isso aconteceu porque o ambiente criado foi 

benéfico para fazer com que os professores em formação e  eu repensássemos e 

refletíssemos sobre tecnologia e uso de recursos para fins educativos. A interação 

ocorrida na ambientação online foi muito semelhante à existente em um bate papo 

com 15 pessoas na ambientação presencial, no qual muitos assuntos são 

abordados, mas nem todos conseguem ser aprofundados. Assim como há 
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conversas paralelas no presencial, foi possível verificar que o mesmo aconteceu no 

virtual.   

A informalidade que emergiu da comunicação via e-mail refletiu o que, na 

minha visão, aconteceu durante as nossas aulas: a interação online  foi uma 

extensão ou uma continuidade da sala de aula, ampliando-a. Um exemplo da 

informalidade que destaco pode ser visto quando Gizélia, em uma de suas 

mensagens, explicita o nome da professora que lecionara para o grupo e questiona 

sobre seus procedimentos na aula que ministrou na sala de computação. Essa 

ilustração demonstra confiança no grupo. Um outro exemplo pode ser verificado 

através da forma como algumas professoras em formação iniciavam ou 

terminavam suas mensagens, demonstrando informalidade e carinho: 

 

 
OLA PESSOAL 
GOSTARIA DE COMECA EXPLICANDO QUE ESTA PORCARIA DE TECLADO 
NAO ESTA CONFIGURADO ELE DEVE TER UNS DEZ ANOS.!!!! RARARA!!! 
Magda.  
 
Ps. estudei pra caramba este domingo! 
AAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!! 
 super beijos. 
Magda. 
 
Reflitam sobre isto! Adoro muito vocês!!!! Beijinhos. Ângela. 
 
Mil beijocas a todos 
PATY 

 
  

Feita a minha interpretação sobre as trocas eletrônicas, apresento, agora, a 

interpretação que os professores em formação fizeram sobre a experiência vivida 

online. Na primeira aula presencial que tivemos em 2005, pedi para eles 

registrarem as impressões sobre a troca de mensagens eletrônicas. Dos 

comentários recebidos, onze professores em formação perceberam-na como 

positiva e três mencionaram aspectos negativos. A primeira observação 

desfavorável foi a repetição de mensagens porque alguns professores em 
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formação mantinham a mensagem recebida e respondiam acrescentando seu 

comentário ao texto enviado, deixando as mensagens longas.  

 Uma observação desfavorável está relacionada à participação pouco ativa 

de alguns componentes da turma. Esse comentário se refere, na minha opinião, a 

uma expectativa que não foi cumprida, pois se esperava que todos fossem 

participar ativamente, devido à novidade do recurso tecnológico escolhido. A 

ambientação virtual é muito semelhante à ambientação presencial quando se trata 

de participação porque encontramos diferentes formas de participação: umas são 

muito atuantes, outras o fazem somente quando são chamadas e outras nem 

participam. Isso não foi diferente nas trocas de mensagens que fiz com a turma 

CN. 

 Outra observação negativa refere-se à expectativa de uma professora em 

formação em receber respostas para os assuntos que colocou para discussão – o 

que nem sempre aconteceu. Acredito que os professores em formação tiveram 

expectativas e objetivos diferentes e, por isso, o fato de não ter recebido sempre 

comentários gerou uma certa frustração. Concordo com Nair (CN) quando relata 

que nossa conversa online foi igual a um bate papo presencial, no qual perguntas 

são feitas e algumas não são respondidas. Seu excerto ilustra tal posicionamento: 

 
 

Às vezes, ficávamos aguardando algum comentário sobre um artigo enviado e 
não tínhamos o retorno esperado. Com isso, conclui que, e-mail ou não, não é 
muito diferente de conversamos pessoalmente, haja vista as discussões 
efetuadas em sala de aula sobre os artigos propostos pelos professores: 
alguns alunos fazem comentários, outros não e, o restante, respondem com 
outro assunto (Nair, CN). 

  
 
A última observação negativa está relacionada aos objetivos das discussões 

que, nem sempre focalizaram os fins educacionais, mas, sim, os meios. Entendo  

essa observação como uma expectativa que não se concretizou. Discutir sobre os 

meios representou, de fato, uma necessidade sentida pelo grupo pois queriam 

discutir assuntos que os incomodavam, pertinentes à realidade mais próxima. Na 
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minha opinião, a discussão foi muito interessante, pois foi por meio do uso do 

recurso tecnológico em uma situação real de comunicação que eles puderam ter 

uma maior clareza do papel do professor, das ferramentas e do processo. Isso 

corrobora a visão de Belloni (2003:289) quando ela afirma que “o professor que 

aprende com elas [novas tecnologias] estará muito melhor preparado para ensinar 

por meio delas”. Portanto, não vejo a observação feita pela professora em 

formação como desfavorável, mas como característica de um grupo que se 

aventura pela primeira vez em discutir sobre tecnologia e sua utilização por meio 

de um recurso tecnológico. Após essa experiência, é possível complementar Belloni 

(2003); constatando que o professor aprende com as novas tecnologias e com a 

mediação delas. 

Considero a troca de mensagens enriquecedora porque a ferramenta foi o 

objeto de discussão e o meio para trocamos idéias. Em termos gerais, a 

experiência vivida online  teve repercussões positivas porque os professores em 

formação perceberam que o e-mail pode servir para discutir assuntos acadêmicos, 

conforme ilustra o excerto abaixo: 

 
 

A troca de email com a finalidade de discussão acadêmica foi inovadora para 
mim, que, até então, só havia trocada via email, informações corriqueiras e 
muitas vezes sem utilidade (Adriana, CN). 

 
 
Além dos aspectos apontados, outra repercussão positiva foi a 

conscientização de que a tecnologia pode ser uma ferramenta capaz de contribuir 

para a construção de conhecimento e, conseqüentemente, para formação 

intelectual e social dos alunos. Ângela (CN) textualiza, em seu relato abaixo, tal 

posicionamento: 

  

 
Na realidade, a “interação virtual”, nos levou à construção de um conhecimento 
conjunto entre professor e colegas de sala, fato marcante para mim, pois ao 
retornarmos às aulas retomamos e refletimos sobre alguns pontos.  
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Acredito não ter visto nos quatro anos de curso um outro momento que 
proporcionasse tanto vínculo e cumplicidade entre a turma e um mestre. 
Pude observar que o processo envolveu dificuldades e sucessos na 
compreensão dos textos, negociação das perspectivas e intenções dos 
participantes e o controle da interação (uma vez que nem todos têm acesso à 
Internet, principalmente nas férias – como eu) até que o objetivo tenha sido 
alcançado, ou seja, o conhecimento compartilhado. 
A aprendizagem, assim, é sempre significativa, isto é, resulta na formação de 
novos conceitos, generalizações, novas maneiras de agir e de conhecer. 
Aprende-se algo, mas aprende-se a aprender e isso faz toda a diferença 
(Ângela, CN) (grifos meus). 

 
 
No excerto acima, Ângela (CN) ainda aborda em dois pontos fundamentais. 

O primeiro é a interação iniciada em sala de aula, que favoreceu beneficamente a 

interação online  Tal fato fica registrado quando ela menciona que o momento 

proporcionou “tanto vínculo e cumplicidade entre a turma e um mestre”. Um 

vínculo e cumplicidade se constrói na interação e, portanto, a conscientização do 

papel desta interação é fundamental para que o processo ensino-aprendizagem 

seja desencadeado. Mais ainda, quando esse processo envolve aprender a 

aprender (Delors et al., 1996), ela destaca o segundo aspecto fundamental: tudo 

se torna significativo e, apoiando-me nas palavras da professora em formação, 

“isso faz toda a diferença”.   

.

 Essa foi a minha primeira experiência concreta de inclusão do meio virtual 

nas aulas presenciais. Considero-a educativa (Dewey, 1938) porque inclui e fui 

incluído em conjunto com os professores em formação. Além disso,  percebi que a 

interação é fonte para a efetiva construção de conhecimento, mas quem a 

proporciona somos nós; percebi que o clima de participação, liberdade e confiança, 

existente no presencial, foi reforçado no virtual; e aprendi que devo utilizar mais 

os recursos, pois os benefícios que trazem para todos são inúmeros. Apesar de ter 

a consciência e trabalhar a partir do conhecimento de mundo dos alunos e da 

realidade vivida por eles no ambiente presencial, esqueci-me desse detalhe e 

lancei várias perguntas teóricas, o que não gerou continuidade de assunto. 

Aprendi também que a utilização da ferramenta favoreceu o estabelecimento de 
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uma simetria de poder, reforçando, assim, o papel de aluno e de professor como 

co-construtores do conhecimento.    

    

4.2.2 CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O PAPEL DOS RECURSOS TECNOLÓGICOS 

 

  

 A Conscientização sobre o papel dos recursos tecnológicos aborda um dos 

pontos fundamentais do fenômeno investigado porque foi um dos assuntos mais 

discutidos durante o curso. Sua importância é fundamental porque é preciso fazer 

com que alunos se apropriem de forma consciente dos instrumentos e signos 

(Vygotsky, 1930/1984) existentes na sociedade em que vivem para se 

humanizarem, para serem mais (Freire, 1970). Nesse caso, a apropriação 

consciente dos recursos tecnológicos é  central para a inserção na sociedade.    

O processo pelo qual Dayane (AM) passou foi interessante, pois sua 

espontaneidade fez com que seus registros tivessem um tom informal e, portanto, 

muito próximo ao de uma conversa. Quando pedi para que refletisse sobre 

tecnologia e como usaria um recurso tecnológico em sala de aula, Dayane foi a 

única professora em formação a registrar o fato de nunca ter pensado no assunto, 

tampouco em como usar a tecnologia para ensinar um conteúdo. Sua opinião, 

registrada no segundo momento de problematização, ilustra tal visão: 

 
 

Nunca parei para pensar “tecnologia no processo educativo”. No trabalho, 
sempre utilizei televisão, vídeo e rádio, porém utilizava os como meros 
recursos para deixar as aulas diferentes. 
Ao refletir sobre preparar uma aula utilizando um recurso tecnológico, não 
consegui fazer uma conexão entre aparelho, conteúdo e o lado crítico. 
Acredito que começarei utilizando a televisão, pois é um aparelho que todos 
têm acesso, tentarei mostrar aos alunos os malefícios e benefícios que este 
meio de comunicação traz (Dayane, AM).  
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 Dayane (AM) revela conscientização sobre como fazer e porquê usar a 

tecnologia. Suas palavras, registradas no quinto momento de problematização, 

revelam essa reflexão:  

 
 
Mesmo que as escolas não disponham de aparelhos, o professor pode preparar 
aulas que tratam da tecnologia, sendo através de desenhos das máquinas como 
computador. O professor não pode se ocultar, fingir que nada mudou, pois 
assim estará assumindo a postura de ignorante e tornando o aluno um 
ignorante também. Ministrei uma aula utilizando ‘rádio’, aparelho comum entre 
os alunos, porém este em aula trouxe um novo tom, possibilitou uma aula 
diferente e o melhor consegui alcançar os objetivos propostos para a aula 
(Dayane,  AM). 
 
 

 Na minha interpretação, a professora em formação demonstrou 

conscientização ao questionar a possibilidade de uso da ferramenta tecnológica 

para oferecer aos alunos uma aula mais rica de conteúdos e recursos. Ela mesma, 

destacando uma pergunta retórica, responde ao que inicialmente registrara sobre 

não conseguir aliar tecnologia e conteúdo em uma aula. Em suas palavras,  

 
 
Infelizmente a escola tem perdido alunos, pois tudo muda, menos a forma de 
ensinar e assim os alunos preferem o vídeo game, computador, DVD entre 
outros. Será que nós professores não devemos unir o útil ao agradável? 
Portanto, nosso papel como educador é muito grande, devemos procurar 
recursos que nos auxiliem no processo ensino-aprendizagem e devemos 
também aproximar nossos alunos da realidade, tentando quebrar com a 
desigualdade e com a exclusão (Dayane, AM) (grifo meu). 

 

 

 Bernadete (CN) também passou por um processo de conscientização sobre 

o uso dos recursos tecnológicos. Ela confessa que enxergava esse uso como um 

encanto; ou seja, deixar as aulas mais ricas e prazerosas para os alunos era sua 

representação inicial. Após as discussões teóricas, a elaboração de um plano de 

aula, a regência de uma aula, ela revelou uma nova representação, conforme 

relata em seu excerto: 
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A principio, o uso de tecnologia em sala de aula, parecia-me que era 
simplesmente, o fato de tornar as aulas mais agradáveis, assim chamar a 
atenção dos alunos para a aprendizagem do conteúdo.  
Hoje tenho certeza que não é só isso, é na verdade também formar o aluno 
digital crítico para a sociedade contemporânea tecnológica. O aluno digital 
crítico com certeza desfrutará da tecnologia, porém com criticidade ao 
acessar um site, ao acessar outros programas, ao ouvir uma música, ao assistir 
a um filme. Tudo isso dá muita informação a ele, no entanto, boas e más 
(Bernadete,  CN).  

 
 
 A importância desse subtema pode também ser verificada e/ou 

complementada com as interpretações feitas no capítulo 3 – seções 3.2.3 e 3.3.3 – 

porque se o objetivo é formar profissionais crítico-reflexivos é necessário se 

apropriar criticamente dos recursos tecnológicos para participar ativamente da 

sociedade em processo de digitalização.  

 
 

4.2.3 CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O SER PROFESSOR  

 

 

Formar professores crítico-reflexivos, pré-serviço ou em serviço, exige um 

trabalho que possibilite, por exemplo, associar teoria e prática, discutir questões 

sobre o processo ensino-aprendizagem e sobre o papel do professor, entre outros 

assuntos. A questão central, nesta seção, é descrever e interpretar opiniões dos 

professores em formação evidenciando sua construção como educadores.   

Considero os excertos semelhantes às confissões porque revelam 

engajamento em um processo crítico-reflexivo e repleto de revelações profundas 

sobre o ser professor. Tatiane (BN), por exemplo, faz uma análise da sua atuação 

como professora diante dos recursos tecnológicos e considera-se como uma 

iniciante no letramento digital. Em suas palavras,  

 
 

Consigo perceber, claramente, em minha prática, ações que levem o aluno a 
refletir criticamente sobre as informações obtidas através dos diversos 
recursos tecnológicos a que tem acesso. No entanto, apresento dificuldades 
no que diz respeito ao trabalho e desenvolvimento de valores nas aulas, por 
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exemplo, de informática, em que os alunos interagem em maior intensidade 
com uma máquina.  
Além da defasagem apresentada acima, coloco, ainda, o fato de que não 
possuir conhecimentos muito profundos sobre informática como sendo 
obstáculo para seu trabalho de maneira produtiva em sala de aula, sendo 
restritas, muitas vezes, as atividades aplicadas (Tatiane, BN). 

  
 
 Paulo (AM) também passou por um processo de conscientização 

caracterizado por confrontos: a elaboração de aula, o pós-aula, o fato de  ser 

professor de uma escola de idiomas e em uma escola pública. Ademais, aguçou a 

valorização pela aprendizagem significativa. O reconhecimento de que aprendeu é 

muito significativo, pois, além de ratificar a aprendizagem como legítima, 

caracteriza-a como sua; ou seja, a aprendizagem internalizada distingue-o de 

outros professores, conforme ilustra o excerto abaixo:  

 
 

A aula que ministrei fez com que o meu objetivo de lecionar tivesse mais 
sentido. A aula provou que é possível chamar a atenção dos alunos para o ato 
de aprender, e não aprender por aprender e sim aprender com um sentido para 
a vida. 
A minha experiência fez com que eu percebesse que os alunos de escola 
pública têm muita sede de aprender e que eles são muito mais do que capazes 
de concluir uma atividade de compreensão auditiva. Comento o fato 
capacidade, devido à subestimação que existe por parte de certos professores 
de inglês ao ensinar o idioma. 
Estou ciente de que nem todas as aulas serão um tipo dessa, mas sei que 
ensinar e ter resultados como os quais eu obtive, realmente faz da prática 
pedagógica algo de extremo prazer. 
A aula fez com que o brilho dos olhos dos alunos encantasse os meus e fizesse 
com que eu tivesse tamanha gana de lecionar. O plano de aula também fez com 
que eu tivesse mais segurança perante os alunos e conseguisse proporcionar 
uma boa aula a eles (Paulo, AM). 

    

 Situação similar de reconhecimento foi vivenciado por Daniela (BN). 

Conforme já descrito anteriormente (ver 4.1 Busca), Daniela se considerava uma 

professora sem criatividade para ser mediadora na transformação de uma 

informação em conhecimento para os alunos. No entanto, descrevo como ela 

sinaliza a conscientização sobre a ativação da sua capacidade criativa, no qual se 
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reconheceu e reconheceu o processo de ensino-aprendizagem. Suas palavras, 

abaixo, ilustram minha interpretação:       

 
 

Como revelei no início do ano, considero-me pouco criativa, mas tenho tentado 
diversificar e usar da minha pouca imaginação para reger aulas diferentes, 
usando tecnologia e outros espaços da escola.  
Não canso de mencionar que aprendi muito quando perguntei ao senhor sobre 
como articular a formação crítica em uma aula sobre “cores”; pensei não haver 
maneira para se trabalhar a criticidade com esse assunto, mas o senhor 
imediatamente vinculou tal aula com o (re)conhecimento científico da 
cromoterapia, o que fez-me acreditar que de todo assunto pode-se tirar uma 
formação crítica. Um profissional numa sociedade precisa ter  a qualidade de 
ser sensível ao ponto de ver algo a mais além do conteúdo programático de 
uma série. Penso que consegui dar meus primeiros passos (Daniela,  BN).  

 
 
 
 Marcéli (BN) e Vivian (BN), que não ministram aulas, produzem seus relatos 

sobre a conscientização culminada no último momento de problematização. Marcéli 

aponta a consciência que o profissional da educação deve ter diante dos alunos. 

Seu aprendizado não foi fácil: passou por várias elaborações de planos de aulas e, 

depois, ministrou aulas. Com sua experiência em sala de aula como estagiária, 

aguçou, na minha interpretação, a visão de que é preciso esforço, seriedade e 

compromisso para que aulas que objetivem formação de cidadãos sejam uma 

constante do educador. Inferiu que muitos professores talvez não preparem aulas 

por simples comodismo. Em suas palavras, 

 
 

Ao elaborar esses planos de aula, percebi o quanto é trabalhoso e o quanto 
demorei em planejar um conteúdo que contivesse tais características 
[habilidades comunicativas e conhecimento de mundo], e talvez isso explique o 
motivo pelo qual os educadores optem com bastante assiduidade trabalhar em 
classe com os aspectos gramaticais, pois é menos demorado. Entretanto, isso 
não quer dizer que quando estiver exercendo a função de educadora 
compartilharei a mesma ideologia, porque acredito que se não houver alguém 
que se proponha a desenvolver a capacidade crítica de nossos alunos será 
muito difícil mudarmos o padrão de ensino de nosso país (Marcéli,  BN). 
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 Nessa direção, Vivian (BN) realça sua luta contra o comodismo. A 

experiência de ter elaborado um plano e ministrado a aula, de forma alguma a 

desanimou. Pelo contrário, sua eloqüência e busca por oferecer uma aula com 

qualidade são convincentes. Mais ainda, espera que suas futuras aulas possam 

refletir qualidade. Vivian (BN) ainda demonstra ter atingido um dos meus objetivos 

do curso, a capacidade do profissional resolver problemas locais, como ilustra o 

excerto abaixo: 

 
 

Por meio da experiência realizada [a elaboração do plano e ministração da 
aula], posso considerar-me uma professora atenta a todos os recursos que a 
escola pode me oferecer, para realizar uma aula interessante e construtora. 
No caso das limitações da escola nesse sentido, também posso dizer que estou 
ciente, preparada e engajada para lidar com esse problema, criando eu mesma 
novas condições (Vivian, BN). 

  
 

Júlio (CN) e Dulce (BN), dois professores em formação que já atuam no 

magistério, ilustram sua conscientização, revelando uma grande qualidade de um 

professor: a humildade de reconhecer que há ainda o que aprender. Seus excertos 

aclaram tal qualidade,  

 
 

Sei que em minha prática houve alguns desvios, que mediante reflexão 
pretendo melhorar. Sendo assim, enquanto educadora o mais importante é 
fazer com que realmente os alunos tenham uma aprendizagem significativa 
(Dulce, BN).  
 
Confesso que fico feliz em saber que o primeiro passo foi dado, reconhecer as 
minhas falhas (Júlio, CN). 

 
 
 Maria Cristina (CN) e Claudenira (AM) refletiram, no último momento de 

problematização, sobre o conteúdo fornecido no início do curso. Maria Cristina 

afirma ter se conscientizado de que a tecnologia não é mais um “fantasma” que 

causa medo. Considera os recursos tecnológicos como auxiliares do professor, 

porque o acesso ao conhecimento transforma o desconhecido em co-ajudante no 

processo ensino-aprendizagem, conforme elucida seu excerto a seguir: 
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Confesso que esta onda digital e tecnológica me assustou um pouco e até tinha 
um certo receio, mas após ter tido este contato no decorrer do curso e ter o 
conhecimento que estão para nos auxiliar me senti mais à vontade (Maria 
Cristina, CN). 

 
 
 Claudenira (AM), por sua vez, estabelece comparações e reflete sobre o 

conteúdo inicial, e o resultado de tal confronto revela uma conscientização sobre a 

diferença entre o professor que usa recursos tecnológicos e um outro que não os 

usa. Em seu excerto, abaixo, demonstra uma visão mais clara porque vivenciou, no 

curso, experiências diferentes das que geralmente pratica: 

 
 

Após terem se passado meses e muitas vivências durante o Estágio responder 
as questões solicitadas ficou mais fácil, porque agora o faço com 
conhecimento de causa.  
Em relação à questão dois, meu ponto de vista mudou, porque percebi que 
‘variar  a aula’ é uma boa alternativa, mas não soluciona todos os nossos 
problemas. Advoguei a idéia de, a princípio, que um professor tecnológico 
estaria melhor equipado do que outro que não faz uso da tecnologia. Hoje já 
não afirmaria o mesmo porque vi e descobri na prática que o que realmente 
interessa para os alunos são professores comprometidos com o que fazem. A 
realidade pelo menos da escola pública me fez ver que não adianta ter toda 
uma parafernália tecnológica se aquele que vai usá-las não o fizer 
inteligentemente, caso contrário, sua aula será um fracasso, enquanto que a 
mesma aula pode ser dada por outro professor sem os mesmos aparatos e ter 
tanto ou mais sucesso (Claudenira,  AM). 

 
 
 
 Leila (BN) também estabelece comparações entre suas idéias iniciais e as 

que tinha no final do semestre. Suas representações finais sobre o professor estão 

mais informadas porque passaram por um processo de conscientização, resultando 

em um maior embasamento teórico sobre o papel do professor, conforme 

esclarece no excerto que destaco a seguir: 
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Analisando as respostas dadas por mim, percebi que as idéias que defendi 
sobre tecnologia não mudaram muito. Porém, elas ganharam mais embasamento 
teórico (Leila, BN).  
 
Na resposta referente à que tipo de professor você é na sociedade da 
informação? Havia dito ‘que sou uma professora que procura pelas informações 
e que faz uma triagem das mesmas, no sentido de analisá-las e verificar quais 
irão contribuir para o crescimento pessoal e intelectual meu e dos meus 
alunos. Continuo, ainda, defendendo este paradigma, porque acredito que o 
professor deva acompanhar as mudanças da sociedade e conseqüentemente 
saber que tipo de informação é pertinente ao processo ensino-aprendizagem 
dos educandos (Leila, BN). 

 
 
 
 Nessa direção, Marília (BN), uma professora em formação que ministrava 

aulas somente em cursos de idiomas, faz um relato intimista e convincente de que, 

como professora, está mais consciente dos objetivos e das metas a alcançar. Tal 

consciência é resultado, ao meu ver, do processo de conscientização 

desencadeado pelas experiências vividas em escolas públicas. Está mais consciente 

sobre a importância de deixar os objetivos das aulas claros para os alunos, bem 

como sobre a importância de formar cidadãos críticos, como podemos confirmar 

no excerto abaixo: 

 

Entretanto, hoje entendo que eles precisam mesmo é saber o sentido de se 
estudar determinada disciplina. Aprendi que devemos estar sempre falando 
para o aluno o motivo pelo qual certo conteúdo é aprendido, para que assim 
eles despertem para a importância do ensino e da aprendizagem.  
Posso dizer que hoje sou uma professora mais consciente quanto à postura, 
porque antes eu acreditava que ser amiga do aluno me traria resultados mais 
positivos e, na verdade, só gerou indisciplina e falta de respeito. Agora mostro 
que sou uma autoridade em sala, mas sem autoritarismo, exijo respeito e em 
troca dou uma aula bem melhor buscando levá-los ao conhecimento, não 
jogando matéria.  
Outro aspecto em que mudei muito foi quanto ao meu papel de professor na 
sociedade tecnológica, pois hoje sei que usar um texto sobre atualidades, 
como a reeleição de Bush nos EUA tem como objetivo principal levar o aluno 
ser crítico, a argumentar e desenvolver-se como cidadão atuante. Isso não 
deve ser feito somente nas disciplinas que são parte de formação de cada 
educando. Utilizar recursos tecnológicos, para mim, hoje, é essencial para essa 
formação crítica. Atualizar o aluno é despertar seu interesse, assim como 
lutamos para que  aluno tenha o hábito de ler, devemos lutar para que o aluno 
aprenda a usar recursos tecnológicos com meio de aprendizagem, ou ensiná-los 
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a selecionar o que será realmente proveitoso para eles ou não através da 
Internet e da televisão, por exemplo ( Marília, BN). 

  
 

Um outra evidência do desencadeamento de um processo de 

conscientização foi o relatado por Bernadete (CN) quando confronta a aula 

planejada e a aula ministrada, no quarto momento de problematização. Como 

resultado, sua conscientização sobre o ser professor é gratificante pois, após 

reflexão e reconhecimento de como foi a aula que ministrou, suas palavras 

também sinalizam um outro subtema que estrutura esse fenômeno da formação 

de professores: a busca por superação. Suas palavras denotam sinceridade, 

humildade e vontade de se superar: 

 
 

O interessante desta experiência [ter regido a aula planejada] para mim, foi 
que eu percebi que por mais que eu planejara, ainda posso melhorar mais o meu 
modo de ensinar a fim de dar mais qualidade a aula. Por isso mudaria a minha 
maneira de ensinar, exploraria mais língua inglesa com pergunta e resposta, 
exemplo: What does she do? She is a waitress . Esse tipo de exercício eu 
fiquei devendo aos alunos. Outro detalhe que eu o usaria mais um recurso 
tecnológico no caso o CD-rom com o objetivo de trabalhar a pronúncia dos 
vocabulários (Bernadete, CN).  
 
Aprendi que é possível sim, trabalhar tecnologia em sala de aula, elaborar 
atividades para serem desenvolvidas em grupos. O professor deve ter 
sensibilidade e perceber pelas expressões e comportamentos dos alunos, que 
não são todos que entendem a explicação dele sobre a atividade logo na 
primeira vez, é necessário repetir o que dissera antes e circular pela sala, 
assim o professor atingira a maioria dos alunos, ou todos... (Bernadete, CN). 

 
 
 Entendo o processo de conscientização como resultante da relação dialética 

entre reflexão e reconhecimento. Acredito que o reconhecimento faz parte desse 

processo e não importa se é fruto do auto-reconhecimento ou do reconhecimento 

feito por outros, pois ambos nos legitimizam e nos conferem segurança, 

serenidade, confiança e possibilidade de vôos mais altos em busca da realização e 

da felicidade. 
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 Nessa direção, Cristiane (BN), Daniela (BN) e Ângela (CN) explicitaram o 

agradecimento pelos momentos vividos e, desta forma, me fizeram refletir e me 

conscientizar da importância da conscientização sobre o ser professor. Os excertos 

carregados de boa-fé me valorizam como professor no processo ensino-

aprendizagem e me conscientizam ainda mais sobre a responsabilidade do 

professor como aquele que pode provocar e promover a justiça social, quer pelas 

ações ou pelo discurso, ao seduzir os alunos para, juntos, construírem uma 

sociedade mais justa e mais humana. Os excertos abaixo ilustram esse 

reconhecimento: 

 
 

Obrigada professor Sérgio por tirar as vendas de nossos olhos, dar um brilho 
diferente para nossas aulas e nos  mostrar o quanto somos capazes de fazer, 
ser e sentir  (grifos da professora em formação) (Ângela, CN). 
 
Esses dois anos que tive aula com o senhor, tenho plena certeza, ajudaram-me 
a conseguir dar esse passo e a almejar dar outros tantos mais para a minha 
melhor performance em minha carreira profissional. O que mais ajudou a 
acreditar sempre é ver o exemplo de coerência entre o que se diz com o que
se faz, fatores tão difíceis em se encontrar em docentes, mas encontrados na 
pessoa do professor Sérgio. A minha formação constituiu-se sob uma pessoa 
exemplo de educador. Obrigada!!! (Daniela, BN).  

 

 
Finalizo reafirmando que foi um trabalho árduo mudar o meu paradigma, 
aceitar, conviver e compartilhar essas mudanças, mas hoje me vejo aberta 
cada vez mais as informações e tenho consciência de que devo dar condições 
para que o aluno torne-se um sujeito pensante, analítico, crítico e criativo 
dentro da sociedade em que vive. 
E quando ministrar aulas de inglês, pode ter certeza de que não ficarei 
somente no verbo to be e na lousa. Obrigada por tudo (Cristiane, BN).      

    
 
 Não somente meu trabalho foi reconhecido, mas os dos professores em 

formação também receberam o reconhecimento de seus alunos após a regência da 

aula.      

 Suely (AM), após a aula ministrada, recebeu vários agradecimentos e 

comentários. No excerto abaixo, Suely (AM) faz sua interpretação sobre o 
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comentário de um aluno. Considero o comentário abaixo um reconhecimento do 

trabalho feito: 

 
 
O aluno Leonardo deixou um comentário precioso sobre a importância da aula e 
sobre a durabilidade dos ensinamentos adquiridos na sala de aula: “vou levar 
para o resto da minha vida”  (Suely,  AM). 

 
 

A reflexão feita por Suely (AM) demonstra o grau de conscientização a que 

chegou: 

 
 

A atividade de regência propiciou-me uma evolução considerável quanto à 
atuação em sala de aula, pois no confronto com uma situação do cotidiano 
docente e, na proposta de se ensinar um conteúdo, percebi que obter a 
atenção e a compreensão de todos é extremamente difícil. Atrair a atenção do 
aluno requer um aperfeiçoamento do professor quanto à habilidade de 
introdução, a fim de efetivar o objetivo proposto, o qual deve se iniciar com a 
elaboração do plano de aula. Portanto, verifiquei a importância do 
planejamento para uma boa prática docente, fornecendo uma metodologia que 
permite empregar estratégias eficazes no processo de ensino e aprendizagem, 
redundando em um resultado satisfatório e incentivador (Suely, AM).  

  
 
 Paulo (AM) também recebeu reconhecimento sobre a aula em que utilizou 

uma música para discutir a importância dos sentimentos. Antes do término, Paulo 

(AM) recolheu as impressões registradas pelos alunos sobre sua aula. Destaco dois 

comentários retirados da descrição de aula que ele fez: 

 
 

Essa aula foi muito interessante, quando tocou a música eu mi (sic) senti muito 
longe, parecia que eu estava flutuando e aprendi algumas palavras que eu não 
sabia em inglês. 
 
Achei muito interessante super legal. Poderia se repetir de novo. Aprendi que 
devemos prestar mais atenção em tudo que ouvimo (sic) ou lermos. 

 
 
  
 Vivian (BN), ao ministrar sua aula com música e discussão sobre pirataria de 

CDs, recebeu elogios que são formas de reconhecimento pelo trabalho feito. Um 



 224

trabalho que demandou tempo de preparo e coragem para enfrentar uma sala de 

aula. Os comentários ilustram tal reconhecimento: 

 
 

“Eu percebi que nós podemos aprender muito, se divertindo, ouvindo música, 
sem a professora chamar atenção. Assim todos brincão (sic) e aprendem ao 
mesmo tempo.”  
 
“Eu achei essa aula muito interessante e aprendi sobre música e sobre 
pirataria.” 
 
“Eu aprendi palavras novas e nem parecia aula de inglês. Bom era se todas as 
aulas fossem desse jeito.” 
 
“Eu aprendi a falar mais Inglês a professora deu uma aula muito legal 
derrepende (sic) eu já estava aprendendo palavras por isso eu adorei a aula.”  

 
 
 A reflexão feita por Vivian (BN) após a aula ministrada revela que recebeu 

também elogios da professora regente. Mais ainda, é possível inferir que conseguiu 

atingir o objetivo estabelecido, conforme ilustra o excerto abaixo: 

 
 

O objetivo desta aula foi o de contribuir para a formação de um cidadão 
crítico com o “gancho” proporcionado pelo CD sobre o mercado da “pirataria”, 
além de enriquecer seu vocabulário de Língua Inglesa e fazer com que 
relembre o vocabulário já conhecido. Com a discussão sobre problemas sociais 
e econômicos, além de mercado de trabalho, poder de compra, acredito que 
consegui cumprir com o objetivo estipulado. Como todos os alunos se 
envolveram, em especial aqueles que demonstram total indiferença nas outras 
aulas, conforme relato da professora, tive certeza que a aula realmente deu 
certo e que contribuí um pouco tanto para o aprendizado de Língua Inglesa 
como para o desenvolvimento da criticidade desses alunos (Vivian, BN). 

 
 
  Júlio (CN), com sua aula sobre consumismo, recebeu vários elogios, como 

ilustram os três comentários, a seguir: 

 
 

A aula foi muito produtiva e clara. O professor mostrou que domina muito bem 
o inglês e foi muito engraçado ouvir ele falando em inglês com a gente e todo 
mundo com cara de espanto, mas depois agente (sic) começamos (sic) a 
acostumar e quando tínhamos duvidas o professor traduzia. Eu adorei a aula 
por que foi muito dinâmica e falou de coisas que estão muito próximas da 
gente. O professor é muito legal.   
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Gostaria que o professor continuasse na escola dando aula para a gente, ele é 
muito legal, simpático e deu atenção pra todo mundo quando a gente não 
entendia o que ele estava explicando em inglês. Espero que ele converse com a 
nossa professora e fale para ela algumas dicas de como fazer as aulas mais 
legais. 
 
Foi muito legal ouvir o professor falando em inglês dentro da sala é uma pena 
que agente  (sic) não consegui entender tudo que ele dizia, ainda bem que 
quando ele percebia que tava todo mundo boiando até fazia a tradução. Eu 
gostei muito do filme e da maneira como o professor deu a aula. Ele é um 
excelente professor. Que ele tenha boa sorte na carreira dele e quando quizer 
(sic) volte a dar mais aulas pra gente.  

 
 
 Júlio (CN) também refletiu sobre a aula e se conscientizou da importância 

em valorizar o conhecimento do aluno e a abertura para a construção do 

conhecimento, conforme ilustra seu excerto: 

 
 

Obtive uma excelente resposta quanto a interpretação do texto, leitura do 
vídeo e uma brilhante participação dos alunos no momento da discussão. Mais 
uma vez afirmo que fiquei muito feliz com o resultado da aula, resultado este 
que me surpreendeu. 
Ao preparar um plano de aula sempre pensamos nos pontos positivos e nos 
prováveis imprevistos que possam acontecer. Nesta aula aprendi que não 
devemos subjugar a capacidade dos alunos, confesso que ao preparar a aula 
tive muito receio desta tornar-se um simples monólogo, de que os alunos não 
gostassem do vídeo e das atividades propostas, a verdade é que eu estava 
inseguro. No entanto, pude perceber que muitas vezes criarmos paradigmas 
que não correspondem à realidade. A aula felizmente foi um sucesso fazendo 
com que eu criasse mais segurança em minhas atitudes pedagógicas (Júlio, 
CN). 

  
 
 

Apesar de tudo o que vem sendo feito, é preciso ter em mente que ainda há 

muito a fazer para que o ensino de língua inglesa possa contribuir para termos 

alunos que, ao aprender uma língua estrangeira, possam fazer uso do aprendizado 

para desenvolver suas funções psicológicas superiores (Vygotsky, 1930/1984) e 

serem incluídos na sociedade. Por outro lado, a aula que os professores em 

formação ministraram para oferecer, não somente a si mesmos, mas aos alunos de 

escolas públicas, a concretização de se ter uma aula mais dinâmica, mais 
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interessante, mais prazerosa, levando-os a uma conscientização de um assunto 

por meio de trocas de informações.   

Realmente, é muito gratificante para um professor saber que suas aulas 

provocaram, de alguma forma, um processo crítico-reflexivo. Não somente aulas, 

mas oficinas que ministrei (anteriores ao ano de 2004) se encaixam também em 

momentos que são resgatados posteriormente, fazendo-me reviver e interpretar 

um momento até então esquecido. Retomando a opinião de Cristiane (BN) quando 

responde a pergunta “como faria para trabalhar tecnologia em sala de aula?” Suas 

palavras literais foram: 

 
 

Aplicarei a aula como o professor Sérgio fez na Semana de Letras de 2003 – 
lembra-se? (Cristiane, BN). 

 
 
 Essa observação me deixou perplexo porque nem me lembrava de tal 

acontecimento. A recordação mais viva era a de que fui designado para oferecer 

uma oficina em Língua Inglesa que aconteceu no laboratório de línguas, 

praticamente lotado. Lembro-me de que trabalhei com três músicas e com 

atividades que exigiam diferentes padrões interacionais. Após cada atividade, 

utilizei algumas estratégias metacognitivas para que os presentes percebessem o 

objetivo de cada atividade. Ao retomar o ocorrido, fiz, na verdade, uma 

reinterpretação da experiência vivida. Atribuí significados preciosos – valorizar cada 

momento vivido e pensar no meu papel como agente de valores (Kenski, 2001) – 

que transformaram a interpretação anterior momento vivido: de uma ação docente  

comum e sem grandes repercussões para uma experiência educativa (Dewey, 

1938). 

Cônscio estou do fato de que minhas ações podem significar exemplos a 

serem seguidos, exigindo ponderação, uma vez que o poder que o professor 

exerce com suas palavras e ações  pode ser muito grande. Resgato as palavras de 

Kenski (2001), quando discute o professor como agente de valores da sociedade, 
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pois, segundo a autora, o professor seduz com a informação. Vou além, seduzimos 

também com nossas ações e com as linguagens que usamos.  

Acredito ser exatamente isso o que Raquel (AM) e Maria Cristina (CN) 

mencionaram, em momentos distintos do curso. Raquel (AM) se descreveu como 

uma professora preocupada com suas próprias ações, no segundo momento de 

problematização, por isso se auto-monitorava, pois acreditava que professor é 

exemplo. Maria Cristina (CN), no último momento de problematização, revelou que 

a consciência do professor é fundamental porque o que o professor “constrói no 

aluno” (palavras literais da professora em formação) será carregado para o resto 

da vida. As opiniões refletem tal posicionamento: 

 
 

Em suma, como professora e educadora tenho a consciência de que sou vista 
como um exemplo de pessoa, o que envolve princípios, valores, caráter e moral, 
pois muitos alunos se espelham em seus mestres. Portanto, procuro estar 
atenta às minhas próprias atitudes, pois não quero ser uma pessoa incoerente, 
que pede que seus alunos ajam de uma forma que eu mesma não aja. Sei que 
meus alunos levarão muito de mim na formação de seu caráter e ao se 
tornarem cidadãos críticos (Raquel, AM). 
 
Bom, se o papel do professor é ser mediador do conhecimento, ele não pode 
trabalhar de maneira que só ele entenda que seja melhor só para ele, afinal o 
professor precisa se conscientizar de que dependendo do que ele construir no 
aluno, ele pode carregar ou melhor carregará para o resto de sua vida, enfim, 
proporcionar esse contato pode ser  proveitoso para ambos (Maria Cristina, 
CN). 

 
 
Concordo com as professoras em formação quando se referem à 

conscientização e ao auto-monitoramento. Assim, cada vez mais me asseguro de 

que a conscientização sobre nossas ações docentes é imprescindível para uma 

atuação voltada para formação de profissionais crítico-reflexivos. 

 Refletir acerca do que aprendi com a interpretações dos textos produzidos 

durante esta pesquisa, proporcionou-me tomar cada momento como único e fazer 

dele uma ocasião repleta de significados para todos os envolvidos no processo 

permanente de educar-se (cf. Freire, 1970).  
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 Em resumo, a formação pré-serviço de professores de língua inglesa nos 

tempos atuais exige o trabalho com a conscientização. No entanto, ela não 

aparece de um momento para outro; pelo contrário, ela, como uma semente, deve 

ser regada constantemente. Sua aparição pode ser verificada no seu processo de 

crescimento. Muitas vezes, a conscientização só pode ser percebida no seu estágio 

mais visível: quando a semente se torna fruto. Assim foi com os subtemas: 

interação, papel dos recursos tecnológicos e ser professor. 

 Interpreto, em seguida, o último tema que estrutura o fenômeno 

investigado.  

 

 

4.3 DESAFIOS   

 

 

 O último tema que estrutura o fenômeno investigado é desafios. Eles 

emergem de uma tarefa difícil de ser cumprida ou executada. É uma empreitada 

que exige esforço, determinação e persistência, e implicam, em alguma medida, a 

vontade de querer vencê-los. 

 A figura abaixo retoma, graficamente, a estrutura do fenômeno da formação 

pré-serviço em uma sociedade em processo de digitalização, na perspectiva de 

quem o vivenciou e ressalta os subtemas que compõem o tema em foco nesta 

seção: 
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Figura 4.4: O terceiro tema: desafios  
 

Como indicado na figura 4.4, o tema desafios se apresenta caracterizado 

pelos subtemas: pessoais, profissionais e sociais, descritos e comentados nas 

seções que seguem. 

 

 

4.3.1 DESAFIOS PESSOAIS 

 
 
 

Os desafios pessoais referem-se ao enfrentamento de uma situação-

problema cujo resultado traz, de alguma forma, ganhos pessoais.   
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Partindo da perspectiva do pesquisador, considero a proposta do presente 

trabalho como um grande desafio que enfrentei. Decidi pesquisar uma faceta 

inédita – a questão da tecnologia e o uso de recursos tecnológicos – em um 

fenômeno que, até certo ponto, é familiar para mim: a formação pré-serviço de 

professores de inglês.   

Defrontei-me com esse desafio e acredito tê-lo vencido; mas percebi que, 

ser vencedor, me leva a constatação de que há outros novos desafios que devo 

encarar. Essa certeza me fortalece para afrontá-los na complexa e multifacetada 

área de formação de professores, quer seja pré-serviço ou em serviço: oferecendo 

um curso de Prática de Ensino em que o computador possa ser utilizado; sendo 

um educador crítico-reflexivo; promovendo a inserção digital e social dos alunos, 

dentre outros; mas estando sempre consciente de que a teoria e a prática são 

companheiras para o desenvolvimento do ser humano.  

Apesar de a possibilidade do desafio que enfrentei ser considerado também 

um desafio profissional, interpreto a experiência vivida como um desafio de ordem 

mais pessoal porque estou descobrindo e, ao mesmo tempo, me conscientizando 

sobre a importância de ser um uma pessoa e profissional que usa os instrumentos 

disponíveis e suas responsabilidades sociais para exercer sua cidadania 

plenamente. O que mais ganhei com essa experiência desafiadora foi a 

conscientização de que meu combustível – a vontade, o querer, a garra – pode e 

deve ser direcionado para promover construção de conhecimentos e, 

conseqüentemente, maior exercício da cidadania por mim e por todos os 

envolvidos no processo ensino-aprendizagem.  

Ângela (CN) também se considera vitoriosa no desafio enfrentado pois, 

participar das interlocuções por meio das mensagens eletrônicas, trouxe-lhe a 

conscientização sobre o que é a tecnologia e seu uso. Foi, para ela, uma 

experiência educativa (Dewey, 1938) porque passou por situações inéditas e 

desafiadoras em que significados foram atribuídos para seu desenvolvimento 

profissional. Além disso, sentiu-se confiante porque foi incluída em um mundo 
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novo e capacitada para promover a inclusão de seus futuros alunos, conforme 

ilustra o excerto abaixo: 

 
Não podemos fechar os olhos para “o novo”,  temos de capacitar as pessoas a 
criar ou se inserirem em grupos virtuais de interesse comum, o que nos 
oportunizou as aulas com o professor de prática de ensino em nossas 
“andanças virtuais”, que assumiu e enfrentou dificuldades e indisposições nos 
mostrando algo totalmente inédito, pela primeira vez, quebrando a lógica da 
comunicação tradicional...de muitos para muitos. 
Sinto-me vencedora neste início de caminhada, gosto do que sinto e 
prosseguirei minha jornada “comprando” para mim o que de mais sábio ficou: o 
professor apostou e acreditou em nós propôs desafios e mais que isso, 
atribuiu significado ao que estava realizando (Ângela, CN). 

 
 

 
 
Na minha interpretação, Kelly (BN) resume exemplarmente o que o subtema 

revela: um desafio pessoal para se chegar à completude. Essa percepção fica fica 

evidenciada no excerto abaixo: 

 
 

O maior aprendizado do ser humano consiste justamente no fato de que ele é 
inacabado, portanto está sujeito a constantes modificações e com os nossos 
alunos não poderia ser diferente (Kelly,  BN).  

 
 
 Kelly (BN) aclara que esse desafio surge das percepções aguçadas que 

foram registradas no quinto momento de problematização. Na sua reflexão sobre o 

semestre em foco, ela reconhece a realidade, encara desafios em trabalhar uma 

aula com recursos tecnológicos, colhe resultados que a fortaleceram como 

educadora, comprometendo-se a enfrentar novas situações desafiadoras para 

formar cidadãos crítico-reflexivos, conforme ilustra o excerto:  

 
 

Ser professor nos dias de hoje significa ser um lutador, pois as dificuldades e 
os obstáculos são grandes. (...) ao entrar na escola conheci um mundo novo, um 
mundo defasado e sem perspectivas de melhoramento, assim como, os 
profissionais que também se encontravam desmotivados e sem autoridade. (...) 
Nas aulas de Prática de Ensino Fundamental e Médio de Língua Inglesa, 
aprendi que nossas aulas devem espelhar-se no tipo de cidadão que queremos 
formar. (...) Em minhas aulas de regência, pude colocar em prática todos os 
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itens mencionados acima, também constatei que as aulas podem ser diferentes 
e atingir uma escala de conhecimento maior do que o esperado... 
Portanto, um educador é responsável em formar cidadãos capazes de analisar 
o mundo e construírem opinião própria com a consciência de seus direitos e 
deveres. Sendo assim, este é meu maior compromisso, além de estar 
desenvolvendo o meu trabalho com muita seriedade e responsabilidade  (Kelly, 
BN) (grifo meu). 

 
 
 
 Interpreto a opinião de Ângela (CN), registrada no terceiro momento de 

problematização, como um desafio pessoal porque ela menciona o tipo de 

enfrentamento com o qual nos deparamos para nos tornarmos mais completos e 

cumprirmos nossa missão profissional. O que deve ser enfrentado pode ser 

identificado no excerto abaixo: 

 
 

A verdadeira evolução de ensino, em grande parte não está, principalmente e 
tão somente na tecnologia, mas sim em nós mesmos e na capacidade de nos 
tornarmos pessoas capazes de desenvolver cidadãos mais críticos, 
independentes e felizes (Ângela, CN). 
 
 

 Ângela (CN) amplia sua reflexão anterior, acrescentando que o desafio 

pessoal é vencermos nós mesmos para sermos mais humanos e, 

conseqüentemente, vivermos plena e autenticamente. O excerto a seguir é uma 

ilustração desse aspecto: 

 
 
O professor tem que estar sempre “plugado” nas novidades que a tecnologia 
oferece, avaliar e perceber até que ponto ela poderá nos trazer benefícios, 
pois a evolução não está principalmente nas tecnologias – cada vez mais 
sedutoras – mas em nós mesmos, na capacidade de tornarmos pessoas 
autênticas e plenas, isto é, imbuídas do que é primordial: a coragem de 
enfrentar obstáculos, num mundo em grandes mudanças que seduzem a um 
consumo devorador (Ângela, CN) (grifo meu). 

 

  
Ângela (CN) esclarece que também enfrentou um outro desafio: acessar a 

Internet durante as férias para participar das trocas de mensagens 

eletronicamente. Apesar das dificuldades, ficou motivada a participar e “venceu 
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barreiras”. Nesse sentido, sua reflexão intuitivamente associa desafios à busca por 

solucionar problemas. Seu excerto confirma tal posicionamento: 

 
 

Para mim foi como vencer uma “barreira”, um “desafio”...mesmo tendo algumas 
dificuldades quanto ao acesso à Internet e ter o período de férias totalmente 
tomado pelos bebês gêmeos de um ano e sete meses, fui em busca de outras 
alternativas e aí pude sentir a cumplicidade dos meus parceiros de curso, 
sendo que, com alguns deles mantive contato por telefone, onde podíamos 
discutir e refletir sobre o que estava rolando no virtual. Recorri também, ao 
Shopping Butantã, que possui um espaço específico para acesso à Internet 
Ângela, CN) (grifo meu). 

 
 
Como repercussão, Ângela demonstra que a experiência vivida online se 

torna educativa (Dewey, 1938) porque gerou frutos e permitiu que desencadeasse 

uma outra experiência, também, desafiadora, uma vez que levou o assunto para o 

seu local de trabalho. Essa ilustração de seu contínuo experiencial (Dewey, 1938) 

pode ser constatada no seguinte excerto: 

 
 

É gratificante a sensação de vencer barreiras e acreditar em uma proposta, 
isto refletiu automaticamente em minha prática em sala de aula, hoje tenho 
outra visão a respeito dos recursos tecnológicos, que com objetivos bem 
traçados torna-se um aliado, um fator facilitador no processo de ensino-
aprendizagem. Levei a discussão para uma reunião pedagógica no colégio onde 
leciono, o que combinaria melhor para aquela situação como fundo musical seria 
a música de Ivete Sangalo – “poeira, poeira, levantou poeira” - incomodou 
alguns e motivou outros, mas algo efetivamente mudou...é o que a direção e 
coordenadores comentam até hoje (Ângela, CN) (grifo meu). 

 

  

 Em resumo, acredito que o trabalho reflexivo de qualquer natureza faz o ser 

humano ter mais clareza e discernimento sobre seus pensamentos e ações. Assim 

foi com a formação pré-serviço investigada, na qual teve como um tema 

estruturador desafios, os quais podem ser considerados como barreiras a serem 

encaradas e transpostas. Exigem dos desafiadores, características nobres de um 

ser humano – coragem, determinação e vontade – bem como reflexão e 

reconhecimento para se alcançar a conscientização. É, portanto, o conjunto dessas 
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qualidades que nos permite entender mais claramente o tipo de desafios e como 

podemos enfrentá-los. 

 

 

4.3.2 DESAFIOS PROFISSIONAIS 

 

 

Os desafios profissionais referem-se a situações de enfrentamento,  em que 

os professores se vêem diante de um obstáculo tecnológico e/ou pedagógico e 

decidem enfrentá-lo(s), como argumento nas seguintes subseções.    

 

 

4.3.2.1 Desafios tecnológicos  

 

Para Leila (BN), Kelly (BN) e Adriana (CN), um desafio tecnológico reside no 

fato de o professor ter que aprender a manusear os recursos tecnológicos antes de 

usá-los em sala de aula. As três professoras em formação registraram-no no 

terceiro momento de problematização. Abaixo, os excertos que ilustram tal 

posicionamento: 

 

Tomando por base os princípios norteadores da proposta pedagógica da escola 
e também da experiência adquirida no processo da tecnologia ligada à 
educação, ninguém mais duvida que a Tecnologia é coisa do presente. O que 
parecia futuro há pouco tempo atrás já é realidade na sala de aula. O problema 
hoje é o que fazer com essas tecnologias. Muitos professores ainda não sabem 
manusear alguns equipamentos e programas, portanto, o primeiro passo é 
aprender a fazer isso. É preciso saber o que podemos fazer, para depois saber 
o que fazer. É preciso, pelo menos, ter intimidade com os recursos mais 
freqüentemente usados, porque, o resto, vamos aprendendo um pouco a cada 
dia de uso dessas tecnologias (Leila, BN). 
 
Portanto, como um professor pode ensinar se ele não sabe trabalhar com 
tecnologia? Como ele pode manusear uma ferramenta que ele não possui ou 
nunca aprendeu algo sobre ela? (Kelly, BN). 
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Infelizmente equipamentos a disposição, especialmente em escolas públicas é 
quase utopia. De que adianta ter os equipamentos, mas não saber manuseá-los? 
(Adriana, CN). 

 
   

 O desafio mencionado acima é resultado, na minha visão, de um outro, 

maior, que propus aos meus professores em formação: ministrar uma aula de 

língua inglesa, em um contexto real, usando algum recurso tecnológico. Enfrentar 

situações díspares das corriqueiras exige entre outros requisitos conscientização, 

persistência, vontade e preparação. Assim, os próximos excertos ilustram de que 

forma as três professoras em formação enfrentam tal desafio: 

 
 

Isso faz com que a  formação do educador deva-se voltar para a análise e 
compreensão dessa realidade, bem como para a busca de maneiras de agir 
pedagogicamente diante dela. É necessário que professores e alunos 
conheçam, interpretem, utilizem, reflitam e dominem criticamente a 
tecnologia para não serem por ela dominados. 
Portanto, é de acordo com essa perspectiva que pretendo direcionar meu 
fazer pedagógico, continuo, então, defendendo as mesmas idéias sobre 
tecnologia de alguns meses atrás, porém de forma mais sistematizada e 
analítica (Leila, BN). 
 
Portanto, um educador é responsável em formar cidadãos capazes de analisar 
o mundo e construírem opinião própria com a consciência de seus direitos e 
deveres. Sendo assim, este é meu maior compromisso, além de estar 
desenvolvendo o meu trabalho com muita seriedade e responsabilidade (Kelly, 
BN) 
 
O profissional que gostaria de ser, apesar das dificuldades é aquele que 
persiste procura atualizar-se sempre e aprimorar os conhecimentos e 
práticas, acompanhar o ritmo das alterações constantes que ocorrem na 
sociedade. Proporcionar aos alunos acesso ao conhecimento de maneira 
atrativa. Desenvolver neles o interesse pelo novo e o desejo de estar 
constantemente atualizando-se (Adriana, CN). 

 

 

O desafio não está relacionado apenas à oportunidade de usar os recursos 

tecnológicos em sala de aula, mas também à não utilização deles, independente do 

motivo. Segundo os professores em formação, são três os desafios: o primeiro 

refere-se ao professor que, caso não utilize as ferramentas tecnológicas, deve, 
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além de dominar o conteúdo, motivar e contagiar os alunos para que a aula 

aconteça satisfatoriamente. Agindo assim, talvez, consiga suprir a ausência de 

recursos tecnológicos em suas aulas.  

 O segundo desafio relaciona-se ao professor que, mesmo desprovido de 

recursos tecnológicos, pode e deve inserir os alunos na sociedade em processo de 

digitalização, pois, segundo Dayane (AM), discutir sobre a tecnologia é o primeiro 

passo para o processo de letramento tecnológico, conforme ilustra o seu excerto, 

registrado no quinto momento de problematização: 

 

Mesmo que as escolas não disponham de aparelhos, o professor pode preparar 
aulas que tratam da tecnologia, sendo através de discussões, de desenhos das 
máquinas como computador (Dayane, AM). 

  

 O terceiro desafio refere-se ao professor que não utiliza recursos 

tecnológicos e que, portanto, precisa oferecer outras possibilidades de acesso à 

informação, além das oferecidas em sala de aula, por exemplo. Joelma (AM) 

esclarece esse desafio no quinto momento de problematização: 

 
 

O professor que não utiliza tecnologia acaba limitando o conhecimento de 
mundo do aluno e desta forma acaba aprendendo somente o que o professor 
tem interesse em ensinar (Joelma, AM).  

 
 
 
 O comentário de Joelma (AM) complementa a visão de Moran (2000:56) 

quando este diz que: “o importante é aprender e não impor um padrão único de 

ensinar”. A utilização de recursos tecnológicos pode potencializar a busca por 

informações e, conseqüentemente, auxiliar no processo ensino-aprendizagem e na 

construção de novos conhecimentos. De fato, amplia a possibilidade de o aluno 

fazer escolhas informadas (Pretto, 2001), tornando-se, assim, mais crítico e 

reflexivo. 
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Para Patrícia (CN), o desafio tecnológico foi manusear o computador para 

participar das discussões online do grupo CN. Apesar de relutar, começou a enviar 

mensagens e não considera o computador um “bicho de sete cabeças”. Seu 

excerto relata que  desafio foi vencido e, além disso, como conseqüência, ela pôde 

participar das trocas eletrônicas e, ainda, aprendeu a ver que a Internet pode ser 

um recurso excelente para obter informações e construir conhecimento. Seu 

excerto exemplifica tal visão: 

  
 

Quando foi proposto essa interação via e-mail fiquei assustada e pensei em 
esquivar-me dessa proposta, pois tenho dificuldades em manusear essa 
máquina, no decorrer dos e-mail percebi que não era um bicho de sete cabeças 
e consegui dar seqüência, fiquei muito à vontade e quando percebi,  ocorreu 
automaticamente interação com todos.  
Depois de tantas discussões, concluo que a tecnologia tem que fazer parte do 
dia-a-dia dos nossos alunos porque a tecnologia (Internet) é uma ferramenta 
que aumenta a capacidade de comunicação, os alunos terem capacidade de se 
expressarem, defenderem suas idéias, entenderem outras culturas; obterem 
maior senso crítico, os alunos perceberem que existem diferentes pontos de 
vista par aos mesmos assuntos, que nem tudo que se publica é correto e terem 
acesso a conhecimentos do mundo no geral (Patrícia, CN). 

  
 
 Acredito que os desafios tecnológicos  são fundamentais no processo de 

formação de professores porque permitem que os futuros profissionais possam 

vivenciar situações de enfrentamento.    

 

 

4.3.2.2 Desafios pedagógicos 

 

  

Os desafios profissionais também podem ter um caráter pedagógico quando 

o assunto abordado for o estabelecimento de objetivos para o professor que utiliza 

ou não a tecnologia em sala de aula. Isso ficou mais claro para alguns professores 

em formação quando tiveram de refletir sobre a diferença entre utilizar ou não 

recursos tecnológicos. Concluíram que a tecnologia, em si, não faz com que a aula 
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se torne boa, mas, sim, o objetivo que o professor tem para uma dada aula, com 

ou sem tecnologia, é que faz a diferença. A opinião de Claudenira (AM) esclarece 

esse posicionamento: 

 

Advoguei a idéia de, a princípio, que um professor tecnológico estaria melhor 
equipado do que outro que não faz uso da tecnologia. Hoje já não afirmaria o 
mesmo porque vi e descobri na prática que o que realmente interessa para os 
alunos são professores comprometidos com o que fazem. A realidade pelo 
menos da escola pública me fez ver que não adianta ter toda uma parafernália 
tecnológica se aquele que vai usá-las não o fizer inteligentemente, caso 
contrário, sua aula será um fracasso, enquanto que a mesma aula pode ser 
dada por outro professor sem os mesmos aparatos e ter tanto ou mais sucesso 
(Claudenira, AM) (grifo meu). 
 
 

 

Nesse trecho é possível, ainda, identificar um outro desafio pedagógico: o 

comprometimento do professor com o ensino. Mesmo na ausência de recursos 

tecnológicos, tão freqüente em algumas escolas da rede pública da cidade de São 

Paulo, é possível ver professores com responsabilidade e determinação 

enfrentando situações adversas para promover ensino de qualidade.  

 Incorporar a utilização de recursos tecnológicos à prática docente se torna 

um desafio porque alguns professores em formação, conforme explicita Luciana 

(AM) no quinto momento de problematização, nasceram em uma sociedade já em 

processo de digitalização enquanto que outros são de uma sociedade pré-

digitalizada: 

    
 

O educador que não utiliza tecnologias não está adequando sua metodologia a 
seus alunos, pois hoje temos uma clientela muito diferente que vem de uma 
sociedade em constante transformação (Luciana, AM). 

 
 
 Assim como Luciana (AM), Karla (AM) acredita que um desafio do professor 

é acompanhar os alunos em seus conhecimentos tecnológicos, conforme revelado 

no excerto a seguir: 
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Os professores têm que alcançar ou pelo menos acompanhar seus alunos. 
Dessa forma, o objetivo de trabalhar com novas tecnologias em sala de aula é 
para que o professor possa criar situações inéditas que prendam a atenção dos 
alunos. Nesse sentido, o professor-educador deve se preocupar em dominar 
também a linguagem utilizada pelas tecnologias e junto com seus alunos, ele 
possa interagir e contribuir para modificar as aulas tradicionais que 
conhecemos. Sendo assim, o professor estará contribuindo para a formação do 
aluno enquanto cidadão do mundo (Karla, AM).  

 

 Karla (AM), em sua reflexão textualizada no terceiro momento de 

problematização, revela outros desafios que o professor pode enfrentar: dominar a 

linguagem das novas tecnologias e “criar situações inéditas” para promover o 

ensino-aprendizagem dos alunos. 

Um outro desafio para professores é estabelecer uma ponte entre o 

conhecimento científico e a realidade mais próxima dos alunos. Quando o 

professor aproxima o conteúdo da realidade dos alunos (Saviani, 1983; 

Vasconcellos, 1993; Brasil, 1998; e Cortella, 2001), parte da realidade dos alunos 

para se chegar ao conhecimento que se quer construir, mostrando, assim, a razão 

da aprendizagem ou, como Dulce (BN) e Marília (BN) mencionaram no terceiro 

momento de problematização, a aprendizagem significativa, conforme ilustram os 

excertos abaixo: 

 
 

O papel da Educação em ação fazendo com  que os educadores em suas 
respectivas escolas,  mais precisamente em suas salas de aula  trabalhem a 
partir de uma aprendizagem  significativa para atingir todos os alunos,  
fazendo com que os mesmos a entendam e  dominem as novas técnicas que 
estão  modificando vários aspectos do mundo para atuar mais efetivamente e 
assim torná-lo mais democrático,  revertendo o quadro de analfabetismo 
tecnológico (Dulce, BN). 
 
Ao introduzir tecnologia no ‘ensinar a educar”, o professor não está, apenas, 
embelezando sua aula para chamar a atenção dos educandos, mas está dando-
lhes a chance de ver seu uso e de saber que pode ser utilizado para tantas 
coisas que até em uma aula ele se encaixa. Com isso, os alunos descobrem o 
mundo  em que vivem (Marília, BN). 
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 Um outro desafio pedagógico proposto ao professor é o de influenciar a 

formação do caráter dos alunos. Na visão dos participantes desta pesquisa, o 

professor pode e deve fazer com que os alunos se tornem mais humanos, mais 

conscientes do mundo em que vivem, o que pode ser entendido como o aprender 

a viver (Delors et al., 1996). O excerto abaixo ilustra tal posicionamento de Suely 

(AM), registrado no segundo momento de problematização: 

 

[Quero] participar de forma influenciadora, e por que não dizer formadora de 
vidas, é algo assustador e fascinante ao mesmo tempo. Posso afirmar que 
desejo ser um profissional que possa marcar positivamente a vida dos meus 
alunos, levando-os a ler o mundo de forma mais crítica e participativa (Suely, 
AM). 

 

 

Um outro desafio pedagógico é conceber o professor como um agente de 

inovações, pois cabe a ele levar e mostrar as novidades aos alunos. Meire (CN), 

retomando Kenski (2001) registra tal posicionamento no segundo momento de 

problematização,  como ilustra o excerto abaixo: 

 
 
O professor é agente das inovações, deve trazer novidades, inserindo a 
tecnologia, inovando, seduzindo o aluno (Meire, CN). 

 
 
Transformar informação em conhecimento representa, segundo Leila (BN), 

um exercício cognitivo muito importante pois, ao fazê-lo, preocupamo-nos com a 

forma com que o conteúdo será apresentado, bem como com a forma com que os 

alunos irão colaborar para que o conhecimento seja construído. Trata-se, portanto, 

de outro desafio pedagógico, conforme ilustra o trecho abaixo registrado no 

segundo momento de problematização: 

 
 

Cabe ao professor sistematizar e organizar as diversas variedades de 
informações que os alunos recebem diariamente, transformando-as em 
conhecimento útil para os discentes (Leila, BN). 
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Cristiane (BN), no quinto momento de problematização, descreve e reflete 

sobre os dois anos em que foi minha aluna e revela o desafio pedagógico que teve 

de enfrentar: aceitou e encarou novas visões de ensino-aprendizagem, 

repercutindo de forma positiva em suas aulas. Seu excerto confirma minha 

interpretação: 

 
 

A disciplina ‘Metodologia’ contribuiu muito para a minha formação profissional. 
Confesso que no início não estava muito aberta a essas ‘formas’ de trabalho 
docente e nem as informações inovadoras. Porém, era preciso acompanhar 
essas informações para conviver num mundo globalizado. 
Somente no 4º ano do curso é que aceitei essas informações e comecei a 
colocá-las em prática, uma vez que ministro aulas há um bom tempo no ensino 
fundamental ciclo I, e é difícil mudar e aceitar as inovações de um dia para o 
outro.  
No entanto, a mudança foi para melhor, hoje as minhas aulas são realizadas 
através do conhecimento de mundo dos alunos e estes participam das aulas de 
forma prazerosa. Todos possuem voz ativa, até mesmo os mais ‘desligados’. E 
dessa forma, posso trabalhar vários conteúdos em uma só aula.  
Durante o estágio, nas aulas de regência, não tive receio de ministrar as aulas, 
pois elaborei os planos a partir do conhecimento dos alunos e tudo ocorreu 
maravilhosamente, ao ponto de me questionar e elaborar um ‘planinho’ para a 
série que ministro (4º F). 
Finalizo reafirmando que foi um trabalho árduo mudar o meu paradigma, 
aceitar, conviver e compartilhar essas mudanças, mas hoje me vejo aberta 
cada vez mais as informações e tenho consciência de que devo dar condições 
para que o aluno torne-se um sujeito pensante, analítico, crítico e criativo 
dentro da sociedade em que vive (Cristiane, BN). 

 
 
 
 A reflexão de Dulce (BN), no quinto momento de problematização, pode ser 

definida como um exemplo de desafio pedagógico que ela enfrenta ultimamente: o 

de oferecer uma aprendizagem significativa. Sua experiência como docente revela 

que tal desafio exige do educador atributos como perseverança, vontade, abertura 

para o novo e coragem para mudar. Seu excerto ilustra tal poscionamento: 
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Pensando assim, mediante todas as reflexões feitas dentro e fora da sala de 
aula, várias foram as ações desenvolvidas por mim em relação ao educando com 
objetivos claros que o leve a observar, perceber, inferir, descobrir, refletir 
sobre a linguagem e suas tecnologias e mundo, interagir com seu semelhante, 
etc. 
Não podemos viver com tantas limitações, com fatalidades enterradas nos 
resquícios de uma idéia conservadora que poda as novas idéias e não deixa a 
criação acontecer. Infelizmente essa prática ainda existe nas escolas, 
principalmente nas quais eu estagiei. 
É indispensável ser um professor pesquisador, que amplia sua gama de 
conhecimentos. É preciso inovar, desafiar suas próprias capacidades, mudar os 
procedimentos quando haver necessidade, instigar os alunos a irem busca do 
conhecimento, auxiliando-os em suas pesquisas e dando subsídios para que eles 
aprendam a dialogar, a resolver problemas, a ter senso crítico, contribuindo 
assim, para uma aprendizagem significativa. 
Com base nos PCN e temas transversais ao ministrar as aulas de regência, 
pude constatar que mediante as afirmações acima citadas é possível fazer a 
diferença na sala de aula, utilizando-se de várias estratégias diversificadas, 
como a mídia, por exemplo, que é pouco explorada pelos professores, sabendo-
se que é um rico instrumento se bem trabalhado, pois o aluno deve ser levado a 
“aprender a aprender”, ou seja, deve ser levado a incorporar habilidades. 

  

  

Desafio pedagógico, para Daniela (BN), é ser um educador na atual 

sociedade, porque colocar em prática o que se planeja pode ser uma barreira. 

Interpreto a reflexão de Daniela como um exemplo clarificador de dois temas que 

estruturam o fenômeno da formação pré-serviço: busca e desafio. Entendo busca 

como a procura por possíveis formas para resolver um determinado problema. No 

caso dessa professora em formação, a teoria é vista como busca porque a instiga a 

imaginar aulas e soluções para o exercício pedagógico. No entanto, o desafio exige 

um enfrentamento da situação. Sua experiência como professora permite-lhe 

afirmar que enfrentar desafios – ministrar uma aula com tecnologia, oferecer aulas 

em que alunos e professor possam construir conhecimento – depende 

exclusivamente da vontade, do combate à preguiça e ao comodismo dos 

professores. Entendo que as palavras de Daniela soam como um alerta para que 

professores saiam da inércia, da mesmice e tenham coragem para enfrentar o 

desafio. Seus pensamentos, materializados no quinto momento de 

problematização, ilustram minha interpretação: 
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Contrapondo a teoria com a prática, trabalhar como educador numa sociedade 
de informação ainda soa-me desafiador, pois a teoria estimula-me, ao passo 
que a prática, por vezes, sufoca e inibe meus planos.  A idéia de se trabalhar 
tecnologia ajuda ao profissional de educação a otimizar seu trabalho, bem 
como tornar a aula um veículo interessante, no qual professores e alunos 
compartilham conhecimento. Dessa forma, admito que algumas das 
dificuldades encontradas para a manipulação da aula de uma forma melhor e 
mais agradável estão na não-tentativa e/ou não-insistência desse profissional 
em atingir sua meta, seu objetivo, pois muitos preferem não ter o trabalho de 
se preparar aulas diferentes todos os finais de semana, antes, preferem as 
aulas prontas dos livros didáticos. 
Constatei que quem quer trabalhar bem  tem acesso livre à sala de vídeo, de 
informática, à biblioteca e a qualquer outro espaço escolar, basta ter um 
trabalho pautado num planejamento num projeto (Daniela, BN).  

      
 

Para Marcéli (BN), sua experiência em preparar um plano de aula e 

ministrar aulas com tecnologia foi enriquecedora, pois percebeu, durante as outras 

aulas que teve de reger, para cumprimento das horas do Estágio Supervisionado, a 

dificuldade em trabalhar outros conhecimentos, além dos aspectos gramaticais da 

língua inglesa. Interpreto como um duplo desafio pedagógico a aula que teve de 

ministrar ao trabalhar a compreensão oral visando à formação de cidadãos críticos 

e reflexivos. O primeiro deles foi oferecer uma aula em que pudesse trabalhar 

compreensão de texto oral e discussão crítica sobre o assunto. O segundo foi o 

planejamento de uma aula para alunos que não conhecia bem. A elaboração do 

plano exigiu reflexão para definir os objetivos, o que muitos professores, na 

opinião dela, não têm quando preparam e ministram suas aulas. Sua reflexão, 

registrada no quinto momento de problematização, evidencia os desafios 

enfrentados: 

 
 
Durante as minhas aulas de regência, realizei poucas aulas em que pudessem 
trabalhar o conhecimento de mundo dos alunos, uma vez que as professoras 
não queriam que eu quebrasse o ritmo da matéria, dando sempre mais 
prioridade aos aspectos gramaticais, pois estes eram os que iriam cair na 
prova. (...) 
O uso da tecnologia dentro da sala de aula foi uma forma de apresentar a 
matéria por um meio informal. No meu caso, a tecnologia mais utilizada foi o 
microsystem com o intuito de trabalhar o listening com os alunos, que durante 
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o meu estágio notei que era uma das habilidades mais ignoradas pelos 
educadores, que sempre demonstravam privilégio pela escrita.  
Ao elaborar esses planos de aula, percebi o quanto é trabalhoso e o quanto 
demorei em planejar um conteúdo que contivesse tais características 
[habilidades comunicativas e conhecimento de mundo], e talvez isso explique o 
motivo pelo qual os educadores optem com bastante assiduidade trabalhar em 
classe com os aspectos gramaticais, pois é menos demorado (Marcéli, BN). 

 
  

Marília (BN), assim como Marcéli (BN) e Daniela (BN), enfrentou e enfrenta 

um desafio: ser educadora. A quantidade de informações que recebemos 

diariamente, o aparecimento de novidades tecnológicas e suas múltiplas utilizações 

afetam o ambiente escolar de algum modo. Entendo que ser educador tornou-se, 

atualmente, um desafio de natureza pedagógica. Como formar cidadãos em 

escolas desprovidas de recursos tecnológicos? Marília aponta que a experiência de 

ter ministrado aulas em escolas públicas a fez mais consciente e crítica quanto à 

importância de formar cidadãos crítico-reflexivos. Apesar das dificuldades 

enfrentadas, ela encara o problema a ser enfrentado com vontade e determinação, 

conforme ilustram suas reflexões registradas no quinto momento de 

problematização: 

  
 

Posso dizer que hoje sou uma professora mais consciente quanto à postura (...) 
Outro aspecto em que mudei muito foi quanto ao meu papel de professor (...) 
Meu papel como professor na sociedade que está sempre na corrida por 
informações cada vez mais velozes é o de levar tão rapidamente quanto o 
conhecimento ao aluno, atualizando-o, fazendo parte de sua formação cidadã, 
mostrando a função de se saber certos conteúdos, trabalhar valores éticos e 
morais através da realidade e das experiências deles, fornecer ferramentas 
para que eles tenham condições de aprender melhor, e ser dinâmica, que é um 
reflexo da sociedade do qual não escapamos. 
Ressalto, ainda, que trabalhar com valores não é algo simples, mas faz parte 
do papel do “professor-educador” (ou “professor-transformador”), que ensina 
para a vida, não para decorar matéria como os “professores-transmissor” (que 
despeja matéria e cobra notas). 
Enfim, quero ser melhor do que já sou e isso só a vontade e a prática me 
darão, a primeira já tenho, agora que termino essa etapa em minha vida, 
começa uma mais bonita ainda: a de ser tudo o que quero para transformar 
adolescentes em cidadãos conscientes da mudança que podem fazer (Marília, 
BN). 
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  4.3.3 DESAFIOS SOCIAIS  
 

 

 Desafios sociais referem-se, no contexto desta pesquisa, à função social do 

professor crítico-reflexivo que objetiva promover a inserção dos seus alunos para 

exercerem sua cidadania plenamente para esta sociedade em processo de 

digitalização.  

Considero ser crítico-reflexivo um desafio social porque revela uma 

característica ausente em alguns professores, mas que deveria ser inerente a todo 

profissional, em especial àquele ligado à Educação, pois lida com o 

desenvolvimento humano (formação de cidadãos). A discussão feita no capítulo 

teórico sobre formação crítico-reflexiva do professor revela, na minha visão, uma 

proposta para formação de futuros docentes. Nos moldes sugeridos por  

Hargreaves (1994), Pimenta (2003), Zeichner (2003), dentre outros, a proposta 

oferece vários direcionamentos para se chegar à formação crítico-reflexiva, 

levando a acreditar que são buscas.  

No entanto, refletindo sobre a experiência vivida, conscientizo-me de que a 

formação que tanto tenho almejado é, de fato, um desafio porque ligar o 

planejamento que elaborei criteriosa e previamente à sua concretização não foi e 

não é fácil. Vários fatores influenciaram a mudança de rota: interesses dos 

professores em formação; problemas institucionais em liberar a sala de 

computadores; a minha atitude compreensiva, porém, talvez não promotora de 

mais conhecimento para as turmas AM e BN quando se recusaram a participar das 

trocas eletrônicas; interrupções ocasionais (inundações, trânsitos, pontes e 

feriados) que provocaram a ausência da maioria dos professores em formação; 

contornar possíveis exigências das escolas e seus professores para liberarem aulas 

para os meus professores em formação ministrarem suas aulas utilizando um 

recurso tecnológico, dentre outros.      
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  Nessa direção, interpreto o desafio por formar professores crítico-reflexivos 

como uma empreitada árdua que deve ser encarada. Portanto, é mister refletir 

sobre as condições do âmbito escolar, do mundo micro e do âmbito macro, o 

mundo social, assim como  é preciso ter coragem para levar adiante o objetivo.   

Leila (BN), no terceiro momento de problematização, textualizou a 

responsabilidade de o professor (incluindo ela) se conscientizar sobre sua atuação 

social e política, conforme ilustra o excerto abaixo: 

 
 

Cabe ao professor tomar ciência do seu papel político na sociedade, mostrando 
a seus alunos a relação da tecnologia e a sociedade (Leila, BN). 

 
 

As escolas, como instituições sociais, são responsáveis por oferecer ensino 

voltado para inclusão digita e social. Para os professores em formação, está claro 

que elas deveriam oferecer meios para a construção de conhecimento e para o 

desenvolvimento intelectual e psicológico do cidadão nesta sociedade em processo 

de digitalização, evidenciado quando comentam que: 

 
 

A escola deve ser a porta de entrada para introduzir a tecnologia aos alunos 
que não tem a oportunidade da vivência e conhecimento diário (Jaqueline, BN).  
 
É o professor, a escola cumprindo o seu papel de porta-voz das novidades, 
descobertas, permitindo ao aluno o acesso ao desconhecido e preparando-o 
para a vida, para  mercado de trabalho. É papel da escola estar inteirada 
dessas inovações, trazendo-as para os que não têm acesso e respondendo as 
expectativas daqueles que, cientes dessas tecnologias a esperam ver também 
na sala de aula (Adriana, CN). 
 
 

 No entanto, constatamos que em algumas escolas, infelizmente, não há 

nem mesmo os recursos tecnológicos mais comuns como o vídeo cassete e o 

aparelho televisor. Apesar disso, Leila (BN) e Suely (AM) expressam, por meio dos 

excertos registrados no segundo momento de problematização, que a 

responsabilidade da formação de cidadãos pode ser compartilhada com o professor 
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quando este enfrenta o desafio porque está engajado e consciente do seu papel 

em promover a inserção: 

 
 

O não acesso não justifica a não-inserção, pois cabe a escola e principalmente 
ao professor mostrar caminhos para esse acesso, aumentando a auto-estima 
do aluno, mostrando que ele é capaz sim de participar e transformar a 
sociedade em que está inserido (Leila, BN).  
 
Como nem todos os alunos têm contato com essa nova forma de linguagem, é 
necessário que a escola se volte para a democratização do acesso ao 
conhecimento, produção e interpretação das tecnologias, suas linguagens e 
conseqüências. A escola, na pessoa do professor, pode diminuir essa distância 
do aprendiz com as novas linguagens do mundo atual e futuro. Possibilitando 
esse contato do aluno com a tecnologia, o professor desenvolve em seu 
aprendiz uma postura crítica e a criatividade tão necessárias à atuação 
profissional (Suely, AM). 

 
 
 Nessa direção, a formação de cidadãos pode ser concretizada mesmo em 

uma escola que não disponha de recursos tecnológicos, como ilustra o excerto de 

Suely (AM), textualizada no terceiro momento de problematização: 

 
 

Até mesmo, na total impossibilidade de se ter os recursos tecnológicos, 
promover uma discussão sobre o  assunto “Tecnologia” é uma forma de se criar 
uma “ponte”, isto é, uma aproximação entre tecnologia e escola, a fim de que a 
escola cumpra mais um papel: o de preparar os alunos para uma sociedade 
digital, quer sejam eles com possibilidades de acesso ilimitado aos mais 
avançados equipamentos, quer dependam exclusivamente do espaço escolar 
para ingressarem e vivenciarem experiências nestas novas dimensões de 
ensino (Suely, AM).  

 

 
 Assim como Suely (AM), Tatiane (BN) acredita que o desafio de inserir os 

alunos na sociedade, tornando-os mais reflexivos, deve ser encarado por um 

trabalho conjunto entre escola e professores, como ilustrado a seguir no excerto 

registrado no terceiro momento de problematização: 

 
 

Sem  dúvida, grande parte das escolas públicas atuais não oferece muitos 
recursos tecnológicos ao professor, sua clientela é constituída, na maior 
parte, por alunos que não têm acesso a muitas das tecnologias em suas casas, e 
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vários professores não as possuem também. Somado à falta de recursos, há, 
ainda, o fato de muitos dos docentes encontrarem-se com grandes 
dificuldades quanto ao uso dessas tecnologias. No entanto, essas carências não 
devem servir como obstáculos definitivos no desenvolvimento dos trabalhos 
citados acima, pois o professor, juntamente com a unidade escolar, deve 
buscar meios para amenizar o problema de sua escola, propiciando ao aluno a 
chance de aprender a utilizar os recursos que fazem parte da nossa 
sociedade, pesquisando, buscando conhecimentos a respeito, levando ao aluno 
aquilo que a escola possui, planejando e organizando excursões a locais que 
ofereçam o contato com tecnologias, como, por exemplo, a Estação Ciência, em 
São Paulo; trazendo textos que possibilitem a atualização de seus alunos em 
relação às grandes inovações e a reflexão acerca das mesmas, etc (Tatiane, 
BN).  

 
 
Considero como um desafio social o semestre que investiguei, foco deste 

trabalho. Desafiei-me a formar professores crítico-reflexivos de língua inglesa que 

fizessem uso de recursos tecnológicos em suas aulas. Considero os cinco 

momentos de problematização como momentos de enfrentamento que exigiram 

dos professores em formação reflexões acerca da tecnologia e de sua utilização. 

Deparei-me com percalços de diferentes ordens, que não me impediram de levar a 

cabo o que tinha planejado e estabelecido: promover a minha inserção e a dos 

professores em formação na sociedade em processo de digitalização. É gratificante 

verificar que o letramento foi desencadeado, gerando outros desafios, como 

comentarei no próximo capítulo. 

Após a descrição e a interpretação do fenômeno, fundamentadas nas 

interpretações das minhas experiências e das experiências dos professores em 

formação que o viveram, posso concluir que o fenômeno da formação pré-serviço 

de professores de inglês em uma sociedade em processo de digitalização  

caracteriza-se por participantes buscando, conscientizando-se e encarando 

desafios de diferentes ordens. A interpretação feita revela que o processo de 

letramento digital foi desencadeado e sinaliza, ainda, que os professores em 

formação e o professor-formador-pesquisador podem e devem letrar digitalmente 

seus alunos com o objetivo de inseri-los nesta sociedade em processo de 

digitalização. 
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Considerações Finais 
 
Desafios 
 
 
 Desde a Introdução deste trabalho, explicitei que a pesquisa realizada 

seguiu os parâmetros da abordagem hermenêutico-fenomenológica e objetivou 

investigar o fenômeno da formação pré-serviço de professores de língua inglesa 

em uma sociedade em processo de digitalização. Mais especificamente, o 

fenômeno foi vivenciado em um curso de Letras durante um semestre da disciplina 

Prática de Ensino de Inglês, cujos objetivos foram a discussão sobre tecnologia e 

sua utilização e a formação crítico-reflexiva do professor de língua inglesa. Para 

atingir o objetivo, descrevi e interpretei as manifestações do fenômeno em foco, 

sob a perspectiva de quem o vivencia: eu e os professores em formação. Para um 

maior entendimento desse fenômeno, busquei entender que representações ele 

despertou nos professores em formação (capítulo 3) e, mais do que isso, descrever 

e interpretar os temas e subtemas que o estruturam (capítulo 4). 

Os repertórios interpretativos, que ajudaram a identificar as representações 

dos professores em formação, revelam que, no momento inicial, havia uma 

percepção pouco informada em relação às questões correspondentes à tecnologia 

e seu uso. No entanto, no último momento de problematização, evidenciam uma 

percepção mais sofisticada e teoricamente mais embasada.  

É possível verificar que o letramento digital dos participantes foi 

desencadeado porque: 

 as representações sobre tecnologia (tecnologia não substitui o 

professor, tecnologia é algo positivo e tecnologia assusta) 

influenciadas pelo senso comum e desprovidas de conhecimento 

teórico foram identificadas apenas no momento inicial;  
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 as representações sobre tecnologia que foram identificadas nos dois 

momentos, apresentam, na sua versão final, um traço mais 

marcadamente reflexivo e, conseqüentemente, mais informado 

porque há a compreensão que o poder exercido pela tecnologia em 

provocar mudanças na sociedade e nos ambientes escolares não 

está nela, mas nas pessoas que lhe conferem poder; 

 as representações sobre tecnologia identificadas somente no 

momento final podem ser consideradas mais informadas porque 

entender que a tecnologia não é apenas o computador demonstra 

que o acesso à literatura provocou uma possibilidade de repensar, 

refletir e transformar as percepções dos professores em formação. A 

representação  tecnologia é sedutora nos alerta para não sermos 

seduzidos cegamente, mas buscarmos mais conhecimentos sobre o 

que são os recursos tecnológicos, para que servem, como podem ser 

utilizados e por que utilizá-los em ambientes escolares;   

 o trabalho feito  durante o semestre proporcionou um embasamento 

teórico maior nas percepções dos professores em formação sobre o 

fenômeno. Em especial, perceber que a tecnologia está a serviço do 

professor para alcançar algo maior.  

Em relação ao uso do recurso tecnológico,  as representações identificadas 

nos dois momentos em foco revelam que elas se circunscrevem às aulas, só aos 

alunos, ao professor e aos alunos, só ao professor, ao processo ensino-

aprendizagem e à formação de cidadãos. Todos os focos foram identificados nos 

dois momentos considerados, mas os resultados indicam que a formação pré-

serviço de professores foi desencadeada de forma embasada em conhecimento 

teórico. Para os professores em formação, a tecnologia pode ser utilizada não 

apenas para diversificar, chamar a atenção do aluno ou ainda fazê-los aprender o 

conteúdo de acordo com as representações iniciais, mas há a possibilidade de se 

trabalhar com a cidadania, a criticidade e a reflexão, promovendo assim a inclusão 
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social e a formação de cidadãos mais críticos e reflexivos, conforme as 

representações identificadas no momento final.  

Ao descrever e interpretar o fenômeno da formação de professores pré-

serviço de língua inglesa, os resultados obtidos revelaram que a sua estrutura se 

embasa em três grandes temas que indicam que os participantes –  eu e os 

professores em formação –  no engajamos em um processo de busca (por 

aprendizagem, por superação, por inclusão e por solucionar problemas), de 

conscientização (sobre interação, sobre o papel dos recursos tecnológicos e sobre 

o ser professor) que nos colocou frente a desafios (pessoais, profissionais e 

sociais). 

O tema busca  revela um aspecto importante da formação pré-serviço de 

professores de inglês porque evidencia que os professores em formação procuram 

significados e se mobilizam a buscar mais conhecimentos para capacitação e/ou 

atualização. A busca por superação está relacionada a um dos pilares descritos por 

Delors et al. (1996): aprender a ser porque os professores buscam ser melhores 

sempre. Incluir e ser incluído na sociedade é também uma busca dos professores. 

Uma característica apresentada por alguns professores em formação foi a 

capacidade de buscar soluções para resolver problemas locais.  

A conscientização é um tema central na formação de professores porque o 

trabalho crítico-reflexivo depende exclusivamente de duas ações – reflexão e 

reconhecimento – para alcançar a conscientização, primeiro passo para se tornar 

crítico-reflexivo. Alguns professores em formação conscientizaram-se do papel da 

interação para promover construção de conhecimento, do papel do recurso 

tecnológico para promover a inclusão e o letramento digitais e do papel do ser 

professor como mediador do conhecimento e responsável pela inserção dos alunos 

na sociedade em processo de digitalização. 

O terceiro tema representa os desafios pessoais, profissionais e/ou sociais  

que devem ser enfrentados pelos professores em formação para que possamos 
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contribuir para uma sociedade mais justa e democrática, na qual todos os cidadãos 

possam ser letrados digitalmente.  

Em resumo, interpreto o fenômeno investigado como envolvendo um 

processo de inter-relações interconectado pelos três temas descritos, tecido nas 

interações produzidas pelos participantes em mobilização para busca, 

conscientização e enfrentamento de desafios.  

Faço um paralelo entre o meu estudo e o de Lopes (2005) que investigou 

também a formação de professores e multiplicadores partindo da mesma 

orientação metodológica que adoto. Apesar de os estudos enfocarem contextos e 

ambientações diferentes (o foco da minha pesquisa foi a formação pré-serviço na 

ambientação presencial (a turma CN teve uma experiência online) e Lopes (2005) 

estudou a formação em serviço de professores e multiplicadores em um contexto 

digital), foi possível perceber aspectos semelhantes da estrutura do fenômeno. 

Para uma compreensão do estudo de Lopes (2005:vi), descrevo brevemente os 

temas encontrados:  

 

Os resultados também revelam que o fenômeno em foco possui uma estrutura 
que parece evidenciar professores e multiplicadores em uma série de inter-
relações (com a tecnologia, consigo mesmo, com sua formação, com a 
sociedade digital, com o aluno, e com a metodologia) e, também em confrontos 
(o presencial e o digital) e mudanças (do presencial para o digital). Em relação 
à sua natureza, o fenômeno da formação tecnológica prioriza o papel do 
professor-pessoa, sua formação continuada e seu comprometimento, e um 
espaço para familiarização e negociação de experiências relacionadas ao uso 
do computador no ensino.  

 

Percebi que há semelhanças entre alguns temas e subtemas. Quando me 

refiro ao subtema conscientização sobre a interação, é possível verificar que, em 

Lopes (2005), esse tema lidou com a valorização da interação para a co-

construção do conhecimento e foi definido como inter-relação (professor-aluno). 

Entendo que enfrentar situações problemas está ligado ao tema desafios, que por 

sua vez, pode ser relacionado ao tema confrontos  (Lopes, 2005), porque o 

fenômeno da formação de professores, pré-serviço ou em serviço, proporcionou 
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momentos que exigiram confrontos entre situações conhecidas com as 

desconhecidas (porque são novas) e entre conhecimentos prévios e novos. No 

meu estudo, os confrontos se manifestaram no nível pessoal, profissional e social. 

Para Lopes (2005), o confronto foi em relação à ambientação: o ambiente 

presencial porque é conhecido e o digital, um mundo a ser descoberto porque 

desconhecido total ou parcialmente.  

O tema busca  tem correlação com o tema inter-relações de Lopes (2005), 

especialmente os subtemas professor-tecnologia; professor-consigo mesmo e 

professor com a sociedade digital porque revelaram uma busca por ter mais 

conhecimentos dos recursos tecnológicos (busca por capacitação);  por ser uma 

pessoa melhor (busca por superação) e por conta da ampliação do papel do 

professor, ele deve ser um “super-professor” (busca por superação).  

O último tema de Lopes (2005) é mudanças  e foi interpretado como uma 

necessidade dos professores, alunos e instituição em transformarem sua 

participação no processo ensino-aprendizagem que ocorre na ambientação digital. 

Nesse sentido, não há correlações com o meus estudo porque não houve 

transformação da participação dos envolvidos. Se eu tivesse oferecido outras 

oportunidades para que os professores em formação pudessem ministrar outra(s)  

aula(s) usando algum recurso tecnológico, talvez, poderia identificar propostas de 

mudanças na participação. Para tanto, eu deveria primeiramente mudar a minha 

participação como formador, abrindo outras oportunidades.     

Em relação à minha formação, posso caracterizá-la com traços semelhantes 

ao fenômeno da formação pré-serviço (oferecida aos professores em formação). A 

busca ficou evidente no planejamento inicial do curso, pois almejei propiciar a 

busca por conhecimento, por superação, por inclusão e por solucionar problemas 

não só para meus alunos como para mim mesmo. A conscientização requer duas 

ações: reflexão e reconhecimento. Posso afirmar que estou muito mais consciente 

sobre o papel fundamental da interação na construção do conhecimento; sobre o 

papel da tecnologia e as finalidades da utilização dos recursos tecnológicos; e, 
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como conseqüência, sobre o ser professor. É importante salientar que a 

participação nas interlocuções mediadas pelo computador foi minha primeira 

experiência online na disciplina Prática de Ensino e foi fundamental para minha 

conscientização porque o uso me fez reconhecer sua importância. A minha 

experiência corrobora a afirmação de Belloni (2003), quando afirma que aprender 

com a tecnologia facilita o ensinar por meio dela.  

O sucesso dessa experiência fez com que eu buscasse os motivos da não 

realização das trocas de mensagens nas turmas AM e BN. Perdi uma oportunidade 

em não ter incentivado ou provocado as turmas a participarem de trocas 

eletrônicas, pois era uma oportunidade única talvez para que os  professores em 

formação se apercebessem da importância em usar um recurso tecnológico como 

meio e fim, ou seja, como meio para discutir questões sobre ensino-aprendizagem 

de língua inglesa com o auxílio da tecnologia e, como fim, para  discutir a 

relevância do uso da tecnologia para fins educacionais particulares, de acordo com 

o contexto escolar em que estavam inseridos. Talvez minha própria representação 

de que o letramento é possível sem a presença e/ou utilização de um recurso 

tecnológico seja a causa. Uma outra causa foi a minha extrema compreensão em 

aceitar que as duas turmas estavam sobrecarregadas de trabalhos. Com essa 

constatação, posso afirmar que um dos meus futuros desafios é insistir em usar as 

novas tecnologias nas minhas próximas disciplinas de formação de professores. 

Um outro desafio foi a experiência vivida porque deparei-me com vários 

obstáculos (interrupções ocasionais como inundações, trânsitos, pontes e 

feriados), mas permaneci firme nos meus propósitos, contando sempre com a 

vontade e o querer em formar professores crítico-reflexivos e letrar digitalmente 

para inclusão. Enfrentar o desafio fez com que eu me conscientizasse ainda mais 

da sua importância. Posso afirmar que a busca pela formação crítico-reflexiva se 

transformou em um desafio, que por sua vez aguçou a minha conscientização para 

enfrentar novas situações problemas, novas empreitadas na intrincada área da 

Educação. Como educador crítico-reflexivo devo, com seriedade, vontade, 
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determinação e comprometimento, enfrentar as situações que impedem o trabalho 

com letramento digital na formação inicial de professores desenvolvido no curso de 

Letras. 

Os desafios que enxergo, nesse momento, são de várias ordens: aqueles 

restritos à aula e aqueles que englobam um cenário mais amplo, além do espaço 

sala de aula. Em relação aos desafios circunscritos à aula, preciso entender a 

distância entre a aula planejada e a mesma concretizada. Preciso ainda trabalhar 

para entender algumas representações que revelam um caráter mais centrado nos 

moldes tradicionais de ensino-aprendizagem. Há a necessidade de trabalhar 

técnicas e atividades que promovam o desenvolvimento das habilidades 

comunicativas, pois percebi que ao pedir para incluir um recurso tecnológico em 

uma aula a ser ministrada, alguns professores em formação não sabiam e/ou não 

conseguiram adaptar as atividades para o trabalho com a habilidade de 

compreensão oral, por exemplo.  

Em relação aos desafios que ultrapassam as quatro paredes da sala de aula, 

alguns são: 

 combater para que o laboratório de informática seja utilizado para os cursos 

ligados à computação e à informática; 

 oferecer uma formação de profissionais crítico-reflexivos mesmo com um  

número elevado de alunos por turmas; 

 insistir em criar cursos de extensão de língua inglesa à comunidade que 

possam ser ministrados pelos professores em formação; 

 criar espaços para que alguns professores em formação se sintam mais 

capazes e auto-confiantes em se incluírem e poderem incluir seus alunos; 

 conciliar o pouco tempo de semanas letivas com as necessidades e 

dificuldades dos professores em formação para objetivar a formação crítico-

reflexiva;  

 aprimorar o relacionamento entre universidade e escola para que alguns 

professores de escolas públicas oferecerem suas aulas para que os 
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professores em formação possam fazer suas regências de aulas. A recusa 

em abrir suas salas tem dificultado tremendamente o processo reflexivo-

crítico dos mesmos, uma vez que não há uma continuidade de trabalho;  

 criar espaços para que os professores de escolas públicas deixem de lado a 

obrigatoriedade de fazer os professores em formação ministrarem aulas 

enfatizando apenas conteúdos gramaticais, dificultando um trabalho que 

tenho como objetivo oferecer um ensino de língua estrangeira priorizando o 

trabalho com textos;  

 encorajar, fortalecer e convencer os professores em formação a 

argumentarem, persuadirem e/ou convencerem diretores, coordenadores e 

professores sobre a importância do letramento digital para combater a 

recusa, a ironia, a descrença de alguns professores atuantes na rede pública 

diante dessa proposta do trabalho com textos e tecnologia. As situações 

enfrentadas mais freqüentes são: a recusa do diretor em abrir a sala de 

computadores; as críticas feitas por professores mais antigos reforçando a 

idéia de que os alunos não merecem aula com tecnologia ou não têm 

condições (sejam elas cognitivas ou de comportamento) para acompanhar a 

aula, dentre outras.   

 

Entendo também, como explicitado no primeiro capítulo (seção 1.1  

Formação crítico-reflexiva de professores), que este trabalho pode ser considerado 

como o primeiro momento da visão problematizadora da educação (ou pedagogia 

libertadora) defendida por Freire (1970), porque através da experiência vivida, os 

professores em formação puderam refletir e se conscientizarem do papel de 

educador. Acredito ainda que alguns podem ser considerados como em processo 

de se tornarem “refazedores permanentes” (Freire, 1970:56), com capacidade 

para manter o mundo da forma que lhes convêm ou recriá-lo.  

Fundamental foi a disposição dos participantes para compartilhar suas 

reflexões, porque sem elas, o fenômeno não poderia ser entendido. Como 
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repercussão, saliento  a minha conscientização em valorizar, mais ainda, o esforço, 

a dedicação, o querer dos alunos em busca de uma formação profissional, sem 

deixar de lado a formação do ser mais (Freire, 1970). Um desdobramento disso 

pode ser interpretado como uma conscientização também mais aclarada e bem 

mais definida e certa do meu papel de intervir na formação crítico-reflexiva dos 

futuros professores. 

 A importância do letramento digital está no fato de estarmos lidando com 

futuros educadores.  Cabe a nós, formadores de professores e de alunos, não abrir 

mão do poder e da oportunidade que temos: o de oferecer um trabalho em língua 

inglesa pautado na responsabilidade de incluir nossos alunos nesta sociedade em 

processo de digitalização. É nosso cargo e direito do aluno de ser incluído. Não 

cabe a nós, uma vez consciente da importância dos recursos tecnológicos para a 

vida que hoje temos, continuarmos a exercer nossa abençoada profissão com  

indolência e egoísmo ao fechar as portas da tecnologia pelo simples argumento de 

que dá trabalho ou, ainda, de que os alunos não irão usar tais ferramentas. Que 

possamos ser os professores que abram portas para que alunos possam fazer 

escolhas informadas para viverem plenamente sua cidadania. Não sejamos, 

conscientemente aqueles que deliberadamente excluem os alunos do acesso à 

participação na construção de uma sociedade mais humana e justa.   

 Diante do acima exposto, meus futuros trabalhos devem tomar um rumo 

mais voltado para o diálogo entre escola, professores e comunidade, objetivando a 

participação de todos os envolvidos dentro e fora do ambiente escolar, uma vez 

que todos, direta ou indiretamente, são responsáveis pela formação de cidadãos. 

Não me vejo fazendo um trabalho de curta duração, mas um trabalho longitudinal 

porque a formação, conforme esclareci anteriormente, é um continuo no qual o 

fazer ser nos possibilita a nossa construção como seres sociais. Somos, portanto, 

eternos aprendizes nos diferentes tipos de letramento. 
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Ao olhar retrospectivamente para este estudo, volto a visitar alguns textos e 

relembro momentos vividos. Deparo-me, agora, com algumas frases de van 

Manen: 

... research is a caring act: we want to know that which is most essential to 
being (van Manen, 1990:5). 
 
Conciousness is the only access human beings have to the world (van Manen, 
1990:9). 
 
So phenomenological research has, as its ultimate aim, the fulfillment of our 
human nature: to become who we are (van Manen, 1990:12). 
 
… it is inappropriate to ask for a conclusion or a summary of a 
phenomenological study (van Manen, 1990:13). 

 

Percebo que ter vivido o fenômeno investigado permitiu-me não apenas me 

entender melhor mas entender os professores em formação também. Almejei 

entender a formação pré-serviço que inicialmente foi planejada de uma forma, 

mas se concretizou de outra porque ela foi construída, no dia-a-dia, com a 

participação de todos os envolvidos, originando uma experiência única e repleta de 

significados. Percebo também que o mais essencial dessa experiência é entender 

que somos seres humanos que buscamos, conscientizamo-nos e enfrentamos 

desafios.   

Essa visão retrospectiva me leva a concluir que desafios foram e estão 

sendo continuamente lançados... 
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ANEXO 1 – 0 CURSO PLANEJADO 
 

 
AULAS 

 
OBJETIVO 

 
CONTEÚDO 

DIMENSÃO 
DA CONSTRUÇÃO 

DO CONHECIMENTO

 
ATIVIDADES 

EM SALA DE AULA 
 

1 Identificar as 
representações sobre 
tecnologia e 
conhecimentos 
prévios sobre  
recursos tecnológicos 
na educação 

Responder questões 
que motivaram a 
reflexão sobre o 
professor e os 
recursos tecnológicos 

Mobilização para o 
conhecimento 
 

Pedir para os alunos escreverem o 
que eles entendem por 
ensinar/aprender, papel do 
computador e novas tecnologias no 
ensino e papel do professor. 

2 Questionar o papel 
das novas tecnologias 
e ensino de inglês 

Confronto de opiniões 
sobre o ensino-
aprendizagem 
mediado pela 
tecnologia 

Mobilização para o 
conhecimento 
 

Discussão em grupos de questões 
relacionadas ao ensino-
aprendizagem com o auxílio das 
novas tecnologias.  

3/4 Promover acesso  
aos computadores 
para que alunos 
aprendam as 
operações básicas 
para enviar e receber  
e-mail. 

Prática de 
procedimentos para  
envio e recebimento 
de e-mail 

Mobilização para o 
conhecimento 
 

Em grupos, os alunos mais 
competentes irão ensinar os menos 
competentes como enviar e receber 
e-mail 

5/6/7/8 Discutir conceitos 
teóricos 

1. Alfabetização 
Tecnológica do 
Professor  (Sampaio e 
Leite, 2000) 
2. O que é mídia-
educação(Belloni, 
2001) 
3. “ Televisão e 
Educação” (Fischer, 
2001) 

Construção – 
Análise 
 

Discussão dos textos propostos, 
primeiro em pequenos grupos,  
depois com a classe toda. Professor 
monitorando, participando e 
questionando. 
 

9/10/11 1.  Organizar as 
idéias; 
2. Confrontar teoria e 
prática; 
3. Elaborar Plano de 
aula;  
4. Motivar os alunos 
a ministrarem uma 
aula com o auxílio de 
tv, vídeo ou 
computador 

Mobilização de 
conhecimentos 
teóricos, práticos e a 
vivência escolar para 
elaboração do plano 
de aula 

Construção – 
Análise 
 

Os alunos escolhem uma turma e  
elaboram um plano de aula no qual 
utilizem um recurso tecnológico (TV, 
Vídeo ou computador). 
Discussão em sala 

12/13 Retomar alguns 
conceitos teóricos 
nos textos já lidos 
(caso não tenham 
sido esclarecidos 
durante as aulas 
8/9/10 ou aprofundar 
alguns 
conhecimentos 
visando a novas 
construções através 
da reflexão entre 

1. Alfabetização 
Tecnológica do 
Professor  (Sampaio e 
Leite, 2000) 
2. O que é mídia-
educação (Belloni, 
2001) 
3. Televisão e 
Educação (Fischer, 
2001) 

Construção – 
Análise 
 

Discussão mais aprofundada dos 
textos propostos, primeiro em 
pequenos grupos,  
depois com a classe toda.  
Professor monitorando,  
participando e questionando. 
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teoria e prática) 
14 Compartilhar  

conhecimentos 
construídos  

Troca de experiências 
relacionadas à aula 
ministrada 

Elaboração e 
expressão da síntese 
do conhecimento 
 

Cada grupo elabora, por escrito, o 
que aprendeu para uma 
apresentação oral do trabalho 
desenvolvido. 
Nesse relato reflexivo, devem levar 
em consideração questões de poder, 
identidade e que tipo de cidadãos 
eles ajudaram a formar. 

15/16 Descrevam a aula e 
refletir sobre a 
mesma 

Relato sobre aula 
ministrada 
 

Elaboração e 
expressão da síntese 
do conhecimento 
 

Um responsável de cada grupo relata 
para a classe como foi a aula 
ministrada em uma escola de ensino 
médio ou fundamental (ou seja, 
relata o que discutiram na aula 
anterior) 

17 Compartilhar 
conhecimentos 
construídos 

Relato sobre aula 
 

Elaboração e 
expressão da síntese 
do conhecimento 
 

Formam-se novos grupos com o 
objetivo de discutir sobre as 
apresentações da aula anterior ao 
elencar pontos positivos, negativos, 
sugestões.   

18 Confrontar as 
representações atuais 
e as iniciais; 
Compartilhar 
reflexões sobre o 
semestre cursado 
 

Representações 
iniciais e finais 

Elaboração e 
expressão da síntese 
do conhecimento 
 

Pedir para alunos escreverem o que 
eles entendem hoje por 
ensinar/aprender, papel do 
computador e novas tecnologias no 
ensino e papel do professor. 
Fazer, individualmente, uma reflexão 
sobre suas mudanças /manutenção 
de representações. Conversa 
informal para obter um feedback 
sobre o curso 
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ANEXO 2 – 0 CURSO CONCRETIZADO 
 

 
AULAS 

 
OBJETIVO 

 
CONTEÚDO 

DIMENSÃO 
DA CONSTRUÇÃO 

DO 
CONHECIMENTO 

 
ATIVIDADES 

EM SALA DE AULA 
 

1 Identificar as representações 
sobre o papel do professor e 
sobre  
recursos tecnológicos na 
educação 

Questões que 
motivaram a reflexão 
sobre o professor e 
os recursos 
tecnológicos 

Mobilização para o 
conhecimento 
 

Solicitar que o aluno 
reflita sobre seu papel na 
sociedade digital e sobre 
como se vê e como 
gostaria de ser em uma 
sociedade em que vive 
atualmente 

2-6 Discutir conceitos teóricos 1. Alfabetização 
Tecnológica do 
Professor  (Sampaio 
e Leite, 2000) 
2. “Combate à 
exclusão digital” – 
artigo Folha de São 
Paulo, 13/02/2002. 
3. O papel do 
professor na 
sociedade digital 
(Kenski, 2001) 

Construção – 
Análise 
  

Discussão dos textos 
propostos, primeiro em 
pequenos grupos, depois 
com a classe toda. 
Professor monitorando, 
participando e 
questionando. 
 

7 Confrontar teoria estudada e 
vivências/possibilidades 
práticas  

Questões que 
propõem o confronto 
enre os componentes 
teóricos discutidos e 
o aluno como 
(futuro) profissional 

Construção – 
Análise 
  

Reflexão sobre teoria e 
práticas, a partir de duas 
questões propostas 
 

8-10 Discutir conceitos teóricos “Ensino e 
Aprendizagem 
inovadores com 
tecnologias 
audiovisuais e 
telemáticas” (Moran, 
2000) 

 Construção – 
Análise 
 
 

Alunos apresentam um 
resumo do texto lido, 
com  a utilização do 
retroprojetor ou projetor 
multimídia  

11 Confrontar inquietações 
teóricas ou práticas elaboradas 
durante a leitura dos textos 
teóricos  na aula 4, com as 
representações atuais para 
essas questões 
  

Representações 
sobre o objetivo de 
se trabalhar com 
tecnologias em sala 
de aula; 
A possibilidade de se 
trabalhar tecnologia 
em sala sem a 
presença delas; 
A existência de um 
limite de uso da 
tecnologia 

Elaboração e 
expressão da 
síntese do 
conhecimento 
 

Reflexões teórico práticas 
a partir de três perguntas 
propostas. 

12/13 Ampliar escolhas  
de atividades de compreensão 
oral 

Atividades 
elaboradas pelos  
grupos de alunos a 
partir dos recursos 
tecnológicos 
disponíveis em suas 
escolas 

Elaboração e 
expressão da 
síntese do 
conhecimento 
 

Grupos apresentam uma 
atividade 

14/17 1.  Organizar as idéias sobre o Produção de planos Elaboração e Elaboração pelos alunos 
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conteúdo a ser ministrado 
2. Confrontar teoria e prática 
3. Elaborar Plano de aula –  
4. Motivar os alunos a 
ministrar uma aula com o 
auxílio de recurso tecnológico 

de aulas 
concretizáveis 
elaborados pelos 
alunos 
 
 

expressão da 
síntese do 
conhecimento 
 

e discussão entre 
professor e aluno sobre 
plano de aula 

18 Confrontar as representações 
atuais e as iniciais; 
Compartilhar reflexões sobre o 
semestre cursado 
 

Representações 
iniciais e finais 

Elaboração e 
expressão da 
síntese do 
conhecimento 
 

Pedir para alunos 
escreverem o que eles 
entendem hoje por 
ensinar/aprender, papel 
do computador e novas 
tecnologias no ensino e 
papel do professor. 
Fazer, individualmente, 
uma reflexão sobre suas 
mudanças /manutenção 
de representações. 
Conversa informal para 
obter um feedback sobre 
o curso 
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ANEXO 3 – Plano de Aula 
 

SUELY  – 4° Matutino: Português e Inglês 
 

OBJE
 

 
PRO

 
INTERAÇÃO 

 
RECURTIVOS CEDIMENTOS SOS 

 
• Ativar o 
conhecimento de 
mundo sobre o 
conceito de solidão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Levar os alunos a 
desenvolver a 
compreensão 
auditiva.  
 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
• Formação crítica: 
discussão sobre 
DST e AIDS. 
                     
 
 
 
 

 
• O professor fará perguntas 
relacionadas à solidão: 

1) É possível alguém viver 
só em São Paulo devido 
à grande população?  

2) Você conhece alguém 
solitário como a ex-
modelo mencionada na 
reportagem da Revista 
Época? 

3) O que os jovens fazem 
para evitar a solidão?  

4) Você já se sentiu só? 
5) O que se passa dentro 

de quem se sente assim?
• O professor  pedirá para que 
os alunos formem duplas e, 
então, distribuirá a letra da 
música. 
 
• O professor tocará a música 
para que os alunos possam 
realizar o exercício do 
preenchimento das palavras 
que estão omissas, escolhendo 
uma das alternativas já 
propostas no exercício. 
 
 
• O professor pedirá para que 
os alunos chequem suas 
respostas em duplas. 
 
 
• Como fechamento, o 
professor pedirá para que os 
alunos discutam e respondam 
às perguntas: 

 
Professor / 

Alunos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Professor / 
Alunos 

 
 
 
 

Professor / 
Alunos 

 
 
 
 
 
 
 
 

Alunos / 
Alunos 

 
 
 

         
• Reportagem 
da Revista 
Época – 20 de 
setembro de 
2004: “Na rua 
da amargura” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Letra da 
música “As 
Long as You 
Love Me” do 
Backstreet Boys 
 
 
• CD e CD 
Player 
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• Os alunos farão 
sua análise. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Você acha importante 
conhecer a pessoa com 
quem resolvemos nos 
relacionar? 

b) Qual o perigo desse 
descompromisso com a 
história dessa pessoa? 

c) O que está em jogo quando 
se toma esse tipo de atitude: 
“ficar por ficar”? 

d) O que você sabe sobre o 
perigo de doenças venéreas 
e a AIDS?   

e) Sabendo disso, qual deve 
ser a sua atitude daqui por 
diante? 

 
• Distribuição de folhas para 
que os alunos respondam à 
seguinte pergunta:  
     “O que você aprendeu com 
a aula de hoje?”  
 
• O professor  recolherá a 
avaliação dos alunos, atestando 
o entendimento da discussão e 
o seu próprio  desempenho. 

 
 

Professor / 
Alunos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alunos 
(individual) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Folha de 
sulfite com a 
pergunta. 
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ANEXO 4 

QUESTIONÁRIO DE REGÊNCIA DE LÍNGUA INGLESA/ 2004 
Aula ministrada em _______________________________ Série _______________ 
Período _____________________________ Número de alunos _______________ 
 
Responda detalhadamente todas as perguntas somente após ter ministrado a aula. 
 

1. Descreva a aula. 
 
 
2. Qual era o objetivo da aula? 

 
 

3. O objetivo foi alcançado? 
 
 

4. Como os alunos participaram da sua aula? 
 
 

5. Qual o tipo de atividade desenvolvida? Em grupos? Quem decide o quê? Os 
grupos colaboraram durante os trabalhos em conjunto? 

 
 

6. Teve algum problema? Qual? Como resolveu? 
 
 

7. Terá que reensinar algo? 
 
 

8. Qual foi a metodologia utilizada? Faça uma relação teoria-prática. 
 
 

9. De que forma esta aula contribuiu para a formação dos alunos? 
 
 

10. Se tiver que ministrar a mesma aula, o que mudaria? Por quê? 
 
 

11.  O que você aprendeu com a aula? 
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ANEXO 5 
www.colband.com.br/ativ/nete/cida/ny/ccta.htm 
 
Conversas sobre tecnologia e educação  

va York foi menos um curso, que uma vivência. O 
 muito mais trabalho. Desde o primeiro dia, ao 

invés de palestras sobre educação e tecnologia, convidaram-nos (forçaram-nos?) a experimentar 
na pele um processo construtivista: fazer para aprender, discutir na medida que as questões 
fossem surgindo de um trabalho prático, partir de nossa própria experiência. Uma vez 
compreendida a abordagem, passado o primeiro impacto, pudemos em alguns momentos refletir 
sobre nossas dificuldades e dúvidas em relação à incorporação de tecnologia em sala de aula. 
Foram flashes, fragmentos de conversas e sugestões que só poderiam ser expressas dessa 
mesma forma. Segue a síntese de alguns desses instantes, que pontuaram nosso trabalho junto 
ao CCT.  
O trabalho em grupo  
Como "alunos" que deveriam trabalhar em grupo para executar um projeto multimídia, nós tivemos 
desde o início de encontrar uma estratégia de organização. Aí surgiu nossa primeira dificuldade: o 
que parecia tão fácil - decidir um tema, uma estrutura para o projeto e uma dinâmica de trabalho - 
não nasceu tão espontaneamente assim. Foi necessária a interferência de outros (no papel de 
professores?) que nos fizessem refletir na maneira como estávamos caminhando, que nos 
lançassem perguntas - que por vezes nos deixaram perplexos - e cuja função possa talvez ser 
resumida em "Por que vocês fazem como sempre fizeram? Não haveria outras e melhores 
maneiras?". Não era tão fácil estar no papel de alunos e, como alunos, chegamos a resistir a 
algumas sugestões. Isso não impediu que, passadas semanas, pudéssemos fazer uma autocrítica 
e perceber o quanto foi importante ser alvo de um bombardeio que quebrasse a inércia de nossas 
posturas. Não seria essa uma de nossas missões permanentes enquanto educadores de outros 
seres humanos?  
A necessidade de mudança  
Para se incorporar tecnologia na educação, Cornelia nos indicou a idéia-chave do "felt-need", a 
experiência da necessidade. Resumidamente, o início de um processo de transformação em sala 
de aula deve partir de uma insatisfação pontual, algo que incomoda, que é frustrante, que nunca 
encontrou uma boa solução. Ao analisar essa "angústia", a tecnologia é apenas uma das 
possibilidades de auxílio, podendo ou não representar uma solução. Pensando dessa maneira, 
começa-se por um problema (ou necessidade) e pode-se, uma vez ensaiada uma nova estratégia, 
medir o quanto ela foi ou não eficaz.  
Assim, descarta-se, por exemplo, a solução de usar computadores simplesmente porque eles 
chegaram à escola. Evita-se também que a tecnologia seja apenas um apêndice de uma aula 
tradicional; ao contrário, é desejável que a tecnologia viesse para alterar elementos da sala de aula 
que não satisfazem. O ponto de partida deve ser a sala de aula e as necessidades sentidas por 
professores e alunos.  
Vantagens da presença de tecnologia na educação  
Parece ser consenso que existem duas grandes vantagens do uso de recursos tecnológicos na 
educação, especialmente no que se refere aos computadores.  
Primeiro, o fato de que, em conjunto com o trabalho em grupo, o computador pode evitar que a 
aula esteja unicamente centrada no professor, que assume o papel constante e exclusivo de fonte 
de informações. Ao trazer, através de software ou pela Internet, abundante material informativo, o 
computador reserva para o professor uma atuação de outra ordem: instigar a crítica, orientar a 
organização do trabalho, estimular e verificar a participação de cada membro dos grupos. Em 
segundo lugar, o computador, assim como o vídeo, amplia o público para as produções dos 
alunos. Seja pela troca de e-mails, pela publicação em webpages ou pelo envio de vídeos a outras 
escolas, os alunos têm acesso a um público que não se restringe ao professor e está mais próximo 
da realidade: ninguém se sente desafiado a produzir algo de qualidade quando sabe que seu 
produto não produzirá qualquer impacto e se restringirá a receber uma nota. Nesse caso, quando 
muito, produz-se artificialmente para agradar o mestre.  
 

O que encontramos nesse mês de janeiro em No
que nos causou um certo susto inicial e, sem dúvida,


