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Minhas férias, pula uma linha, parágrafo. 
 

O primeiro dia de aula é o dia que eu mais gosto em segundo lugar. 
O que eu mais gosto em primeiro é o último, porque no dia seguinte 
chegam as férias. Era o primeiro dia de aula e era para ser de 
português, mas não era porque todo mundo estava contando das férias. 
E como todos estavam fazendo barulho a professora irritou-se, bateu 
com os livros em cima da mesa, ficou em silêncio, com uma cara bem 
brava e sentou-se. Atrás dela pude ver escrito, “Redação: escrever 30 
linhas sobre as férias”. Ali percebi que minhas férias haviam terminado. 

A turma inteira já estava escrevendo quando eu percebi que a 
professora estava olhando apenas para mim. Então percebi que eu já 
deveria ter começado a minha também. Peguei a caneta e escrevi: 
Minhas Férias. Para mim era um problema começar uma redação; como 
fazer dois meses caberem nas tais 30 linhas? Olhei para o relógio e só 
faltavam 12 minutos para terminar a aula, e decidi começar a descrever 
minhas férias a partir da casa do meu avô. 

 “Eu sempre adoro as férias na casa de meu avô. Lá tem um 
campinho de futebol bem legal e uma turma de amigos bem grande”.   

... Teve um dia que eu fiz um golaço... O gol veio de um pase de 
craque do Paulinho... Chutei direto. Eu fiz um golaço tão grande que até 
furou a rede e estilhaçou em mil pedaços a janela do vizinho. 

Deu a maior confusão porque enquanto a turma pulava o vizinho 
apareceu bravo com a bola em baixo do braço e a mulher dele veio atrás. 
Eu tive até que parar com minha comemorassão. Mas a mulher do 
vizinho que veio atrás dele falou para ele que criança é assim mesmo e 
que a gente só estava se divertindo e que ninguém fez aquilo de 
propósito. ... E aí acabou ficando tudo bem...” 

O sinal tocou e eu entreguei a redação para a professora. 
Faltavam 19 semanas para as próximas férias. Quando a 

professora entrou na sala eu tinha acabado de puxar o elástico do sutiã 



de uma colega, e esta logo em seguida atirou uma borracha na minha 
cara. Fui revidar e quando a arremessei contra minha colega ela se 
abaixou e a borracha passou bem perto dos óculos da professora. Ela 
não fez nada, apenas ficou me olhando, sinal de que algo pior estava por 
vir. E veio, a correção da minha redação, que voltou cheia de defeitos. 
Faltou um esse no passe de craque do Paulinho; minha comemoração foi 
com tanta empolgação que saiu com dois esses em vez de cê-cedilha; e o 
mais decepcionante foi que “em mil pedaços” tinha que ficar entre 
vírgulas por ser um adjunto adverbial, o qual por ser um termo acessório  
pode ser retirado da frase sem que esta perca o sentido. Queria ver a 
professora dizer ao meu vizinho que os mil pedacinhos na sua janela 
eram somente um adjunto adverbial. Fiquei ainda mais triste porque a 
professora não fez nenhum outro comentário sobre o que eu tinha 
escrito. E para finalizar ainda passou como lição de casa a análise 
sintática da frase: “Eu fiz um golaço tão grande que até furou a rede e 
estilhaçou, em mil pedaços, a janela do vizinho.” 

O final de semana foi tão bom que até esqueci da lição de casa, e 
terminei tendo que fazer pela manhã antes de começar a aula para 
poder entregar a professora. Assim ficou a minha análise sintática: 
sujeito, meu vizinho; predicado, meu vizinho também, se agente colocar 
a sílaba JU no meio e então a palavra vira preJUdicado; objeto direto, a 
bola; objeto indireto, eu; partícula apassivadora, a mulher do meu 
vizinho, por ter acalmado a confusão; adjunto adverbial, em mil pedaços, 
esse não podia esquecer. 

Não é nem preciso dizer que tirei zero na minha análise. Mas o que 
mais me amedrontou foi que a professora pediu para eu escrever a 
respeito de toda essa história e entregasse ao diretor para que ele 
decidisse o que fazer comigo. No dia seguinte o diretor me chamou e eu 
fiquei logo pensando que ia ser expulso da escola. Porém o mesmo me 
mandou de volta para sala e disse que eu precisava fazer mais redações. 
Achei que ele foi muito inteligente, pois fazer redações era um castigo 
muito pior do que ser expulso da escola. 
  



GRIBEL, Christiane. Minhas ferias, pula uma linha, parágrafo.(ilustrações Orlando Pedroso). 
Rio de Janeiro:Salamandra, 1999   (Adaptação) 

 

 

 

 

 

 

RESUMO 

 
Esta pesquisa tem como objetivo investigar a influência do uso do computador, através 

dos aplicativos utilizados para edição de texto, no processo de produção de textos  dos alunos, 
mediados pelo professor, a partir de experiências de professores e alunos da escola Municipal 
Novo Marotinho.  

Como metodologia optei por uma abordagem qualitativa tendo em vista que o objeto de 
estudo será melhor analisado numa dinâmica histórica e contextual, no sentido de possibilitar 
questionamentos e reflexões. Optei também pelo estudo de caso acrescido de observação 
participante, entrevista e questionário  

Baseada nos estudo de Vygotsky, Ferreiro e Lèvy é discutido e analisado a importância da 
escrita como ato de comunicação que vem ao longo do tempo representando-se de várias 
maneiras. Concluímos, nesta perspectiva, que as possibilidades de representação da escrita 
podem ser ampliadas, à medida que são utilizados adequadamente os elementos tecnológicos 
representados pelos processadores de texto como Word, Power-Point- Paint-Brush.Concluímos 
também que os conceitos e concepções que norteiam as práticas de leitura e escrita dos 
educadores, são fundamentais para apropriação de uma escrita que se manifesta na atualidade de 
forma não linear, hipertextual, incrementada de sons, imagens, gráficos, cores, outros textos. 
Consideramos neste contexto a importância do papel do professor como mediador do processo de 
construção de textos. 

 
Palavras-chaves: Leitura e Escrita; Tecnologia; Hipertexto. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 
 

This research has the objective of investigating the pedagogical contribution of the 
continuous education in technology for teachers from the beginning grades of the fundamental 
education, having as focus the Course of Continuous Education in Technology to Teachers of 
Novo Marotinho Municipal School. 

Referring to the education of teachers and their pedagogical actualization, the experience 
of the continuous education taken place at the school was arranged through the theoretical 
insights of Libâneo and Freire. On the other hand, talking about the technologies of information 
and communication (TIC), the same was limited by Babin, Lévy and Silva. With this remark we 
took this experience as a contribution to the teachers on the day-to-day pedagogy of the school. 

During the whole course we observed activities in the classrooms and in the laboratory of 
informatics and video, and we interviewed the coordinator and others participants. From this 
analysis we identified the importance of the continuous education in technologies to the teachers. 
It was interesting observing the personal and professional development of each one in the 
pedagogical experience. 
 We got to the conclusion that the experience of the continuous education taken place at 
the school, through the TIC and added with a personal development, promoted the teachers 
creative, interactive, challenging and autonomous ways of development. 
 
 
Key words: Continuous Education- Technologies- Pedagogical Experience. 
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Alunos da 4ª série do Ensino 
Fundamnetal – Escola 

Municipal Novo Marotinho 
10/12/2002 

I  INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTUALIZANDO O PROBLEMA1 

 

 

 

Esta pesquisa tem o objetivo de investigar a influência do uso do computador, através dos 

aplicativos utilizados para edição de 

textos, (a exemplo do Word, Power 

Point, Paint Brush, entre outros), no 

processo de produção de textos pelos 

alunos, a partir de experiências de 

professores e alunos da escola  Municipal Novo 

Marotinho. 

O desejo de trabalhar com este tema decorre do 

meu envolvimento como pedagoga circundada por experiências de alfabetização na rede pública 

estadual, as quais se estenderam da docência à coordenação de projetos nesta mesma área e, 

posteriormente, como docente também no Curso de Pedagogia, em especial nas disciplinas 

Fundamentos da Alfabetização e Prática de Ensino, desenvolvendo também, ações próprias de 

construção da leitura e escrita, inclusive, mediada por suportes tecnológicos. Atualmente, venho 

desenvolvendo com os meus alunos a produção coletiva de um texto em um ambiente on line, 

                                                 
1 Neste trabalho não serão observadas as normas da ABNT com relação às margens, porque serão inseridas outras 
formas de representação da escrita, que por sua vez se relacionam com o contexto do trabalho. Adotarei o sistema 
autor-data/ABNT para as fontes bibliográficas e documentais e em itálico para a transcrição das falas dos sujeitos da 
pesquisa. 
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mediado pela ferramenta do Equitext2, produzido pela Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul, sobre a temática O papel do professor na sociedade atual. 

Esta produção objetiva identificar como a escrita mediada por este suporte tecnológico 

pode contribuir para uma produção textual que possibilite o cumprimento da sua intenção 

comunicativa de forma mais  criativa e cooperativa, isto é, favorecer a construção textual 

imbricando variados conhecimentos de mundo dos interlocutores/autores do referido texto com 

outras palavras e expressões que possam vir a representar o mundo textual, pois, como se refere 

Koch & Travaglia (1997), este, não sendo cópia do mundo real, é recriado conforme várias 

óticas, vários objetivos, várias crenças.   

Um outro aspecto que mobilizou o meu desejo refere-se às experiências relatadas pelos 

meus alunos em suas salas de aula, de escolas envolvidas com projetos de informática, após a 

introdução dos computadores  e as contradições das suas práticas pedagógicas de leitura e escrita, 

as quais incitaram-me a buscar desvendar como as referidas tecnologias podem contribuir ou não 

para a construção da escrita de forma mais criativa e funcional. 

Autores, como Babin (1989), Lévy (1993, 1994, 1996, 1998, 1999), Pretto (1996), 

Rushkoff (1999), Tapscott (1999), entre outros vêm pontuando que as  crianças que nasceram na 

cultura tecnológica apresentam modos de pensar e agir diferentes. 

Diante de tal pensamento, tomo os estudos e reflexões de Babin (1989) como principal 

referência, pois, desde o início da década de 80, do século passado, evidenciava em seu livro “Os 

Novos modos de compreender – a geração do audiovisual e do computador” o fenômeno do 

comportamento expressando que os jovens “estão em outra”. Para o mesmo, “assistimos à lenta 

ascensão de um novo modo de pensar” com crianças mais vivas, curiosas, dialógicas, 

                                                 
2 O Equi Text é uma ferramenta de trabalho em grupo apoiado pelo computador, que visa auxiliar a escrita 
colaborativa/cooperativa de textos, de forma síncrona ou assíncrona, via Web. Site: equitext@pgie.ufrgs.br 
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conhecedoras do seu meio ambiente, mais ativas, empreendedoras e criativas, mais globalizadas, 

porém, ao mesmo tempo, turbulentas, questionadoras, indisciplinadas. Para justificar tais 

qualidades, parte da hipótese que o meio tecnológico, com a invasão das mídias e dos aparelhos 

eletrônicos na vida cotidiana, vêm produzindo um novo comportamento intelectual e afetivo; 

portanto, reflexo de uma cultura audiovisual “intrinsecamente repleta de afetividade, de 

raciocínios analógicos e de assaltos do inconsciente”. (p. 11). 

Lèvy (1993), refere-se a este momento especial de nova configuração técnica, onde 

antigas ordens das representações e dos saberes  oscilam para dar lugar a novos modos de 

conhecimentos e estilos sociais,  exigindo  uma nova relação com o cosmos, porque um novo 

estilo de humanidade está sendo inventado. Ao trazer o hipertexto como modalidade de 

comunicação representada por uma corda em forma de nós, isto é, palavras, sons, imagens, 

páginas, de funcionamento não reticular, ele nos incita a uma nova  forma de escrita  que poderá 

atender a comunicação em grande parte da sua intencionalidade. 

Tapscott (1999), assim como Pretto (1996), corroborando com os demais estudiosos  já 

referenciados, coloca como impossível explicar o mundo atual sem fazer referências aos impactos 

provocados pelas novas tecnologias, especialmente as de informação e comunicação por 

introduzirem mudanças significativas em todo o planeta. Para eles, este fato moldou essa geração 

e seu mundo e assim elas assimilam as novas tecnologias com mais facilidade, por fazerem parte 

do  seu ambiente, da sua cultura. 

Os estudos desenvolvidos por Koch & Travaglia (1997), sobre a lingüística dos textos 

cooperam na compreensão da importância de situações comunicativas coerentes, efetivas e claras 

entre os indivíduos, sobretudo porque estão submersos numa sociedade tecnologizada cujo 

conhecimento é reformulado e (re)significado de forma acelerada, em decorrência dos avanços 

científicos e tecnológicos especificamente os de informação e comunicação.  
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Pais e educadores também mostram grande preocupação com a aparente distância entre os 

estudantes e a biblioteca, isto é, a leitura de livros, em decorrência  da introdução,  nas últimas 

décadas, de tecnologias como o videogame e a televisão, porém, Bianconani3 (2002), diante de 

tal preocupação diz que:  

Ao navegar na internet, erroneamente tida como a grande vilã dos dias de hoje, 
tudo o que os jovens fazem é ler e escrever o tempo todo (...), [portanto], é preciso 
aproveitar essa paixão juvenil pela via tecnológica para saciar a curiosidade 
natural dessa faixa etária e levar os conteúdos importantes na formação dos jovens 
também para o formato que eles preferem.  
 

No enfrentamento desta realidade são grandes os desafios para melhorar a qualidade de 

ensino no país, haja vista os 91% de  analfabetos funcionais existentes. Nesta pesquisa, tomei por 

base os dados do IBOPE - IPM4 que fundamentados no conceito de Alfabetização Funcional da 

UNESCO investigam a funcionalidade da leitura e da escrita desde os analfabetos até os pós-

graduados e categoriza-os em níveis 1, 2 e 3, os quais abordarei posteriormente, segundo o grau 

de escolaridade. Nesta análise, considera-se  alfabetização funcional a pessoa capacitada a 

utilizar-se da leitura e escrita para fazer frente às demandas do seu contexto social, apropriando-

se dessas habilidades para continuar aprendendo e se desenvolvendo ao longo da vida. Desta 

forma, na estratificação dos alfabetizados, somente 26% apresentaram-se dominadores da leitura 

e escrita, isto é, são capazes de estabelecer relações entre os elementos do texto e fazer 

inferências. 

Portanto, diante de tal realidade, acreditei que, entre compreender uma aprendizagem de 

leitura e escrita frente às demandas do contexto social pela qual se inserem os indivíduos, usando 

essas habilidades para continuar aprendendo e se desenvolvendo ao longo da vida como propõe 

                                                 
3 Posição da autora  publicada pela Revista Veja, n.29 jul.2002. 
4 Ibope – Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, instituição que ao  completar 60 anos de existência, 
considerando os serviços prestados às mais variadas  instituições, resolve  a partir de 2000 investir em projetos 
sociais e especificamente a educação contradizendo os dados sugeridos pelo IBGE. 
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as Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura – UNESCO, e as práticas desenvolvidas, 

existe uma distância na qual a educação precisa investir. 

Neste momento, preparar o indivíduo para a Sociedade da Informação5, significa pensar 

no papel que as tecnologias da informação e comunicação desempenham na construção de uma 

sociedade  que expressa a inclusão e a justiça social como uma das prioridades, isto é, pressupõe-

se que essas tecnologias devam ser utilizadas para a democratização dos processos sociais, na 

estimulação da transparência de políticas e ações  governamentais, mobilizando cidadãos à sua 

participação ativa na sociedade, capacitando-os para a  “tomada de decisões  e para a escolha 

informada acerca de todos os aspectos na vida em sociedade que as afetam, o que exige acesso à  

informação e ao conhecimento... sem se deixar levar cegamente pelo poder econômico ou 

político”.(Takahshi, 2000, p. 45) 

Nas últimas décadas do século XX, apesar das conferências realizadas pela UNICEF 

sobre a informática, referenciando as tecnologias da informação e comunicação como vetor de 

desenvolvimento social e econômico,  esta concepção apresentou-se matizada na década de 90 

devido ao desnivelamento entre a “geração, aplicação e uso de tecnologias e a produção de bens e 

serviços” através do argumento de que em países em desenvolvimento é mais importante que 

essas tecnologias sejam absorvidas que geradas, fato que notadamente não se justifica desde 

quando se pressupõe que, para absorver tecnologias, faz-se necessário uma base de pesquisa  para 

atender aos diversos níveis de conhecimento, bem como de profissionais-técnicos capacitados 

para a geração de novos produtos e serviços.  

Mediante tal realidade a escola incitada pelos reflexos dessa movimentação 

socioeconômica,  defronta-se com novos desafios. Submerge ao lado dos analfabetos funcionais, 

aqui compreendidos como indivíduos que fazem pouco uso da leitura/escrita e não decodificam e 
                                                 
5 Sugiro outras  leituras sobre a educação na sociedade da informação através da URL www.socinfo.org.br. 
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interpretam  tipos de textos mais complexos,  os analfabetos digitais. Para Pretto (2001), a 

alfabetização digital  não se desvincula das demais  alfabetizações, ou seja, da língua, da 

expressão corporal, dos números, muito pelo contrário, precisa estar articulada com outros 

saberes para não gerar o “analfabetismo funcional digital.” 

Alfabetização digital é aqui compreendida como o processo de apropriação da linguagem 

informática no sentido de operar criativamente as novas mídias, seus usos, suas aplicações. 

Considerando que um fundamental impacto das tecnologias da informação e comunicação 

foi ocasionado pelo computador, especificamente pela sua capacidade de processamento 

simbólico  como a editoração de textos e de comunicação com suas possibilidades interativas via 

imagens, sons, e comando de ações do mundo real, compete a escola buscar caminhos sobre as 

novas formas de processar a leitura/escrita  haja vista que a comunicação é uma necessidade 

básica do homem social. 

  Vale ressaltar neste momento estudos desenvolvidos nos Estados Unidos, pela 

Nortorwestein University,  demonstrando que garotos  das escolas elementares preferem se 

exprimir por vários meios e Gasperetti, (2001, p.32) ressalta que “muitos professores contam 

histórias de crianças  que usam linguagens diferentes. Falam por imagens, escrevem 

freqüentemente de modo hipertextual, saltando de conceito em conceito, e consideram as 

palavras insuficientes para expressar totalmente sua criatividade”. Daí concluirmos que o 

computador, através do processador de texto, Word, do Paint, do Power Point, pode ser utilizado 

como uma nova linguagem, uma multimídia que decerto contribuirá para a compreensão e 

expressão da linguagem escrita em sua situação comunicativa desde quando através desses 

elementos tecnológicos os pequenos usuários podem expressar a sua criatividade com a 

possibilidade de desenhar, escrever e colorir. 
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A hipertextualidade é compreendida por este autor como texto não linear que se 

caracteriza pela existência de nós ou links que interligam vários documentos, portanto, o 

hipertexto não se lê, mas se navega, passando de um nó ao outro, sem acompanhar a seqüência do 

texto. Concepção que se assemelha a de Levy ao traduzir o hipertexto como conjunto de nós 

ligados por conexão pelas quais se podem ler palavras, gráfico, imagens, e sons, ou mesmo 

outros textos. 

Para defender este trabalho apoio-me na definição de hipertexto proposta por Levy  

(1993) que além de compreendê-la como possibilidade de escrita  em nós, coloca o contexto 

como alvo dos atos de comunicação. 

Também a experiência desenvolvida pelos professores no Projeto de Educação e 

Tecnologias Inteligentes –PETI- da Rede Municipal de Salvador, envolvendo 15 (quinze) escolas 

se constitui referência para a investigação sobre as possibilidades de estudo de uma escrita 

hipertextual, sobretudo pela existência de relatos dos professores que já vêm desenvolvendo 

trabalhos com os alunos do Ensino Fundamental6  com a mediação dos suportes tecnológicos. 

  Associando-se à essa compreensão,  Bush citado por Lévy (1988),  explica que a mente 

humana funciona através de associações, pulando de uma representação para a outra de forma 

interligada, o que favorece a possibilidade de uma leitura/escrita  não linear em um sistema de 

informática.  E ainda para Lèvy, o hipertexto imita o funcionamento da mente humana, ou seja, 

biologicamente o funcionamento do cérebro se dá pela relação neurônios e axônios. Esta relação 

não é linear, mas heterárquica, hipertextual e rizomática, ramificando por diferentes pontos.   

 

 

 
                                                 
6 Ver produção de textos na URL www.pms.ba.gov 
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1.2. QUESTÕES  

 

Considerando as experiências das crianças e adolescentes de primeira a quarta séries 

envolvidos com projetos de tecnologias, e ainda as dificuldades que  apresentam na produção de 

textos, pergunto: qual a influência do uso do computador (Word, Power Point, Paint Brush,) na 

produção de textos dos alunos de ensino fundamental de 1ª e 4ª série?  

Hoje o significado da aprendizagem da leitura/escrita em seu sentido mais amplo, 

conforme os avanços das ciências da linguagem evidenciados por autores como Carraher & Rego 

(1981), Ferreiro & Teberoski (1985); Kato (1987) dentre outros, ultrapassa a decodificação 

simbólica, a transposição do sistema fonológico em ortográfico, isto é, considera a escrita como 

um processo evolutivo, onde a criança levanta hipóteses e conceitos, designando, um processo 

que leva o sujeito ao domínio de uma compreensão mais ampla dessa aprendizagem fazendo uso 

e habilitando-o, portanto, a produzir textos escritos variados de acordo com as exigências do 

contexto.  

Trata-se, por conseguinte, de uma aprendizagem de cunho sócio-funcional em que estão 

presentes novas formas de processar a linguagem e que precisa, como já  referido anteriormente, 

ser compreendidas com um olhar diferencial, mediante o novo contexto social que se configura 

provocando mudança nos paradigmas educacionais e nas práticas educativas. 

 

 

1.3. HIPÓTESE 

 

Para desenvolver esta pesquisa, parto da hipótese  que a interação com a informática, 

através dos processadores de texto, a exemplo do Word, Power-Point, Paint Brusch,  possibilita a 
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construção de uma escrita que rompe com a linearidade dos textos convencionais, na medida em 

que permite a inserção de imagens, sons, cores diferenciadas, movimento e conexão entre 

modalidades textuais localizadas em diferentes espaços geográficos.  

 
 
1.4. O CAMINHO METODOLÓGICO 

  

 

O espaço empírico para o desenvolvimento da pesquisa foi a Escola Municipal Novo 

Marotinho, localizada na Estrada Velha do Aeroporto, km 5,5 – Novo Marotinho, envolvendo 

duas turmas de alunos de 1ª e  4ª séries cujas crianças já construíram a base alfabética, ou seja, já 

sabem ler e escrever. Foram selecionadas (6) seis7 crianças de cada sala, cujos professores 

envolvidos  fazem uso do laboratório de informática para o desenvolvimento de atividades do 

projeto pedagógico da escola e crianças que já construíram a base alfabética, isto é, são capazes 

de representar suas idéias por escrito. Um outro critério de seleção foi o fato da 4ª série fazer 

parte de Programa Gestão da Aprendizagem Escolar - GESTAR8 cujos objetivos se voltam para a 

formação continuada de professores em serviço, incluindo ações articuladas de intervenção da 

prática pedagógica, com ênfase na Língua Portuguesa e Matemática.  

Porém, o alvo dessa pesquisa foi centrado na área da Língua Portuguesa, devido a 

associação que os professores fazem entre as situações de comunicação e produções textuais 

desenvolvidas em sala de aula às quais são propostas pelo programa GESTAR e suas práticas 

                                                 
7 Estas crianças foram organizadas no laboratório de informática pela professora de classe,  em pares, de um lado 
para atender a equivalência número de computadores e número de crianças, e por outro considerando o nível de 
leitura/escrita das mesmas. 
8 O -GESTAR- Programa Gestão da Aprendizagem Escolar foi criado pelo Mec para atender professores e alunos 
das séries iniciais do ensino fundamental das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil, cujas escolas estão 
vinculadas ao PDE – Programa de Desenvolvimento da Escola. Tem a finalidade de contribuir para qualidade do 
atendimento ao aluno, reforçando a autonomia e a competência dos professores na sua prática pedagógica.   
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pedagógicas de escrita no laboratório de informática, com a utilização do computador, através de 

processadores de textos como o Word, Paint Brush e Power-Point 

A escolha desta escola também decorre do fato de possuir um laboratório de informática 

com 10 computadores doados pelo Programa Nacional de Informática na Educação - Proinfo9 e 

fazer parte do Projeto de Educação e Tecnologias Inteligentes - PETI, desenvolvido pelo Núcleo 

de Educação e Comunicação – NET – da Secretaria Municipal da Educação e Cultura, cujas 

experiências dos professores já refletem as intenções deste núcleo que se estabelece pela  Criação 

de um Espaço de Formação de Professores – que comporte suportes digitais de recepção, 

socialização e produção de novos saberes – voltado para atender às demandas sociais e 

pedagógicas da Secretaria Municipal da Educação e Cultura da cidade de Salvador. 

Para desenvolver esta pesquisa, optei por uma abordagem qualitativa tendo em vista que o 

objeto de estudo – A escrita mediada pelo computador, através dos processadores de texto (Word, 

Paint Brush, Power-Point.) será melhor estudada numa dinâmica histórica e contextual, no 

sentido de possibilitar constantemente a reconstrução dos questionamentos que se constituem 

sempre na dinâmica entre conhecer e intervir. (Demo, 1998) 

Procurei desenvolver um trabalho pautado numa atitude de abertura para compreender o 

problema, no sentido de “ver o que se mostra cuidando das possíveis distorções”. (Massini, 2000, 

p.62) 

Como metodologia optei pelo Estudo de Caso não só pela sua adequação ao objeto de 

estudo, mas, concordando com Bogdan & Biklen, (1994), por ser iniciante e necessitar de 

práticas compatíveis com as minhas possibilidades de continuar aprendendo. 

Desta forma procurei entender este objeto no espaço da sala de aula – laboratório de 

informática –da Escola Municipal Novo Marotinho, não como fenômeno independente, mas 
                                                 
9 www.proinfo.org.br 
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como algo que  faz parte de um contexto político mais amplo e que, no momento, se 

“fragmentou” apenas no sentido de controlar a investigação e delimitação da matéria de estudo. 

(Bogdan & Biklen, 1994) 

Para tanto, utilizo como material de pesquisa a observação participante e a entrevista, 

procurando desconstruir verdades pré-estabelecidas no confronto entre os dados. Também utilizei 

o questionário, dada a dificuldade de acesso acerca das informações sobre o Núcleo de 

Tecnologias, diretamente ligado ao órgão central da  Secretaria Municipal de Educação. do 

Salvador. Naquele momento, pareceu-me que a dificuldade de tempo para a disponibilização dos 

dados foi decorrente da própria dinâmica de funcionamento da referida secretaria. Contudo é 

válido lembrar, que sendo o pesquisador alguém que cria, vive e sente, os conhecimentos 

construídos durante a pesquisa revelam a sua visão de mundo; portanto, cheios de perspectivas e 

revelações. 

Além do mais,  procurei tomar consciência de minha subjetividade, pois, como lembra 

Ludke e André(1986), uma postura equilibrada para o pesquisador seria reconhecer a 

impossibilidade de separar os valores pessoais do processo de pesquisa, buscando assim controlar 

os efeitos da subjetividade. Uma das formas de controle sugerida pela autora é a revelação pelo 

pesquisador dos seus preconceitos, valores e perspectivas, de modo que as pessoas possam julgar 

o seu peso relativo ao desenvolvimento do estudo, ou seja, o pesquisador deve mostrar-se 

enquanto pessoa em todas as etapas da pesquisa. 

Não pretendo com a pesquisa propor soluções com receitas organizadas, mas dialogando 

criticamente com a realidade, compreender a necessidade de construir caminhos sobre as 

possibilidades de uma escrita mais fluente, clara e enfatizá-la , como um fenômeno político 
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(Brandão, 1983)10 aonde  consciência e conhecimento vão se construindo, se estruturando e se 

enriquecendo com base em um processo de ação e reflexão empreendido pelos protagonistas de 

uma prática social. 

Corroborando com as idéias de Paulo Freire (In: Brandão, 1988), que compreende o 

conhecimento como algo inacabado e cujo saber não se traduz em cópia ou descrição de uma 

realidade e sim como ato dinâmico e permanente de (re) significações, busquei a  observação 

direta e participante considerando que o objeto da pesquisa – o computador na produção de 

escrita - imprime maior “intimidade” entre os atores envolvidos no processo, em seu contexto 

natural, a partir de suas perspectivas e seus pontos de vista.(Chizzotti, 1995)  

 

 

 

 

1.5  DESENHANDO OS CAPÍTULOS 

 

 

No capítulo Escrita, enfoco o estudo da leitura como atividade histórica e contextualizada 

baseada nas contribuições de Vygotsky, Ferreiro e Teberosky, que a partir do ano de 1962, 

sugerem mudanças importantes a respeito da maneira de compreender os processos de aquisição 

da leitura e escrita nas crianças. 

Para desenvolver este estudo, faço um traçado histórico da evolução da leitura/escrita pela 

humanidade, realçando a necessidade de uma produção textual mais significativa, baseado nos 

estudos lingüísticos de Koch e Travaglia sobre a importância do sentido do texto.  

                                                 
10 BRANDÃO, Carlos Rodrigues. Pesquisa Participante. São Paulo:Brasiliense, 1988. 
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Em Tecnologia parto da análise, à priori, embora superficial, do momento atual, 

compreendido como o da Sociedade da Informação e Comunicação, adotando as definições de 

Hipertexto de Pierre Lèvy, para mostrar a nova escrita que se instaura, não linear, incrementada 

com cores,  sons, imagens, retomando a intertextualidade como dinâmica também dos textos 

gutenberguiano. 

A partir da formação acadêmica do professor e de suas concepções de escrita, tento 

compreender as suas possibilidades e dificuldades no enfrentamento das tecnologias, 

especificamente o uso do computador e partindo do conceito de  mediação defendida por 

Vygotsky, analisar as práticas pedagógicas sugerindo reflexões que favoreçam (re) significações 

pedagógicas por parte dos professores 
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“Nas sociedades 
ágrafas como não 
havia a separação 
entre o escrito e o 
falado a palavra 
possuía um valor 
diferente daquele 

que lhe foi 
atribuído após o 
surgimento da 

escrita, fato que 
posteriormente 
conduziu Pierre 

Lèvy a fazer uma 
distinção entre a 

oralidade primária, 
na qual a palavra 

por ser o único 
canal de 

informação, é 
responsável pela 

gestão da memória 
social; e a oralidade 
secundária em que 
a palavra (falada) 
tem uma função 

complementar à da 
escrita (e 

posteriormente à 
dos meios 

eletrônicos), sendo 
utilizada 

basicamente para a 
comunicação 

cotidiana entre as 
pessoas”. Lèvy, 

(1993) 
 

2. ESCRITA 

2.1. A ESCRITA COMO TECNOLOGIA: UM POUCO DE 

HISTÓRIA 

 
Penso mesmo que somos todos prisioneiros da escrita 
ou, melhor ainda, prisioneiros do tempo. Na verdade,  
a escrita é a única e verdadeira máquina do tempo 
possível, e foram os antigos que a inventaram.  
É a escrita que aprisiona o tempo. Neste exato 
momento, estou me transportando para o futuro 
através dela. Assim, mexer com a escrita é mexer com   
o tempo. (Galamba,1997)11 

 

A escrita é uma invenção resultante de um longo 

processo pelo qual passou a humanidade em busca de uma vida 

melhor e mais fácil. Não surgiu de repente como um conjunto 

de sinais prontos e acabados,  mas construídos pouco a pouco. 

Nesta busca, a necessidade de comunicação entre as 

pessoas assumiu um papel muito importante, haja vista que é 

através da linguagem, quer seja escrita, oral ou em outras 

formas de expressão, que o homem é capaz de se relacionar com 

outros da mesma cultura ou de culturas diferentes e dentro de 

uma situação histórica.  Assim, esta necessidade contribuiu para 

que o homem, partindo dos uivos e gestos, chegasse às formas 

mais elaboradas de comunicação escrita. 

No começo os desenhos simplificados, que hoje 

chamamos de pictogramas, combinando desenhos com seres e 

                                                 
11 Clulton Galamba é doutor em Ciência da Computação em Kent at Cauterbury, e Professor do Departamento de 
Teoria da arte da UFPE. 
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As representações 

que tem mais chances de 
sobreviver em um ambiente 

composto quase que 
unicamente por memórias 
humanas são aquelas que 

estão codificadas em 
narrativas dramáticas, 

agradáveis de serem ouvidas, 
trazendo uma forte carga 

emotiva e acompanhadas de 
músicas e rituais diversos. 

Lèvy (1993 p.83) 
 

objetos, constituiu a escrita pictórica12, depois a ideográfica, evoluindo mais tarde para a 

alfabética. 

Neste período, as primeiras escritas eram tão 

difíceis que pouquíssimas pessoas, até mesmo a 

maioria dos reis, sabiam ler e escrever13; e por isso 

utilizavam os serviços dos escribas14 para suas 

traduções sendo consideradas como “coisas mágicas” 

e a exemplo dos egípcios, ao serem colocados textos 

sagrados junto aos corpos dos mortos, tinha-se, então, 

garantida outra vida após a morte.  

 

 

Essas narrativas, para as sociedades orais, eram as melhores formas de codificação de 

suas  culturas, todavia foram os povos fenícios e gregos que deram maior significado a escrita  

alfabética, ao criarem sinais específicos conhecidos como consoantes e vogais, construindo 

assim um conjunto de letras as quais foram denominadas de alfabeto. Mais tarde os romanos 

aprenderam com esses povos as letras e incluíram outras mais aperfeiçoadas, contribuindo, 

portanto, para o melhoramento da escrita e da comunicação, todavia foi, sobretudo a criação 

desta tecnologia; o alfabeto, contendo mais de trinta sinais que representam os sons, que 

                                                 
12 Escrita Pictórica – primeiras escritas da humanidade; representava tanto idéias como objetos,  
13 Arqueólogos australianos descobriram em Helwans (Egito) três das mais antigas tumbas já escavadas  no país, 
com cerca de 5000 anos, com lápides de pedras repletas de desenhos e hieróglifos de pessoas comuns daquela 
sociedade. Até agora os arqueólogos só tinham encontrado tumbas de reis e nobres como os de Abidos e Saqqara. A 
descoberta é uma prova de que, já no inicio da civilização egípcia, o uso da escrita pode ter sido mais popular do que 
se imaginava e não se restringir apenas à nobreza.                 
14 Escribas – pessoas que tinham por profissão ler e escrever para outros. 
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proporcionou uma grande mudança na escrita,  tornando possível se escrever e ler qualquer tipo 

de idéia em diferentes línguas.  

Concomitante a esta realidade, a humanidade precisou de muito tempo também para 

descobrir as superfícies adequadas para fazer seus escritos, partindo das paredes das cavernas, 

dos tabletes de argila, da madeira, do papiro e do papel até as mais aperfeiçoadas máquinas. 

Entretanto, foi com a invenção da imprensa pelo alemão Gutenberg em 1455, que a escrita foi 

amplamente divulgada através de 

instrumentos impressos como o livro. 

 

 

 

 

 

Atualmente, com os avanços das tecnologias e o desenvolvimento da informática, foram 

criados computadores pessoais, com programas que facilitam a escrita e o armazenamento de 

dados com registros em disquetes, CD, ou no winchester e com a leitura na tela do computador, 

não mais seguindo a linearidade própria da escrita “gutemberguiana”, mas de forma 

multireferencial, hipertextual15, o que representa para Lévy,(1993), o futuro da escrita e da 

leitura não simplesmente como uma nova técnica de comunicação, mas dentro de uma produção 

de sentido que emerge do contexto podendo ser modificado, com novo comentário, nova 

interpretação. Desta forma, 

O hipertexto representa sem dúvida um dos futuros da escrita e da leitura. Mas, longe de 
limitarem-se a uma simples pintura das novas técnicas de comunicação de suporte 
informático, as páginas que se seguem entrelaçam sempre um fio reflexivo ao fio 
descritivo. O que é comunicação? O que é o sentido? Ao acompanharmos a história do 

                                                 
15 Hipertextual – modo de comunicação proposta por Pierre Lèvy, como um jogo, onde as mensagens podem ser 
ajustadas, precisadas, compartilhadas e reconstruidas  perpetuamente pelos  parceiros e com  sentido. 
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computador pessoal, veremos que a criação técnica pode ser pensada dentro do modelo da 
interpretação e da produção de sentido, que por sua vez remete a uma teoria hipertextual 
da comunicação. Lèvy (1993, p.19) 
 

Quando faço referências  ao hipertexto, as faço para mostrar que, ao longo das 

civilizações, a escrita tem sido uma condição necessária ao desenvolvimento do homem  e que 

hoje, num momento especial, de aceleração da história, quando se chega a tomar o processo de 

globalização como um único modelo econômico, decerto hegemônico e o advento das 

tecnologias da comunicação e informação,  nos coloca à disposição variados suportes que 

poderão, se bem utilizados, auxiliar nos processos educativos; suportes, estes, que o professor 

não  deve desconhecer. Além do mais o homem, desta atualidade, mediante os desafios 

científicos, sociais e tecnológicos não pode também  desconhecer as novas formas de 

comunicação, pois delas decorrem as aprendizagens  nas quais se configuram hoje como algo 

inacabado e em constante processo de construção. Neste contexto portanto, é necessário 

compreender que, 

As virtudes das novas tecnologias são extraordinárias. O correio eletrônico 
permite-nos enviar textos, imagens e gráficos a custos inferiores aos do correio 
normal, com mais eficiência que o fax. O processador de textos converte a 
correção de um texto em uma brincadeira de crianças  (correção esta tão penosa e 
cheia de “cicatrizes” na época das máquinas de escrever). A unificação das telas 
(TV e computador) é plena de potencialidades. E as inovações surpreendem-nos 
todos os dias, como a possibilidade de permitir aos cegos navegar pela internet 
graças a uma interface eletrônica que traduz para o Braille... Seria insensato 
negar-se a reconhecer o enorme potencial educativo das ICT16.  
Ferreiro,(2001, P. 17). 
 

Apesar das vantagens referenciadas acima, Ferreiro (2001) aponta um novo problema o 

qual se centra no conhecimento. Com o novo modelo da economia global, o conhecimento passa 

a ser visto também como uma mercadoria qualquer, com valor no mercado, essencialmente 

prática, imediatamente aplicável, rapidamente perecível, pois tem vida útil aproximadamente de 

três anos, fato que se faz confundir com a informação, e alerta que o conhecimento não deve ser 
                                                 
16 Revolução tecnológica ( Information and Communication Technologies – ICT) 
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confundido uma vez que a informação já se encontra disponível na infovia, pois em se tratando 

de conhecimento científico, este é o que busca inteligibilidade, cria sistemas compreensivos (que 

chamamos de teoria),  exige demonstração, confronto, discussão,  oferece prova de validade e 

formula constantemente perguntas em função de “lacunas à inteligibilidade”, portanto, descarta 

esta característica de perecibilidade. Sendo assim, não deve ser compreendido como 

complemento ou oposto ao conhecimento popular ou o tecnológico. 

Mais adiante retorna à questão do “conhecimento-mercadoria” procurando identificar 

onde serão adquiridos esses conhecimentos para atender a essa nova dinâmica econômica, haja 

vista que, mediante tal situação, a escola deixa de ser o lugar por excelência das aprendizagens  

e absorve como tarefa principal alfabetizar as crianças para o uso do computador, desvirtuando o 

seu papel ocupado durante muito tempo pelas sociedades letradas e deixando lacuna para que o 

espaço virtual seja a substituição da escola, que, por via de regra, após a interconectividade 

significa sinônimo de economia global. 

Não estou aqui fazendo apologia da escola como apenas único espaço de aprendência, 

mesmo porque não comportaria hoje essa crença mediante novas formas de apropriação e 

veiculação do conhecimento, mas procuro alertar os educadores para  novas desigualdades 

sociais fabricadas por essa comunicação em rede compreendida como a força da economia 

global e lembrar que a proposta da internet nas escolas não foi planejada e almejada por 

educadores ou em debate pedagógico, mas em decisão global entre o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento e a Start Media Network. Ao tomarem tal decisão não pensaram na realidade 

de países como o Brasil cujas escolas ainda não deram conta de fazer com que os alunos 

aprendam e já se vêem na eminência de, ao deslocarem seu locus de conhecimento, se perderem 

num mar de incompetência e impossibilidades educacionais. 
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Apesar desta pesquisa não se centrar nas questões da Internet, trago tais referências, 

também  tecnológicas, por favorecem a uma escrita hipertextual  e se manifestar com o uso do 

computador.  

Deste modo, e inseridos num mundo de mudanças velozes, que nos apresenta a todo o 

momento desafios científicos, sociais e tecnológicos  faz bem lembrar Ferreiro (1999), quando 

diz que a maioria dos professores que trabalham com a educação básica, mais especificamente as 

séries iniciais, ainda não conseguiu se apropriar da linguagem do computador, mas se defrontam 

com tal realidade. Ao referenciar que “nas aulas estão agora os cidadãos do século XXI, pergunta 

se estamos preparando-os para a alfabetização do próximo século ou para a do século XIX?”  

Para concluir, podemos compreender que essas tecnologias,  fruto do mercado global, são 

eficazes, inteligentes  e  podem contribuir para  a  educação, mas também que num contexto de 

desigualdades sociais crescentes e mediante a inoperância da escola em produzir conhecimentos 

para que todos aprendam, é necessário compreender os benefícios das tecnologias e na linha de 

frente buscar formas de atuação mais coerente com a realidade social, preservando os saberes 

existentes, a memória histórica. Assim o professor deve sair da posição de retaguarda, de 

defensiva e abraçar o desafio de compreender suas potencialidades educativas e lutar para que 

todos tenham acesso às novas tecnologias da escrita e da comunicação. 

 
 
 

 

 

 

 

 



 30

  

2.2. A ESCRITA: UMA REFLEXÃO SOBRE O SEU USO 

          
A história da escrita começa muito antes da primeira vez em que o 
professor coloca um lápis em sua mão e lhe mostra como formar 
letras.  Luria (1929)      

 

 O tema escrita vem sendo discutido há mais de um século, Olson, (1997), Cavallo e 

Chartier (1999) tendo em vista sua importância no campo social, desde 

que permite  inserção à uma elite privilegiada e favorece o 

desenvolvimento da mente humana. Porém,  a partir  de 1960, tomou 

posição importante na agenda política e educacional, a partir das 

discussões entre historiadores antropólogos, lingüistas, psicólogos, 

como Vygotsky (1998) Ferreiro & Teberosky, (1985) dentre outros, que 

buscavam determinar as implicações de seu uso e de sua aquisição, ou 

seja, as implicações sociais e psicológicas da invenção da escrita e do 

desenvolvimento do público leitor. 

Uma das importantes características da escrita nas sociedades 

atuais é marcada pela  sua onipresença nas atividades mais complexas e 

significativas,  registradas em documentos escritos, tais como livros, out-doors, folhetos, 

documentos legais e ou científicos. Disto decorre também o domínio  da leitura e escrita e o 

desenvolvimento das habilidades de ler e escrever: primeiro a aquisição básica da leitura e da 

escrita e depois a utilização dessas competências para adquirir outros conhecimentos e fazer 

história, Olson (1997), idéia que também pode ser contemplada  através do conceito de 

alfabetização funcional estabelecido pela UNESCO nas últimas décadas do século XX. 

 
 

Pela definição da 
Unesco , “é 
considerada 
alfabetizada 
funcional a 

pessoa capaz de 
utilizar a leitura e 

a escrita para 
fazer frente às 

demandas de seu 
contexto social e 

usar essas 
habilidades para 

continuar 
aprendendo e se 

desenvolvendo ao 
longo da vida.” 
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A invenção do alfabeto 
grego, em contraste 

como todos os sistemas 
anteriores, inclusive o 

fenício (do qual ele 
deriva), representou um 
evento cuja importância 

na história da cultura 
humana ainda não foi 

inteiramente percebida. 
O surgimento do 

alfabeto grego separa 
todas as civilizações 

anteriores aos gregos das 
que vêm depois....” 
Olson, (1997, p. 21) 

Neste contexto, há mais de meio século que nas sociedades ocidentais a educação 

universal e gratuita tem sido  objetivo das políticas governamentais, colocando a alfabetização 

como condição de cidadania, o que para Olson (1997), este entusiasmo pela escrita,  vem da 

crença na superioridade cultural dos nossos ancestrais pré-alfabetizados, e pelo acesso que temos 

a um simples artefato tecnológico denominado de escrita alfabética. 

Contudo, no final do século XX, essa perspectiva começou a se desfazer por ser 

considerada pelas culturas menos ligadas à escrita, como uma forma de arrogância e de 

favorecimento de interesses,  desde que as crenças sobre escrita misturam fatos e suposições; 

“são na verdade, mitologia, uma visão seletiva dos fatos que não só justifica as pretensas 

superioridades dos letrados como atribui falhas da sociedade, e do mundo, ao analfabetismo”. 

(OLSON 1997, p. 19) 

Diante de tal pensamento, trago a contestação deste 

autor sobre  as  crenças a respeito do domínio da escrita,  

sob a ótica de reflexões levantadas em pesquisas atuais, no 

sentido de mostrar que este modelo linear, caracterizado 

como universal durante séculos, não pode e nem deve ser 

mantido como único modelo, haja vista  

as possibilidades de expressão do pensamento que 

atualmente podem se manifestar por meio de uma escrita, 

atualmente denominada de hipertextual, isto é, dentro de uma 

produção de sentido, trazendo novo comentário, nova 

interpretação, a depender do contexto. 

Escrever é transcrever a fala. O pressuposto 

tradicional datado de Aristóteles e expresso também nos trabalhos de Saussure (1983) e 
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Bloomfield (1933), citado por Olson, (1997),  que a escrita representa a fala, é revisto quando se 

compreende que os sistemas de escrita só captam na forma verbal certas propriedades do que é 

dito, deixando o como foi dito e com que intenção, sub-representados. Porém, “longe de ser uma 

mera transcrição da fala, a escrita passou a ser vista como proporcionando um modelo para a 

própria fala: introjetamos  a linguagem nos termos fixados por nossos sistemas de escrita”. (idem, 

p. 24). 

1. A superioridade da escrita com relação à fala. A fala era considerada desde o 

século XV, pelo gramático Nebridja, (idem p. 25) como propriedade do povo 

“solta e desregrada”, e a escrita como um instrumento de precisão e poder desde 

que aprendemos a escrever como uma forma de aprender a nos expressar correta e 

precisamente. Porém, os lingüistas modernos, que tem como objeto o estudo da 

língua, vem demonstrando uma preocupação com  relação à fala-escrita, uma vez 

que, a linguagem escrita depende da fala sendo portanto, um instrumento e uma 

riqueza fundamental da mente, questão que recoloca a oralidade  em lugar de 

destaque e valor. 

2. A superioridade tecnológica do sistema de escrita alfabético. A invenção do 

alfabeto  pelos gregos é até hoje um ponto alto na evolução cultural e é o 

elemento que distingue as culturas alfabéticas das não alfabéticas.  Os povos 

chineses eram considerados bárbaros, segundo Boswell e Samuel Johnson (citado 

por Olson (1997), porque não tem um alfabeto. McLuhan citado por Olson (1997), 

um dos primeiros  a explorar as relações entre as tecnologias da comunicação, 

como o alfabeto e a imprensa,  vincula o progresso intelectual ao alfabeto  ao dizer 

que “construímos a forma e o sentido do homem ocidental associando o sinal sem 

sentido ao som sem sentido”. (idem, p21). Porém, a partir de 1980, foi possível 
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Lèvi Strauss concluiu 
que a igreja 

protestante na 
Alemanha no tempo da 

Reforma podia ser 
interpretada para 

afastar o povo dos seus 
hábitos e costumes 

antigos. Também as 
campanhas sobre a 

necessidade de 
aperfeiçoar as 

habilidades básicas no 
Canadá, Estados 

Unidos e Inglaterra, 
têm origem nos 

empregadores do 
comércio e da 

industria e não nos 
próprios 

trabalhadores. 
(Olson, 1997) 

argumentar sobre essa superioridade desde quando o alfabeto não foi produto do 

gênio mas  a “adaptação à estrutura silábica particularmente  complexa do grego 

de um silabário concebido para uma língua semítica.” Além do mais, o alfabeto é 

limitado para representar uma língua monossilábica como o chinês. Por outro lado, 

sua simplicidade não significa importantes níveis elevados de domínio de escrita , 

muitos outros fatores afetam o  grau de alfabetização dos países e dos indivíduos. 

Por fim, o elevado nível de proficiência dos japoneses no aprendizado da língua, 

supera as crianças ocidentais, o que contribuiu para que Stevenson, citado por 

Olson, (1997), nos forçasse a admitir que a superioridade do alfabeto não passa de 

mitologia. 

 

3. A escrita é órgão do progresso social. Francis 

Bacon, no século XVII, disse que a imprensa, a 

pólvora e o magneto mudaram toda a face do 

mundo e o estado das coisas. A crença na 

importância da escrita para o desenvolvimento 

social e econômico encontra expressão nos 

documentos públicos e nas páginas editoriais de 

muitos jornais denotando a desnutrição, a doença, 

o analfabetismo. Assim, gente instruída e 

civilizada é característica de pessoas que fazem 

uso da escrita. Porém,  alguns estudiosos têm  argumentado que o aprendizado da 

escrita nem sempre é o caminho para a libertação, pois tem sido muitas vezes 

instrumento de escravização, podendo ser utilizado como um meio de controle 
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Os últimos trabalhos de Bloch, 
envolvendo a escrita mostram que 

mesmo numa aldeia rural de 
Madagascar, onde a escrita não tem 
nenhuma importância funcional ou 

social, todas as pessoas educadas ou não 
estão certas do valor da alfabetização. 
Diz Olson: “pela primeira vez muitos 

estudiosos estão pensando o impensável: 
será exagerado o valor que damos à 

escrita?”. 
(1997, p 30) 

social, para fazer das pessoas bons cidadãos, trabalhadores, produtivos e, se 

necessário, soldados obedientes.”Áries, citado por Olson (1997)  

4. A escrita como desenvolvimento cultural e científico.  

A creditamos que a escrita e a alfabetização são  em boa parte responsáveis pelo 

surgimento do pensamento filosófico, científico da medicina, pois a escrita é inimiga 

da superstição, do mito e da magia. Os estudos de MacLuhan (1962), citado por Olson 

(1997),  dentre outros,  atribuem uma nova orientação para com a linguagem, o mundo 

e a mente, às mudanças das tecnologias da comunicação, o que favoreceu a leitura e 

escrita como tema de investigação. Porém, nas últimas décadas, historiadores como 

Havelock e Harris (idem, 1997) enfatizam as culturas orais trazendo a Grécia como 

exemplo de desenvolvimento de uma cultura oral, desde quando a escrita tinha um 

papel insignificante, pois, poucos sabiam ler e escrever, não se estabelecendo assim 

um desenvolvimento cultural.  

5. A escrita como instrumento de desenvolvimento cognitivo. Presume-se que o 

conhecimento se aprende na escola e nos livros e é objetivo escolar desenvolver as 

habilidades básicas de ler e escrever, isto é, decodificar símbolos, as letras do 

alfabeto, soletrar; portanto a 

alfabetização abre este 

caminho. Porém, o 

conhecimento pode se dar de 

várias maneiras, isto é, pela 

fala, pela escrita, gráficos, 

desenhos, imagens, 

gravações de sons, de vídeo, e enfatizar somente a escrita enquanto decodificação 
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Como alguns outros 
renascentistas Leonardo 

tinha a obsessão pelo 
segredo relacionado a 

seus trabalhos. 
Escrever de trás para 

diante, ou de maneira que só 
pudessem ser lidos em 

espelho (a escrita 
especular), ou em labirinto, 
eram  marcas  e certamente 
uma necessária  precaução 

do artista que se  protegia, já 
que era também considerado 

feiticeiro, necromante, 
mágico e muitas vezes 

sendo  perseguido. 
 

http://www.saladepoetas.thenet.eti.br/
sites/saladepoetas/historias/leonardo/l

eonardo_da_vince.htm 

simbólica pode sobrepujar o conteúdo que está sendo transmitido desde que se 

compreende que a capacidade de leitura depende não só do conhecimento das 

letras e palavras, mas dos conhecimentos dos fatos tratados no texto. Em segundo 

lugar, o uso do conhecimento da escrita como parâmetro para o desenvolvimento 

pessoal e social é muito simplista, desde quando a análise mostra que a 

“alfabetização funcional, a forma de competência  requerida para a vida diária, 

longe de ser um bem, passível de generalização, depende crucialmente das 

atividades particulares do indivíduo para quem a escrita deve ser funcional.” 

(idem, 28)  

Diante destes questionamentos mostrando que tudo que se afirma a respeito da escrita é 

problemático, não podemos ignorá-la e muito menos reduzir sua complexidade à enumeração de 

vantagens e desvantagens : “precisamos, sim, de uma 

teoria ou de um conjunto de teorias sobre o modo de 

como o aprendizado da escrita se relaciona com a 

linguagem, a mente e a cultura.” (OLSON 1997, p 30) 

Apesar de  não ser objeto dessa pesquisa 

caminhar por este ângulo, trago esses dados para 

mostrar  a relevância da escrita em todos os tempos 

após sua invenção e dizer que hoje com o advento das 

imagens, dos signos, dos sons, é preciso resgatar as 

ricas formas de representação da linguagem, porque nós 

somos aquilo que representamos no papel (idem, 1997), 

vivendo,  criando histórias e fazendo cultura.  
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Valentina pegou um papel de desenho , que dividiu em partes. Na 
parte esquerda escreveu redação tradicional. Na direita, colocou 

algumas folhas secas e imagens de natureza recortadas de 
algumas revistas. Abaixo colocou com fita adesiva umas 

pedrinhas brancas e no meio da página desenhou uma televisão 
com a tela preta...e explicou que havia colocado  as folhas secas 

para que ouvissem os sons das folhas e as pedrinhas para mostrar 
a textura do chão... e a televisão? Bom pai, respondeu Valentina, 

o chefe dos escoteiros levou uma filmadora ... e eu gostaria de 
colocar aqui um filme, como você faz no seu computador.” 

(Gasperetti, 2001, p 32) 

 
Leonardo da Vinci 

nasceu  em Anchiano, 
lugarejo próximo a 

Vinci, na Toscana, em  
abril de 1452 e faleceu 

em  2 de maio de 
1519, no Castelo de 
Cloux, próximo a  

Amboise, na França. 
 
 

Máquina Voadora 1492

 

 

 

 

 

 

Por esta razão, quero esclarecer também que, quando me refiro a uma escrita 

caracterizada como linear não estou negando as possibilidades de manuseio  e intervenções do 

leitor no corpo do texto, pois estaria negando a sua forma de representação ao longo do tempo 

quando expressas numa dinâmica intertextual,  tornando mais clara as idéias que se quer 

representar. Para exemplificar lembro que os textos de Leonardo da Vince traziam imagens, risco 

e outros textos complementares no sentido de clarear as idéias para o leitor. 

Nas últimas décadas do século XX, com a chegada dos novos eletrônicos como o vídeo, 

os game, a televisão, e os computadores com sua capacidade de processamento simbólico e 

lógico, trazendo os processadores de textos como o Word, power-point, paint-brush, front-page 

às escolas, foi preciso pensar na utilização desses aplicativos   na produção de escrita haja vista 

que experiências estavam sendo desenvolvidas em escolas e produzindo bons resultados..  
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A linguagem que muda 
 

“Alguns estudiosos estão convencidos de que a linguagem 
das crianças está mudando. Imersos nas imagens e nos 

sons da TV (e do computador), os meninos de hoje tem um 
modo diferente de escrever, que se aproxima das imagens. 
Segundo um estudo da Northwestern University, muitos 

garotos das escolas elementares preferem exprimir-se 
utilizando vários outros meios. Em suma, não apenas pelo 

texto, mas também por imagens e sons.” 
(Gasperetti, 2001, p31) 

A esse respeito, Chartier(1997) coloca que, assim nossa concepção de texto está sendo 

modificada e é preciso repensar a relação fala e escrita e a considerar modos mistos e 

heterogêneos de construção que integrem diferentes formas de oralidade e escrita tendo em vista 

a influencia dos avanços tecnológicos na alteração das convenções que regem os modelos de 

escrita padrão e das práticas letradas.  

Mas como favorecer essas práticas de leitura/escrita para que  os professores possam 

 compreender que o computador pode favorecer uma escrita mais compreensiva e dinâmica? 
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2.3. Vygotsky, Luria, Ferreiro e Teberosky : algumas contribuições na compreensão do 

desenvolvimento da escrita. 

 

 

Como vimos, ler e escrever são atividades importantes porque permitem a representação 

do homem, da sua história, sua vida , do seu psicológico no papel, Olson, (1997), porém, quando 

as crianças ingressam na escola, momento de aprendizagem formal, pais e professores esperam 

que essa aprendizagem se realize rápido e eficazmente dificultando o processo de sua aquisição e 

conseqüente  representação. 

A respeito disto, Calkins(1989), diz que “os seres humanos sentem uma profunda 

necessidade de representar suas experiências neste mundo através da 

escrita... porém, em nossas escolas os estudantes dizem que não  

querem escrever.” Para  autora, esta representa um bloqueio nas 

razões naturais para escrever e que nós professores devemos sair da 

posição de queixa e construir formas mais funcionais de uso da 

escrita em nossas práticas pedagógicas. 

Olson(1997), coloca que uma das características 

importantes nas sociedades modernas é a “ubiqüidade da 

escrita”. Das 

atividades mais 

simples às mais 

complexas, todos são registradas por escrito, e enfatiza: 

“... o lugar que vamos ocupar no céu ou no inferno 

depende do que está escrito no livro da vida” (idem, 17) 

 
Lev Semenovich Vygotsky 
nasceu na cidade de Orsha, 

capital de Bielarus, hoje 
União Soviética em 17 de 

novembro de 1896 
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Vygotsky (1998), enfatiza que o homem tem necessidade de adquirir novos 

conhecimentos, de se comunicar e ocupar papeis na sociedade, de ser coerente com seus 

princípios e valores, e a leitura e escrita é uma atividade que favorece a relação entre os  homens; 

então porque será a escrita considerada uma atividade difícil a ponto das crianças rejeitarem sua 

representação? 

Até os dias de hoje, o aprendizado da escrita vem ocupando um lugar estreito nas práticas 

escolares em relação ao papel que desempenha no desenvolvimento cultural da criança, tendo em 

vista a  ênfase desta aprendizagem como ato mecânico, baseado em métodos, técnicas, desenho 

de letras, em decodificação de símbolos, afastando a sua compreensão como expressão de 

significados, isto é, de linguagem escrita  e Vygotsky (1978)17 confirma esta idéia dizendo que 

O ensino da escrita tem sido concebido em termos práticos demasiado estreitos. 
Ensina-se as crianças a traçarem letras e a fazer palavras com elas, porém não se 
ensina a elas a língua escrita. Enfatiza-se tanto a mecânica de ler o escrito que a 
linguagem escrita é eclipsada enquanto tal. (1978, p. 105) 

 
Diferentemente da linguagem falada na qual a criança adquire informalmente, em contato 

com falantes, no seu meio social, a escrita depende de um aprendizado sistemático artificial, 

exigindo esforço por parte do professor e do aluno que em vez de se fundamentar nas 

necessidades das crianças, propõe uma escrita imposta, mecânica, como uma pura técnica.  

Sendo assim, este modo de compreender a escrita vem causando um impacto não só no 

ensino, como na própria abordagem teórica do problema, pois, até agora, a psicologia que vem 

referendando a educação, vê a escrita como uma complicada habilidade motora  perdendo a sua 

compreensão como um sistema de   símbolos e signos. 

                                                 
17 As idéias publicadas por Luria em 1929  e editadas por Vygotsky, podem ser encontradas em  VYGOTSKY, L. S. 
1978. Mind in society. Cambridge/London, Harvard University Press. 
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Emília Ferreiro 

atualmente é 
pesquisadora do 
Departamento de 

Pesquisa Educacional 
do Centro de 

Investigación y 
Estudos Avanzados 
(CINVESTAV) do 

Instituto Politecnico 
Nacional do México. 

Diante de tal pensamento,  Vigotsky e Luria ao realizarem pesquisas na Rússia sobre o 

desenvolvimento da escrita, colocam que  

(...) a linguagem escrita é constituída por um sistema de signos que designam os 
sons e as palavras da linguagem falada, os quais, por sua vez, são signos das 
relações e entidades reais. Gradualmente esse elo intermediário (a linguagem 
falada) desaparece e a linguagem escrita converte-se num sistema de signos que 
simboliza diretamente as entidades reais e as relações entre elas. Parece claro que 
domínio de um tal sistema complexo de signos não pode ser alcançado de maneira 
puramente mecânica e externa; ao invés disso, esse domínio é o culminar, na 
criança, de um longo processo de desenvolvimento de funções comportamentais 
complexas. (1998, p. 140) 
 

Os estudos de Vygotsky (1998), Ferreiro e 

Teberosky (1995), Calkins (1985) contribuíram para 

uma revisão da concepção de aprendizagem da leitura e 

escrita, deslocando o foco de como se ensina para quem 

aprende, considerando a natureza do objeto de ensino: a 

leitura e escrita. Assim, ao passar de uma  compreensão 

tradicional, centrada no método, nos aspectos gráficos 

para os aspectos construtivos, isto é com o que se quis representar, provoca uma revisão das 

práticas voltadas para a aprendizagem do ler e escrever. 

As idéias principais de Vygotsky, seguem a explicação do desenvolvimento humano a 

partir de sua interação com o meio sócio-cultural, ou seja, ao 

mesmo tempo em que o homem transforma o seu meio para 

atender suas necessidades básicas, transforma-se a si mesmo. 

Para este teórico, o desenvolvimento mental humano não é 

passivo, nem independente da história, das formas sociais da vida 

humana; a cultura é “parte integrante da natureza humana, já que 

sua característica psicológica se dá através da internalização dos 

modos historicamente determinados e culturalmente organizados 

de operar com informações.” (REGO 1995, p. 42) 
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Considera o cérebro como órgão principal da atividade mental e que a ele se atrela o  

funcionamento psicológico, atribuindo-lhe uma plasticidade mental desde que permite inúmeras 

possibilidades de realizações e conseqüente desenvolvimento individual humano. Entende que a 

relação do homem com o mundo é mediada por meios; são os instrumentos técnicos e os sistemas 

de signos construídos historicamente, que favorecem esta relação, atribuindo à linguagem um 

processo de destaque no processo do pensamento. 

Baseada no conceito de escrita de Berme (1989) e Good (1987) citado por Teberosky, 

(1995), traduzindo a escrita como o “maior evento intelectual criado pelo homem ou “a 

tecnologia do intelecto”, concluiu que há um consenso geral de que a escrita é um artefato 

intelectual e “em particular à civilização urbana é imprescindível sem escrita, portanto é 

utilizando meios artificiais, ou seja, letras, sons, desenhos, cores, que o homem pode construir 

marcas gráficas, porém ressalta que nem os fonemas nem os grafemas são objetos abstratos, eles 

estão no lugar do aspecto sonoro da linguagem, logo não pode se pode reduzir o aprendizado da 

escrita à uma decodificação simbólica.  

Afirma que não é só através da linguagem oral que o indivíduo adquire formas mais 

complexas de se relacionar com o mundo; a língua escrita desempenha um papel fundamental no 

desenvolvimento cultural da pessoa, porém o ensino tem se voltado para o desenho de letras e a 

formas mecânicas de aprender a ler e escrever: 

O domínio desse sistema complexo de signos fornece novo instrumento de 
pensamento (na medida em que aumenta a capacidade de memória, registro de 
informações, etc), propicia diferentes formas de organizar a ação e permite um 
outro tipo de acesso ao patrimônio da cultura humana (que se encontra registrado 
nos livros e outros portadores de texto).(REGO 1995, p. 68) 
 

 Partindo desse pressuposto, Vygotsky critica a Psicologia e a Pedagogia por considerar a 

escrita como aprendizagem de habilidades motoras, contudo compreende que parte da sua 

complexidade se dá sobre o entendimento da escrita como um sistema de representação que se 
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constitui a partir de símbolos de segunda ordem, isto é, os símbolos escritos funcionam como 

designação dos símbolos verbais, no entanto esta compreensão é reduzida porque  a escrita não 

representa a fala; ela é muito mais ampla, envolve a elaboração de todo um sistema de 

representação simbólica de realidade como os gestos, os desenhos, cores, etc. 

 Coerente com suas concepções sobre o desenvolvimento psicológico, Vygotsky faz uma 

abordagem da escrita numa perspectiva genética, preocupando-se com a escrita não só como 

processo de aquisição, mas como algo que começa antes da criança entrar para a escola, que se 

estende por muitos anos e  sobretudo por ser uma função culturalmente mediada, a criança 

levanta hipóteses sobre sua representação, precisando portanto compreender que os signos por si 

só não têm sentido; funcionam como  “suporte para a memória e a transmissão de idéias e 

conceitos” (OLIVEIRA, 1995 p. 68) 

 Assim, ao passar de “rabiscos mecânicos” às “representações pictóricas”, vão pensando o 

que representa essa escrita no seu contexto, observando na vida cotidiana o que o adulto 

denomina de escrita e considerando o aprendizado sistemático pelo qual ele passa. 

É importante mencionar que como a aquisição da língua escrita é para Vygotsky a  

“aquisição de um sistema simbólico de representação da realidade”,  citado por (OLIVEIRA, 

1995, p. 69), também é importante desenhar e brincar, uma vez que, as crianças se utilizam 

signos para representar significados. Ao lado de Vygotsky, Ferreiro (1985) ao explicar o 

desenvolvimento da escrita através de níveis, afirma que as mudanças para enfrentar a 

alfabetização com bases novas não se  resolvem com métodos ou com novos testes de prontidão 

ou novos materiais e nem é possível reduzir sua aprendizagem a um par de olhos ou um par de 

ouvidos. É preciso considerar o aprendizado da  escrita como um sistema de representação da 

linguagem que tem por traz um sujeito cognoscente, isto é, que constrói conhecimento agindo 



 43

“A escrita foi 
(...) a  

primeira 
tecnologia que 
permitiu que 
a fala fosse 
congelada, 

perpetuada e 
transmitida a 
distância.Com 

a escrita, 
deixou de ser 

necessário 
capturar a 

fala naquele 
instante 

passageiro e 
volátil antes 

que ela se 
dissipasse no 

espaço. A 
escrita tornou 

possível o 
registro da 
fala e a sua 
transmissão 

para 
localidades 
distantes no 

espaço e 
remotas no 

tempo.” 
 

Chaves (1999. 
p 198) 

sobre o mundo real para faze-lo seu. Para ela como para Vygotsky (1998) a escrita não é um 

produto escolar, mas sim um objeto cultural, resultado do esforço coletivo da humanidade. 

 
 
 
 
 
 

2.4. A ESCOLA? UM DESCOMPASSO NA COMPREENSÃO DA 

ESCRITA 

 

 

            A escola tem um grande objetivo com relação à aprendizagem da 

escrita, porque, a ela é atribuída a tarefa de ensinar a ler e escrever, 

conforme se configura a língua padrão. Porém, após a chegada dos 

computadores no espaço escolar, com sua capacidade de processamento 

simbólico como a editoração de texto e comunicação, com suas 

possibilidades interativas via imagens, cores, sons, é preciso entender 

como aproveitar adequadamente esta tecnologia em prol das 

possibilidades de escrita como expressão do pensamento, da vida, da 

cultura, uma vez que, sua (escrita) onipresença na sociedade, denota  

importância enquanto tecnologia que favorece a comunicação e 

interação entre os homens.  

             Quando as narrativas orais foram substituídas pela escrita, o 

homem passou a registrar suas idéias, seus pensamentos, suas 

interpretações de mundo no papel, conferindo assim um sentido de 

linearidade. Em vez de transmissão da história pelas narrativas ou mitos como forma de 
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Monologismo 
 

Conceito 
utilizado por 
Bakhtin, que 

explica a 
linguagem a 

partir 
de um único 
discurso, um 
único sentido, 

que se sobressai 
impedindo que 

outros se 
manifestem e 
penetrem no 

sentido do outro.
 
Bakhtin (2000) 

 
Polifonia pode ser 
expressa como a 

ausência de 
fronteiras para um 
contexto dialógico. 
Um jogo de vozes 

“que torna 
multidimensional a 
representação e que 

sem buscar uma 
síntese de conjunto, 

cria uma tensão 
dialética que 
configura a 

arquitetura própria 
de todo o discurso” 

 
Silva e Cid (1998) 
citado por Ramal 

(2000 p 22) 

preservação das crenças e valores, a memória de uma cultura passou a ser constituída de datas e 

registros históricos: “À lógica da justaposição contrapõe-se o encadeamento. À autoridade do 

autor sem obra material (narrador) contrapõe-se a autoridade da obra sem necessidade da 

presença do autor: o texto fala por si mesmo.” (Ramal, 2000 p. 21) 

           Com esta mudança, o entendimento efetivo das mensagens, torna-se uma necessidade e 

produz a constituição do discurso científico, fato que, encaminha à escola a compreensão de um 

currículo descontextualizado e estruturado em saberes universais absolutos. 

          Assim, também na escola se processa o estudo dos textos: ao aluno cabe saber apenas a 

intenção do autor, sem o direito de contestar ou contrapor, complementar; sem permissão à 

recriação, o que na perspectiva de Sausure (citado por Ramal, 2000), confere uma posição 

positivista e estruturalista, pois separa a língua como fenômeno 

social da fala, que é considerada expressão individual de cada sujeito, 

com sentido e contextualidade. 

          Desse modo a escola estuda a língua 

como fenômeno estático. À leitura e 

escrita basta apenas compreender o que foi 

exposto no texto; não há espaços para 

outras interpretações dos símbolos. O 

texto é estranho ao leitor podendo ser 

compreendido como uma alienação 

escolar, fato também que se soma ás idéias 

de Vygotsky (1987), quando expressa o ensino da leitura e escrita em 

termos práticos e demasiadamente estreitos pelo fato de centrar o 
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ensino da língua em decodificação de símbolos, desvinculados da compreensão de um sistema de 

significados. 

            Podemos, a partir dessa realidade concluir que a escola que conhecemos se estruturou até 

hoje muito mais no monologismo de Backtin (1985) do que na polifonia, haja vista que a relação 

com os textos não se dá pelas narrativas, pela criação, mas pela interpretação e análise 

morfológica, excluíndo a sua dimensão criadora e portanto podendo ser utilizadas até mesmo 

como instrumento de poder. Ramal (2000) 

          Atualmente surge  uma nova escrita proporcionada pelo computador  e via rede de 

comunicação – a escrita hipertextual – que favorece uma relação nova entre autores e leitores de 

textos tendo em vista os novos conceitos de espaço-tempo e as variadas possibilidades de “inter-

hiper-textualidade”. 

       Desse modo,   

                      Do eterno retorno das narrativas e da linearidade das culturas letradas, passamos a uma 
percepção do tempo como pontos da imensa rede pela qual nos movimentamos. 
Vivemos uma fragmentação do tempo, em uma série de presentes ininterruptos que não 
se sobrepõe uns aos outros, mas existem simultaneamente, com intensidades múltiplas e 
variáveis. (RAMAL 2000,  p. 22)  

 

          Ao lado disso, Ferreiro enfatiza a necessidade da escola buscar estratégias dinâmicas e 

atualizadas, conforme o contexto em que está inserida, para funcionar mais adequadamente 

tomando consciência da defasagem entre o que se ensina e se pratica fora da escola e atender a 

demanda social.  

Sendo assim, 

 Não é possível que continue privilegiando a cópia -ofício de monges medievais- como 
protótipo de escrita, na época do Xerox & Cia. Não é possível que continue privilegiando 
a leitura em voz alta de textos desconhecidos (mera oralização com escassa compreensão) 
na era da leitura veloz e da necessidade de aprender a escolher a “informação” pertinente 
dentro do fluxo de mensagens impressas que chegam de forma desordenada, caótica e 
invasora. (1999 p. 62) 
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Educar em uma sociedade 
da informação significa 

muito mais que treinar as 
pessoas para o uso das 

tecnologias de informação 
e comunicação: trata-se de 

investir na criação de 
competências 

suficientemente amplas 
que lhes permitam ter uma 

atuação efetiva na 
produção de bens e 

serviços, tomar decisões 
fundamentadas no 

conhecimento, operar com 
fluência os novos meios e 

ferramentas em seu 
trabalho, bem como 

aplicar criativamente 
novas mídias, seja em usos 
simples e rotineiros, seja 

em aplicações mais 
sofisticadas. Trata-se 
também de formar os 

indivíduos para “aprender 
a aprender...  

 
Takhashi (2000 p.45) 

 

3. TECNOLOGIA 
 
3.1 A escrita na sociedade de informação e comunicação 
 

O que é impossível de acreditar é que as auto-estradas informáticas 
e a proliferação de redes estejam abrindo realmente o caminho rumo 
à democracia. Ferreiro (2001) 

 
 

Abordar uma pesquisa que tem por base  um estudo 

sobre a leitura e escrita não se constitui mais novidade, 

mediante os estudos elaborados por Ferreiro e Teberosky 

(1985), Kato (1985), Kaufman (1987) dentre outros. Todavia, 

ela se torna significativa desde quando os avanços científicos e 

tecnológicos favoreceram a denominação da sociedade em que 

vivemos, como a de informação e de comunicação o que passa 

a exigir dos sujeitos novas formas de relações sociais e 

portanto, também diferentes maneiras de trocas lingüísticas, 

isto é, de  comunicação e de formas de escritas ou produções 

textuais. Para Ferreiro (1999, p. 59), “não é preciso muitos 

argumentos para convencer o público letrado de uma vivência 

cotidiana: o surgimento e a rápida disseminação dos 

computadores de uso pessoal está transformando rapidamente  

nossos modos de produzir e ler textos”. 

No final do século XX, o impacto significativo das tecnologias de informação e 

comunicação na educação  ocasionado pelo advento dos computadores e sua multiplicação nas 

capacidades de processamento simbólico/lógico, como exemplo a editoração de textos e a 

capacidade de comunicação  veio ampliar as discussões sobre as aplicações dessas tecnologias na 
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Pesquisa sobre Analfabetismo Funcional 

realizado pelo IBOPE. 

Revista Educação, Ano 28, Abril de 2002. 

escola e coloca a necessidade de amplo processo de revisão curricular em todos os níveis e áreas, 

posto que  a educação “é elemento chave na construção de  uma sociedade baseada na 

informação, no conhecimento e na aprendizagem.”  Takhashi (2000, p. 45) 

Mas, o que vem a ser uma sociedade de informação e comunicação? – com os avanços 

científicos e tecnológicos nas últimas décadas, a sociedade repentinamente  se viu submersa num 

movimento de profundas mudanças sociais e econômicas: ao mesmo tempo em que redimensiona 

as formas de relação, promovendo a integração e  reduzindo as distâcias entre as pessoas, 

estimula, como boa estrada, os negócios, a economia. 

Quando assisto televisão, ou falo ao telefone, ou acesso a Internet para movimentar conta 

bancária,  fazer pagamentos de  dívidas, comprar 

discos, roupas, eletrônicos, pesquisar, estudar, 

comunicar pelo correio eletrônico estou vivendo 

“uma nova era em que a informação flui em 

velocidades e em quantidades há apenas poucos 

anos inimagináveis (...)”. Takhashi, (2000 p.3), que 

são processadas através das infovias ou 

superertradas e se viabilizam pelos fios telefônicos, 

pelas microondas, fibras óticas e transmissões via 

satélites.  

Esta forma única de 

representar e processar as 

informações aproxima a 

computação, as comunicações e os 

conteúdos, oportunizando a inventividade, criatividade e absorção do novo pelas pessoas.  
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IBOPE. 
Revista Educação 

Ano 28, Abril de 2002. 

Com o crescimento vertiginoso da Iternet nos últimos 8 anos, conectando vários países, pessoas e 

mundo, ficou instaurada uma “revolução” por produzir mudanças em variados campos da 

sociedade, como já colocado anteriormente, no mercado, no trabalho, nas formas  de relações 

entre as pessoas. 

Considerando tais mudanças, é válido perguntar sempre, como educar crianças  numa 

sociedade de informação e comunicação quando 90% do planeta não teve acesso ao telefone, e 

65% dos  brasileiros tem dificuldade de interpretação de textos?   

       No ano de 2000, o Ibope, através do Instituto Paulo Montenegro, fez o 

levantamento do perfil educacional do brasileiro,  apurando o grau  de conhecimento da leitura e 

da escrita de uma população desde  analfabetos até pós-doutores, e constatou que apenas 26% dos 

brasileiros apresentaram-se dominadores plenos da leitura e escrita, além de se revelarem 

habilitados para estabelecer relações entre diversos  elementos do texto e realizar inferências.  

 Para compreendermos esta situação vale ressaltar que a investigação feita pelo Ibope – 

IPM,  toma por base a definição da Unesco que 

“considera alfabetizada funcional a pessoa capaz 

de utilizar a leitura e a escrita para fazer frente às 

demandas de seu contexto e usar essas habilidades 

para continuar aprendendo e se desenvolvendo ao 

longo da vida”. Revista Educação, (2002, p 26).  

 

 

 

A partir daí, foi possível aferir o grau de conhecimento da língua portuguesa e assimilação 

das informações pelos entrevistados, em três níveis, a saber: “nível 1” - capacidade de identificar 
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Cibercultur@ é a cultura orientada pelo 
ciberespaço. 
Ciberespaço: 

“espaço de comunicação aberto pela 
interconexão mundial dos computadores e das 

memórias dos computadores.” 
Lèvy, 1999, p 92 

 
Ciberespaço:  Palavra usada por William 

Gibson em 1980, em seu romance de ficção 
científica NEUROMANTE para designar o 

universo das redes digitais, descrito no campo 

de batalha entre as multinacionais. 

uma informação explícita num texto muito curto atingiu 31%; “nível 2” –  capacidade de 

identificar uma informação explícita num texto muito curto e de identificar uma informação não 

explícita em textos de maior extensão, 34%; “nível 3” – dominadores da língua, que usam a 

leitura e escrita estabelecendo relações e fazendo inferências, 26%.  

Dentre estes, também, foram encontrados em representação menos expressiva, 9% de 

analfabetos,  porção que, apesar de menor, ainda é representativa, mas não é  determinante quanto 

ao mau uso da língua, mediante os 34% de brasileiros que por se dizerem alfabetizados, também 

não usam a leitura e escrita como possibilidades para continuar aprendendo. 

Ademais, fatos como esses, numa sociedade informatizada em que a comunicação exige 

um domínio maior da leitura e escrita, nos coloca desafios ainda maiores quando parte dos 

professores, supostamente letrados, ainda não dominam o uso das tecnologias. 

 
 

3. 2. Hipertexto, escrita  e tecnologia 

 

 

O surgimento da informática, 

especificamente após as novas formas de 

processamento da escrita em decorrência 

das possibilidades oferecidas pelo 

computador, possibilitou novas 

configurações na escrita, na medida em 

que deslocou o sentido da linearidade, ou 

seja, escrita da direita para esquerda, de 
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cima para baixo, com palavras dispostas seqüencialmente para uma representação não reticular 

não linear, entendida atualmente como hipertextual. Esta forma característica da cybercultura, 

substituindo os conceitos anteriormente elaborados de linearidade, margem, hierarquia, por 

outros de multilinearidade, nós, links e redes, não é apenas um produto da tecnologia; implica 

novas formas de ler, pensar, escrever, aprender, de produzir conhecimento.  Landow e Delany 

(1999)18 citado por Ramal (2000). 

A princípio compreendo, que delimitar os conceitos de hipertexto, tecnologia e texto 

possam  favorecer  melhor a compreensão do que será exposto,  mediante as questões que tento 

aqui responder. Assim, hipertexto é uma escrita não linear, dinâmica, flexível, com potencial, 

não só para alavancar novas formas de representação e armazenamento do pensamento bem como 

outras formas de textualidade. Tecnologia, aqui entendida como aplicada à educação, se refere a 

tudo aquilo que o homem inventou em termos de artefatos, métodos, técnicas, para ampliar sua 

capacidade mental, enriquecendo suas relações interacionais. Texto como toda unidade 

lingüística quer seja percebida pela visão ou audição, utilizada pelos usuários da língua em toda e 

qualquer situação interacional comunicativa.  

O que será então o hipertexto? A palavra, tal como o nome diz, significa HIPER = maior, 

exagerado, que excede; TEXTO = conjunto de palavras 

frases escritas ou mesmo como sendo textos que vão 

além de outros textos. No cotidiano o hipertexto é 

compreendido como uma nova forma de escrita e de 

comunicação da sociedade atual, ou mesmo um 

                                                 
18 Para maiores conhecimentos e é bom usuário do inglês, sugiro leitura: 
LANDOW, G; DELANY, P. Hypertext, Hypermedia and literary studies: the state of the art. In: DELANY, P; 
LAKOFF, G. (Orgs) Hypermedia and lytery studies. Cambridge: The Mit Press, 1991. 
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O Dicionário Eletrônico 
HOUAISS da língua 
portuguesa (2002), na sua 
versão eletrônica traduz um  
modelo de escrita 
hipertextual, mostrando 
através de suas interfaces 
possibilidades de sentidos. 

documento eletrônico que engloba a linguagem verbal e não verbal em que as informações são 

interligadas por associações de contexto. No dicionário é traduzido como, 

 

 

Apresentação de informações escritas, organizada de tal 
maneira que o leitor tem liberdade de escolher vários 
caminhos, a partir de seqüências associativas possíveis entre 
blocos vinculados por remissões, sem estar preso a um 
encadeamento linear único 

 
 

    Rubrica: editoração, informática. 
forma de apresentação de informações em um monitor de vídeo, na qual algum 
elemento (palavra, expressão ou imagem) é destacado e, quando acionado (ger. 
mediante um clique de mouse), provoca a exibição de um novo hipertexto com 
informações relativas ao referido elemento; hipermídia 

  Obs.: cf. hiperdocumento e hipermídia  
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15 /10/1915 – 7/03/1999

 

 

Antonio Houaiss, descendente de libanês, aos 16 anos foi convidado a 

ensinar português pelo brilhantismo e avidez do seu estilo cultural. 

Idealizou em 10 anos as enciclopédias Delta Larousse e Mirador. Seus 

estudos de bibliologia (1967), contribuíram para a arquitetura e 

feitura dos textos que atualmente foram produzidos e expressos 

em linguagem digital e hipertextual. 

 

Porém, este conceito além de conjunto de técnicas para armazenar e transmitir mensagens, 

matéria prima na produção de conhecimentos, pode alimentar novas formas de raciocinar, 

auxiliando o homem a pensar sobre o mundo e sobre si mesmo. 

Estudiosos como Lévy (1993), Diniz (1995), ampliam a compreensão do hipertexto como 

modeladores do agir e pensar humanos. Muito mais que um texto que se vincula a outros, num 

processo não linear, heterogêneo, multilinear, o hipertexto se aproxima do nosso modo de 

funcionamento mental  e comunicacional favorecendo aos interlocutores a sua intervenção no 

contexto para interpretar as mensagens que lhes são transmitidas, isto é, dando-lhes sentido. A 

cada mensagem erigida, novos sentidos são criados a depender do contexto compartilhado pelos 

parceiros. 

Lemos  ao explicar  as representações que o hipertexto pode produzir, coloca que, 

Vagar pela cidade e clicar em sites na Internet é assim”escrever”, deixar marcas, 
imprimir nosso traço no espaço. (...) Tanto a cidade como os hipertextos são 
desorganizados de forma a promover uma marca (escrita) não linear, indexada a 
associações de idéias e conceitos. Aqui o mapa não é território. Esses “links”, ou 
“lexias” como propôs Barthes, são obviamente dependentes de estruturas prévias. 

Antonio Houaiss 
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Este entrelaçado como nós pode 
representar a dinâmica vinculada e 

integradora do  hipertexto. 

No entanto, essas estruturas não são totalmente determinantes das nossas 
leituras.(1995 p.1)  
 

Assim, o percurso textual vai sendo percorrido de forma original e única pelo 

leitor/escritor cibernético. Não existe 

um único autor, mas um sujeito 

coletivo em uma “reunião e interação de consciências que 

produzem conhecimento e navegam juntas.”  Ramal 

(2001),  Lèvy (1993) e Guyton (1995) comparam o 

cérebro ao computador, em decorrência do seu 

funcionamento como sistema integrador: ao mesmo 

tempo em que é responsável pelo armazenamento de 

memórias, e de diferentes padrões de pensamento, ao receber milhões de informações a partir dos 

órgãos sensoriais, ele as integra globalmente para determinar a resposta a ser efetuada pelo corpo. 

Os neurônios e axônios através das células nervosas transmitem impulsos uns para os outros, em 

forma de rede, proporcionando um amplo sistema de comunicação. 

 

O funcionamento do computador tem 

por base o código binário, isto é: transmite 

grandes quantidades de informação em 

velocidade elevadíssima, pela alternância em 

apenas dois estados. A partir dai, Bush , citado  

 

 
Esta imagem ilustra a 

transmissão do sistema nervoso 
dos neurônios e axônios. 
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Sorria quando disser 
isso. 

Como se sorri ao 
escrever? 

Você atribui ás letras 
uma fortuna que elas 

não podem ter. 
 

(Platão. Phaedrus) 

 

por Lèvy (1993), explica que a mente humana funciona através de associações pulando de uma 

representação para outra de forma interligada e não reticular, o que favorece a possibilidade de 

leitura/escrita não linear em um sistema de informática. Tecnicamente  o hipertexto pode ser 

definido como, 

Um conjunto de nós ligados por conexões. Os nós podem ser palavras, páginas, 
imagens, gráficos ou partes de gráficos, seqüências sonoras, documentos 
complexos que podem eles mesmos ser hipertextos. Os itens de informação não 
são ligados linearmente, como em uma corda com nós, mas cada um deles, ou a 
maioria, estende suas conexões em estrela, de modo reticular. (LÈVY1993, p33) 

 

Em um hipertexto, as informações se relacionam entre si, 

facilitando a leitura somente daquilo que nos interessa, na 

profundidade que nos interessa. O hipertexto representa a 

história do texto e sobretudo do computador pois está ligado a 

um conceito que se refere ao modo do homem  ler e escrever. 

Apesar de ser idealizado por Vannevar Bush em 1945, foi a partir dos avanços 

tecnológicos sintetizados pela telemática em 1965, que  Theodore Nelson criou o termo 

hipertexto, definindo o modo de produzir textos, de transmitir e distribuir informações ou seja, 

funcionalmente um hipertexto “é um tipo de programa para organizar os conhecimentos ou 

dados, aquisição de informações e a comunicação.” Lévy (1993  p. 33). 

 Com efeito, o aperfeiçoamento e a criação do suportes  de informação permitiram novas 

formas de lidar com o conhecimento, tendo em vista que os avanços da ciência e da técnica 

tornaram-se a base sobre a qual o conhecimento humano desenvolveria as mudanças radicais do 

mundo contemporâneo retomando inclusive antigas “interfaces” da escrita.  
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 Para o termo tecnologia,  prefiro no momento, contextualizá-la como tecnologia 

aplicada à educação, como já referido, no sentido de afastar a compreensão puramente técnica, 

física da palavra e colocá-la na perspectiva de tecnologia inteligente como denomina Lévy 

(1993), já que pretendo utilizar os recursos computacionais tais como os processadores de texto 

Word – Paint-Brush –Power-Point, não meramente como suportes físicos da escrita como o é o 

papel, o lápis ou a máquina de datilografar, mas, como possibilidades de construir uma escrita 

mais dinâmica, clara, repleta de sentidos, logo, permitindo aos usuários partilhas variadas.  

 Historicamente, é oportuno lembrar que os gregos não separavam técnica (arte, destreza) e 

(logos) palavra; apenas atribuíam-lhes uma distinção: 

 téchne não era uma habilidade qualquer e requeria o uso de certas regras. .Heródoto, quem 

primeiro definiu o termos téchne, apresenta-a como “um saber de forma eficaz” e segundo Platão, 

significa a “realização material e concreta de algo.”  Para Aristóteles a téchne é superior á 

experiência, mas inferior ao raciocínio, entretanto demanda este último. Barthes, (1968)   Donde 

se conclui que o homem pela sua natureza inteligente pode transformar pela técnica uma 

realidade artificial com a finalidade de sobrevivência, proteção, adaptação ao meio físico e social.   

 Na Idade Média, porém, apesar do termo (ars)  ser empregado com base na concepção 

grega  (téchne), foi aos poucos assumindo as características do  termo ars mechanica  tal qual 

entendemos hoje. Na Idade Moderna a técnica foi incorporada ao saber, mas acrescida ao 

conhecimento, fato que contribuiu para compreensão do termo como tecnologia, isto, é, técnica 

que emprega os conhecimentos científicos e que por sua vez fundamenta a ciência quando lhe dá 

uma aplicação prática. 

Atualmente, o debate que se instala em torno da tecnologia decorre das distorções da 

ciência moderna ao distinguir a ciência pura da ciência aplicada facultando a esta um uso benigno 

ou maligno do conhecimento, fato ao mesmo tempo em que concorre para afirmar a falácia da 
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“Theut, meu exemplo de inventor, o descobridor 
de uma arte não é o melhor juiz para  avaliar o 
bem ou o dano que ela causará naqueles que a 
pratiquem. Portanto, você, que é pai da escrita, 
por afeição ao seu rebento, atribui-lhe o oposto de 
sua verdadeira função. Aqueles que a adquirem 
vão parar de exercitar a memória e se tornarão 
esquecidos; confiarão na escrita para trazer 
coisas à sua lembrança por sinais externos, em 
vez de faze-lo por meio de seus recursos internos. 
O que você descobriu é a receita para a 
recordação, não para a memória...”  
                                  Platão 
 
Diálogo de Platão, escrito por Sócrates, 
narrando a visita de Theut, o deus das 
invenções, a Thamus rei do Egito. 

neutralidade científica ignora que a tecnologia independente dos malefícios ou benefícios que 

produz, cria um novo ambiente humano mudando a sociedade. Neste sentido, 

(...) a tecnologia é um processo ambivalente de  desenvolvimento suspenso entre 
duas possibilidades. Esta ambivalência distingue-se da neutralidade pelo papel 
que atribui aos aspectos sociais e não somente ao simples uso dos sistemas 
técnicos.  Sancho, (1998)  
 
 

 E avançando mais ainda deve-se entender 

que a interação  dos indivíduos com a 

tecnologia tem transformado 

profundamente os próprios indivíduos, 

produzindo sujeitos com novas e 

diferentes capacidades e habilidades. 

Porém essas transformações precisam ser 

focalizadas dentro da sua própria lógica e 

não como desvios ou carências com 

relação às tecnologias que as precederam . No caso das novas tecnologias da comunicação e 

informação não podem ser vistas como regressão em relação às outras formas históricas de 

produção e transmissão cultural. Silva, (1996).  

       Deste modo, a técnica participa ativamente da cultura sem nenhuma distinção real entre o 

homem e a técnica e quando “colocamos de um lado as coisas e as técnicas e do outro os homens, 

a linguagem, os símbolos, os valores, a cultura, ou o “mundo da vida”, então o pensamento 

começa a resvalar.” (LÈVY 1993, p15)   

 Nesta oportunidade, vale ressaltar que tudo que é novo produz no homem um sentimento 

de insegurança, ou de medo,  ou mesmo de resistência decorrentes da necessidade de revisão em 

seus modos de vida, e em suas competências já adquiridas e, sob esta visão o faraó Thamus 
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O medo de Frollo em relação aos livros era que eles estimulassem a difusão de 
idéias não muito importantes á sociedade, já que favoreciam variadas 
interpretações das escrituras. 
“Gutenberg, produziu a livre interpretação da Bíblia, arruinou os calígrafos e 
causou a aparição de uma nova pedagogia fundada sobre os livros, objetos de temor 
do personagem do romancista francês.”  Chaves(2002) 

 

Mallarmé, aspirou uma escritura 
dissociada do paradigma de sua 

época, que desse ao leitor e escritor 
mais fluidez na produção de leitura e 
escrita.Idealizou um livro, de forma 
aberta,, com mobilidade espacial que 

institui um jogo, uma obra 
inacabada:O Livre, um perfeito 
exemplo de obra em movimento: 

estrutura dinâmica, suas páginas não 
teriam uma ordem fixa, as folhas 
estariam soltas, intercambiáveis, 

organizadas em fascículos, mas que 
mesmo com o deslocamento das 

folhas, mantivessem uma coerência 
discursiva nas combinações, o que 
conseguiria através das técnicas 

matemáticas modernas. 

Neitzel (2002) 

demonstrava a Sócrates preocupação com relação à escrita compreendendo no momento que ela 

poderia diminuir os poderes da mente e, em definitivo, até substituí-la.  

No século XV, pouco depois da invenção da prensa, Vitor Hugo retrata através de seu 

personagem Frollo o receio para com a escrita: “ceci tuera cela”, (o livro vai matar a catedral), 

tornando evidente a relação estreita entre a história do desenvolvimento da escrita, isto é, dos 

dispositivos através dos quais o texto é proposto, e as mudanças das práticas de leitura   e 

apreensão dos sentidos, posto que são elas que dão sentido e razão às práticas desenvolvidas. 

Chaves, (2002) 

 

 

 

 

 

 Na década de 60 do século passado, 

McLuhan, em seu livro “Galáxia de Gutenberg” 

anunciava de forma profética o fim do pensamento 

linear inaugurado pela invenção da imprensa: esta 

forma de pensar, estimulada pelas imagens da TV e 

outros dispositivos eletrônicos, seria substituída por 

outra mais global. Decerto, as novas tecnologias não 

agem como explosão e sim como uma fonte cuja água 

penetra lentamente num terreno.” Babin (1989),   

 Neste momento muitas dúvidas surgiram a 
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ponto de se pensar que a TV substituiria o livro e autores como Umberto Eco (1979) em seu livro 

Apocalípticos e Integrados, chegou a compreensão da necessidade de uma alfabetização das 

imagens, mediante a tal carga de informações visuais veiculadas pela televisão, porém esta 

também, não apagou o alfabeto.  

Outro vilão, o computador, aparece no cenário representado por uma tela cheia de 

imagens, os ícones,  que se constitui num meio alfabético pois na tela aparecem linhas com 

palavras e para usá-lo devemos saber ler e escrever. Trazendo processadores de textos e 

possibilidades não lineares de processamento de informações e comunicações, inaugura através 

do hipertexto formas maleáveis que entrecruzam os limites do pensar e escrever, já que através 

destes o ato mecânico de digitar um texto tende a acompanhar a criação e a elaboração deste 

mesmo texto acrescentando, interrompendo ou eliminando frases num ritmo muito próximo ao 

ritmo do ato de pensar.  

  

 

 

 

  

 

 

 

Assim o hipertexto pode ser visto não só a partir do meio eletrônico mas numa 

perspectiva mais ampla onde uma mais nova modalidade de criação artística e literária se afirma,  

inclusive, abrindo espaços para uma nova relação texto, autor e leitor não obstante suas 

possibilidade interacionais. 

 

Barthes  afirma que o texto ideal é aquele que apresenta redes que são “múltiplas e se 
entrelaçam, sem que nenhuma possa dominar as outras”, um texto que oferece “uma 

galáxia de significantes, não uma estrutura de significados; não tem início; é 
reversível; nele penetramos por diversas entradas, sem que nenhuma possa ser 

considerada principal.”( 1992)    
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3.3. Buscando Caminhos 

 

 Após busca de estudos teóricos para sustentar a questão central da pesquisa, isto é, a 

influência do uso do computador na produção de textos dos alunos do ensino fundamental de 1ª e 

4ª série, parti para o campo numa postura constante de observação e envolvimento com as 

situações observadas. E foi assim que de momentos programados de observação, pude construir 

outros considerando a realidade apresentada. 

 Neste contexto, as técnicas utilizadas como questionário e entrevista, foram decorrentes 

das situações apresentadas: ao construí-las pensei nas possibilidades de colher dados e 

informações, devido dificuldades de envolvimento com determinados sujeitos da pesquisa, tendo 

em vista suas ocupações profissionais. Auxiliada por tais sistemáticas, e buscando a confiança do 

grupo, também, foi possível no decorrer da pesquisa, participar de reuniões e encontros 

pedagógicos, com professores, trançando dados e organizando algumas idéias.   

 Deste modo, cheguei a escola e junto aos envolvidos com a pesquisa, fui gradativamente 

montando estratégias para favorecer novas descobertas, sempre com o cuidado de “associar, 

ouvir e escutar “ cada sujeito envolvido na atividade interpretada. 
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Linha de ação da SMEC 
Elevação dos Padrões de Qualidade 

do Ensino Municipal 
Proposição: 

Intensificar tecnicamente, a 

implementação dos espaços de 

aprendizagem de cultura tecnológica 

na escola,com insumos necessários à 

modernização e transformação 

qualitativa das condições onde 

acontecem as práticas pedagógicas, 

tais como 

(...) recuperação e dinamização do 

uso de kits de tv, vídeo, antena 

parabólica, implantação de contextos 

de usos e produção de  tecnologias 

inteligentes, ampliando o número de 

escolas conectadas à rede de 

informação – Internet. 

(SMEC 2001, p20-21) 

 

4. ANÁLISE DOS DADOS 

 

4.1 Um pouco do contexto  

 

   Após um caminho exploratório no campo, durante o ano de 2001, no sentido de descobrir 

um espaço que possibilitasse a investigação que 

almejava, cheguei ao CAPS  (Centro de 

Aperfeiçoamento de Professores da Rede 

Municipal de Ensino), em março de 2002, para 

tomar conhecimento sobre o que seria e qual a 

sua função. Encontrei um grupo de professores 

representantes de 15 (quinze) escolas envolvidas 

com o PETI (Projeto de Educação e Tecnologias 

Inteligentes), coordenado por Ana Maria Cintra19, 

representante legal do grupo vinculado aos 

Projetos Especiais – 

Comunicação e Novas 

Tecnologias e mais 04 

(quatro) professoras20, 

conjuntamente 

responsáveis pela dinamização das ações do núcleo, estudando e discutindo sobre a utilização das 

                                                 
19 Em conversa informal com todos os envolvidos na pesquisa, fui autorizada pela publicação de seus nomes, fato 
que pra mim denota grande exercício no desenvolvimento da democracia. 
20 Professoras que trabalham com o projeto: Edna Barreto Lynn Alves, Maria Sigma,e Cassia  
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tecnologias em suas respectivas escolas. Este projeto, apesar de pretensa ampliação para 22 

escolas, pelo órgão central - Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Salvador (SMEC), 

atualmente atende diretamente a 15 escolas do ensino fundamental, que desenvolve as atividades  

com 45 (quarenta e cinco) professores de tecnologia atuando no laboratório, em turnos 

diferenciados21. Por sua vez, estes professores intermediam com os demais da unidade de ensino, 

as ações que devem ser desenvolvidas pelos alunos no laboratório, buscando sempre o 

envolvimento com todas as áreas do conhecimento. O referido projeto (PETI), que se apresenta 

nas linhas de ação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura – Quadriênio 2001-2004,22 é o 

reflexo de uma das principais Metas do Plano Nacional de Educação, ou seja, Garantir a 

disseminação das novas tecnologias educacionais nas escolas públicas.  

  Diante de tais responsabilidades, o grupo coordenador do projeto (PETI) sentiu a 

necessidade de criar o Núcleo de Educação em 

Tecnologia (NET) para acompanhar e desenvolver as 

atividades relacionadas com Educação e Tecnologia 

nos laboratórios de tecnologia da rede municipal de 

ensino. Embasado nos pressupostos teóricos de Lèvy  

e Vygotsky, compreende que os elementos 

tecnológicos atuam como mediadores do processo de 

construção do conhecimento, indo além da 

perspectiva de meras ferramentas que se propõe a 

atuar como recursos didáticos. No sentido de concretizar as metas propostas foi criado o Espaço 

                                                 
21 Os professores selecionados possuem 40horas de trabalho sendo que 20h no laboratório e as restantes em  salas 
regulares. Isso contribui para melhor articulação entre os trabalhos do laboratório e a proposta pedagógica da escola. 
22 Estas informações podem ser  analisadas mais claramente no documento Educação - Dever de todos. Quadriênio 
2001-2004, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 2001. 



 62

de Formação Permanente de Professores, com um Laboratório de Tecnologia com 16 

computadores doados pelo MEC e conectados à Internet, com apoio da Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura, com as seguintes ações:  

 

1. Atendimento aos professores da rede Municipal e da rede UNEB.   

2. Encontro semanal do grupo de estudos. 

 3. Realização de cursos de informática (Power-Point, Front-Pag e outros). 

4. Curso de Educação e Tecnologia para coordenadores pedagógicos e professores das     

     diversas áreas do conhecimento. 

 5. Construção de ambientes virtuais de aprendizagem. 

 6. Empréstimos de vídeos e livros.  

 

 Após caminhar fazendo algumas investiduras neste Núcleo, conhecendo seu 

funcionamento, vinculação com as políticas públicas e metas, fui sentindo que havia uma certa 

dificuldade com relação a minha permanência neste  grupo até o momento em que fui advertida 

pela coordenação do Núcleo, aqui representada pela professora Ana Cintra: “... a  SMEC 

pergunta o que faz aqui e afirma que não se poderia desenvolver nenhum trabalho sem a 

permissão deste órgão”. Este fato levou-me até a Professora Joelice, atual coordenadora da 

Coordenadoria de Ensino e Apoio Pedagógico – CENAP, para conversar sobre o objeto da minha 

pesquisa, confirmando desse modo sua fala. Sem desistir de perseguir meu objetivo porque 

entendia que era lá, exatamente, o meu lócus, procurei a UNEB e oficializei o trabalho da 

pesquisa. Tal fato, porém, não impediu que “vigiassem” os meus passos até o término da coleta 

dos dados de que precisava. 



 63

Diante desta realidade percebi uma contradição entre a proposta  da SMEC, ao propor 

uma ação democrática para viabilizar a construção de uma sociedade melhor e a sua 

concretização, pois, nega ao mesmo tempo a outro cidadão, professor, o direito de buscar, 

descobrir. 

 Para elucidar resgato de seus documentos o que no momento posso chamar de pretensas 

intenções: 

Os sinais de uma nova etapa de mudanças se configuram com o início de um novo 
século, marcado por transformações sociais e tecnológicas, que movem a 
caracterização de um novo modelo de gestão com o delineamento de novos 
paradigmas para a construção de uma sociedade melhor,   

 
E, portanto,  
Garantir a democratização de oportunidades constitui-se prioridade neste governo, 
no contexto da gestão pública municipal de educação. Esses pressupostos são 
orientados pelo eixo da educação para formação de competências, contemplando 
as relações escola-comunidade, professor-aluno-cotidiano de aprendizagem, gestão 
de ensino-qualidade da prática educativa. (SMEC 2001, p. 8) 

 
Neste contexto, compreendi como eram equacionadas as intenções do sistema e a 

concretização dos seus objetivos entendendo a dificuldade que temos ainda, nós, os cidadãos, de 

abrir os espaços para crescimento, oportunidades, desde quando somos frutos de uma educação 

altamente centralizadora e autoritária.   
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4.2. O que pensam os professores do Núcleo de Educação e tecnologias sobre o trabalho 

desenvolvido no laboratório das escolas. 

  

O trabalho da equipe do NET/CENAP está organizado em dois níveis:  primeiro, construindo  um 

trabalho de formação continuada de professores, com o objetivo de 

discutir os referenciais teóricos que norteiam a relação educação e 

tecnologia, e, ao mesmo tempo, propiciando aos componentes do 

núcleo experienciarem esta relação. O segundo, a partir do subsídio 

teórico/prático, com os professores das 15 unidades de ensino 

selecionadas com seus respectivos laboratórios de informática, 

mediando a relação com os demais professores da escola, alunos e 

comunidade. Há uma proposta que orienta as ações do projeto, porém 

cada escola tem autonomia para, de acordo com sua realidade, construir 

sua ação. 

Vale ressaltar que, apesar desta pesquisa centrar-se no uso da 

tecnologia computador, o projeto envolve outras como uso de vídeos, filmagens, etc... 

Embora o núcleo tenha essa estruturação e organização, com espaço de discussão, estudos 

e experimentações, isto não garante o bom funcionamento dos laboratórios nas escolas haja vista 

outras variáveis como: 

1. Falta implicação dos sujeitos envolvidos sejam membros do NET ou os 
professores das escolas. Falta o desejo de mudar, de aprender coisas novas, de 
fazer história. (Lynn) 

 
 
2. A resistência dos professores, a incompreensão do projeto pelo corpo técnico-

administrativo das escolas.  (Maria Sigma). 
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3.  A falta de conhecimento dos objetivos do projeto por algumas pessoas das 
escolas e até mesmo da Secretaria. Laboratórios com poucos equipamentos.  
(Edna) 

 
 
 
4. A maior falta que encontramos, creio que seja a falta de coordenador 

pedagógico em algumas escolas para fazer a articulação da tecnologia com as 
diversas áreas do conhecimento. O número de computadores ainda é pequeno 
para atender a demanda de alunos da escola. (Ana Cintra) 

 
 

 

Apesar da compreensão macro pelo sistema da importância e necessidade das tecnologias 

na educação, sempre se instala um vazio entre o querer fazer e sua realização. Em determinados 

momentos ora são as questões políticas atreladas ao modelo econômico que dificultam as 

realizações e podem ser evidenciadas pela quantidade de equipamentos disponíveis em cada 

escola e no universo delas: de 24823 unidades de ensino no ano de 2002, apenas 15 são 

beneficiadas com o projeto e mesmo assim enfrentam certas dificuldades; ora, em outros, o medo 

de enfrentar situações novas coloca o professor em situação de fragilidade, haja vista sua 

formação baseada em modelos positivistas de educação centrando no professor todas as 

possibilidades de ensino e aprendizagem. Então, como poderá um professor construir juntos com 

os alunos um saber, se ele não está convencido, ainda, que a aprendizagem se dá no processo de 

interação social, de trocas e construções? Como viabilizar propostas pedagógicas mais 

democráticas quando ainda não é considerado o contexto da escola e do professor tal como se 

apresenta? 

 

 

                                                 
23 No Planejamento Estratégico da Secretaria foram previstos mais 16 escolas com projetos de tecnologias para o ano 
de 2002, porém não foram concretizados. 
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Vale lembrar também a distorção teoria/prática que se mostra presente nesse momento 

quando foi perguntada a CENAP sobre o conceito de tecnologias e me foi respondido: - O 

professor do PETI pode responder melhor a você, sua filosofia e funcionamento. Sei que está a 

serviço do ensino e da aprendizagem, porém, o professor resiste ao seu uso. Todas as 

tecnologias estão dentro da escola e o professor não dá conta. Nós temos investido no professor, 

na área da metodologia mas descobri que o professor não sabe ler nem escrever, não são 

leitores/escritores. Verifico isso quando elaboramos a avaliação para a 4ª série e os professores 

não souberam responder, não dominavam os conteúdos. Queria entender por que os professores 

não consideram os elementos tecnológicos como necessários, importantes à educação. 

Assim, no processo de desenvolvimento da pesquisa, compreendi como era importante 

para efetivação do projeto (PETI) a consciência teórica de um fazer pedagógico que também se 

estendesse até o campo da escola, com os professores de sala de aula e seus respectivos alunos. 

Compreender o significado das tecnologias como mediadoras da aprendizagem, retrata Ana 

Cintra, requer  um conhecimento mais amplo do seu uso; o professor deve encarar os elementos 

tecnológicos como elementos estruturantes de um novo pensar, indo além da perspectiva de 

meras ferramentas (...) apenas  como recursos didáticos. 

Vinculado a essas colocações acima, também foi importante conhecer o conceito de 

educação dos envolvidos no projeto porque compreendi que  educação significa  compromisso e 

responsabilidade com o mundo; isto é,  compreendê-lo da maneira como ele é, convivendo com 

as contradições mas também dialogando com a ambigüidade existente. Sem a participação efetiva 

dos envolvidos torna-se mais difícil ainda concretizá-la o que segundo Assmann (1999), significa 

melhoria pedagógica e compromisso social. 
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Para os professores da equipe do NET,  a educação é assim compreendida: 

 

 
Penso a educação como um processo contínuo de transformação que ocorre em 
diferentes espaços, mobilizando globalmente os sujeitos envolvidos nos processos 
de ensinar e aprender. Nesse processo de construção, sujeitos interagem com 
diferentes tecnologias. Compreendo aqui as tecnologias como qualquer elemento 
que surge para atender uma demanda pontual e que modifica, transforma, e 
amplia as funções cognitivas dos sujeitos. Portanto, conceber educação e 
tecnologia no PETI, para mim, parte dessa premissa. 
As escolas de modo geral e em especial as da SMEC estão permeadas de 
diferentes tecnologias, o que tentamos fazer é desenvolver uma compreensão mais 
ampla do que são esses elementos tecnológicos, enfatizando as tecnologias 
digitais, mas compreendo os diferentes suportes tecnológicos como elementos 
mediadores no processo de ensinar e aprender. (Lynn)  

 
Entendo educação como um processo de socialização do conhecimento (em todas 
as sociedades) e de formação e transformação do sujeito (desenvolvimento da 
cognição, das competências, habilidades) onde as diversas tecnologias entram 
como elementos mediadores deste processo.  (Maria Sigma) 

 
A educação é um processo contínuo de construção do conhecimento na  qual as 
tecnologias exercem papel importante na medida em que atuam como mediadores 
nesse processo (Edna)  

 
 

Ao lado deste lastro teórico, também o desejo de trabalhar com as tecnologias, a 

construção de novas idéias, e ao mesmo tempo vencer barreiras, foi presente no trabalho com as 

tecnologias:  

 
 

Acreditei que navegar era preciso (...) confesso que não foi fácil romper com o 
medo diante do novo, mas como disse Paulo Freire; é preciso estar abertos 
constantemente  ao novo e ao diferente para poder crescer e aprender. (...)  
(Ana Cintra) 
 
O meu desejo de saber, de buscar, de construir um novo olhar da relação 
educação e tecnologia. (Lynn). 
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Identifiquei-me com a proposta do Projeto baseada na concepção de Vygotsky e 
Lèvy  (...) ( Maria Sigma) 
 
 
Desejo de trabalhar com as novas tecnologias. (Edna) 

 
   

 

Analisando as respostas sobre as dificuldades para operacionalização do projeto do ponto 

de vista da equipe, não se distancia  do modo como os professores do laboratório reagem ao 

trabalho proposto: 

 
Sentem resistência ao novo, pois articular as atividades curriculares com o 
laboratório implica em sair do lugar comum, tendo que planejar atividades 
diferenciadas (...) é uma longa caminhada, cheia de avanços e atrasos (...) os 
professores de modo geral trabalham em média 60 horas/semanais o que dificulta 
em pensar outras possibilidades pedagógicas.(Lynn)  

 
 

No contexto dessa  realidade, quando pergunto sobre as expectativas de avanços do 

projeto em desenvolvimento, encontro idéias opositivas, isto é, uma muito otimista; outras, 

dentro da realidade difícil em que se encontra a educação pública: 

 
A partir da interação com as tecnologias, favorecendo a classe de menor poder 
aquisitivo, espera-se uma melhoria de na qualidade do processo de 
ensino/aprendizagem que possibilite a construção e socialização do conhecimento 
e contribua para o desenvolvimento da inteligência e da criatividade dos alunos.   

 
 

É válido acrescentar que já é comentado entre as escolas envolvidas no projeto, a 
melhoria no desempenho dos alunos, o favorecimento da auto-estima, e a postura 
do professor que já não é mais o detentor do conhecimento, mas um facilitador do 
processo ensino/aprendizagem. (Ana Cintra) 

 
Como as diversas tecnologias estão cada vez mais presentes no cotidiano e na 
escola, acredito que haverá uma busca pelo entendimento dessas tecnologias. 
Entretanto a valorização do projeto nas escolas dependerá da concepção de 
educação que estará por trás desta busca. (Maria Sigma) 

 
Nesse momento Maior disseminação  da cultura tecnológica na Rede Municipal. 
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Incorporação do projeto PETI, ao Projeto Político Pedagógico da Escola   
 

Ampliação do projeto. (Edna)  
 
 

Nesse momento me sinto estacionada. É preciso ter autonomia, liberdade para 
pensar e ousar coisas novas. Hoje existe uma burocratização que impede novos 
vôos. (Lynn)  

                                                                                     
 

Destas colocações expostas acima posso concluir que, apesar de boas intenções dos 

órgãos municipais, baseados na Meta do Plano Nacional de Educação, aprovado em dezembro de 

2000, que se ilustra como Garantir a disseminação das novas tecnologias educacionais nas 

escolas públicas e se especifica nas Linhas de Ação do Quadriênio 2001-2004 da Secretaria 

Municipal de Educação como Intensificar, tecnicamente, a implementação dos espaços de 

aprendizagem de cultura tecnológica na escola, com insumos necessários á modernização e 

transformação qualitativa das condições onde acontecem as práticas pedagógicas, tais 

como: instalação e ampliação de bibliotecas escolares; recuperação e dinamização do uso 

dos kits de tv, vídeo, antena parabólica; implantação de contextos de uso e produção de 

tecnologias inteligentes, ampliando o número de escolas conectadas à rede de informação – 

INTERNET, torna-se difícil concretizar ações desde quando enfrentamos uma realidade difícil e 

incoerente. Muitos são os desafios que temos de administrar superando as dificuldades. 

Um exemplo disto foi o não cumprimento de ampliação em 2002, de 15 para 23  escolas, 

por motivos de corte nas verbas destinadas a esta ação sem contar com as dificuldades próprias 

do processo pelas quais a escola passa no desenvolvimento das ações pedagógicas, no que tange 

ao funcionamento das escolas, bem como ao trabalho desenvolvido pelo professor, evidenciados 

de forma presente ao longo desta pesquisa. É necessário ficar em estado permanente de 

discussão. 
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4.3. O que pensam os professores e alunos sobre leitura e escrita  
 
 

 

 

 

 

 

 

Pensando em compreender a influência do computador através dos aplicativos utilizados 

para edição de textos, como Word, Power-Point, Paint-Brush no processo de produção de textos 

dos alunos da Escola Municipal Novo Marotinho, entrevistei as professoras das classes 

selecionadas sobre suas concepções de leitura e escrita, para entender como se processava a 

produção de textos no laboratório, pois para mim a condução das atividades neste espaço deveria 

espelhar os fundamentos que as direcionava, sobretudo porque, como expressa Chartier (1997), 

nossa concepção de texto está sendo modificada e é preciso repensar a relação fala e escrita e a 

considerar modos mistos e heterogêneos de construção que integrem diferentes formas de 

oralidade e escrita tendo em vista a influência dos avanços tecnológicos na alteração das 

convenções que regem os modelos de escrita padrão e das práticas letradas. 

Ao lado dessa realidade, como considera Bordenave (1985), a comunicação é uma 

necessidade básica de toda a pessoa humana, do homem social, que vem evoluindo ao longo do 

tempo, e hoje os avanços da ciência e das tecnologias mais sofisticadas têm oportunizado outras 

formas de interação social através da linguagem escrita.  

Favorecida pelas interfaces do computador colaborando com a inserção de imagens, sons, 

fotos, gráficos, tabelas, e mesmo outros textos é possível uma escrita que venha contribuir com a 
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O professorado 
brasileiro não atingiu a 

“galáxia de Gutenberg”: 
utilização do livro. 

Comporta-se ainda como 

“lector” medieval que 

“recitava” pergaminhos e 

papiros para alunos 

analfabetos. A biblioteca 

não é ainda fonte de 

informação: transmite 

suas “mensagens” 

oralmente, como faziam 

os povos pré-históricos, 

sem tradição escrita.  

McLuhan, citado por 
Oliveira (1996 p. 9) 

expressão do pensamento de forma mais rica e criativa. Desse mesmo modo, como afirma  

Landow e Delany (1999) citado por Ramal (2001), o surgimento da informática especialmente 

após as novas formas de processamento da escrita oferecidas 

pelo computador possibilitou uma  escrita hipertextual que 

implica novas formas de ler, escrever, aprender, de produzir 

conhecimento. No ambiente da escola e teoricamente 

subsidiados em suas concepções os professores se vêm na difícil 

tarefa de trazer o mundo letrado para dentro da escola. Como 

dizia McLuhan, citado por Oliveira (1982), no final do século 

XX, ainda bem a escola não atingiu a galáxia de Gutenberg, ou 

seja, não interagiu eficazmente com a escrita, através dos 

materiais impressos quer sejam livro, revistas, jornais, muitos 

ainda estão enraizados na cultura da oralidade. Dentre muitas 

causas, podemos considera,r que já se encontram disseminadas 

na sociedade já algum tempo, a má qualidade na formação dos 

professores, a ausência de políticas públicas coerentes com a educação, o próprio modelo 

econômico centrado no lucro exacerbado. Porém, uma questão muito importante e vale lembrar, é 

a falta de compromisso de muitos professores com o seu ser, saber e saber fazer pedagógico. 

É neste contexto, apesar ainda de parcas experiências na rede pública de ensino, que as 

tecnologias da informação e comunicação estão se adentrando pela escola, como denomina Lèvy 

(1993), transformando, em decorrência do seu processo de produção, armazenamento e 

transmissão de informação, a forma como o homem se relaciona com o social e o cultural e 

conseqüentemente na maneira de produção do conhecimento.  
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Numa entrevista que realizei com as professoras selecionadas na pesquisa, sobre as 

concepções e importância da leitura e da escrita, todas têm a compreensão da sua relevância; mas 

como poderá se configurar essa escrita mediante esta realidade?   

 -Para você o que é ler? 

 
-Ler é decodificar símbolos, é fazer a leitura para a própria vida, é compreender uma mensagem 

otimizando uma comunicação.  
 
-E escrever? 

-Vai daquela relação de  você utilizar códigos, da representação da fala, que vai otimizar 
provavelmente uma comunicação, que tem toda uma relação de convenção para que se permita essa 
comunicação com o outro.  
 

-A relação do ler e escrever caminham juntos. Eles têm um caráter distinto mas caminham 
juntos. Se eu registro e não leio eu perco a relação funcional  dessa comunicação. Eu só aprendo a 
ler escrevendo. Quando a gente diz assim: eu só leio quando estou escrevendo é porque estou 
construindo toda uma relação  de leitura de código, de representação, estou construindo uma relação 
coma convenção. (Lea) 
 
 
 

-Ler é interpretar, compreender, descobrir o significado. Na verdade eu vejo o ato de ler como 
você conseguir compreender, ser capaz de interpretar o que está escrito.(Eliana) 
 
-E escrever? 

-Você só consegue escrever organizando o pensamento, as idéias. 
Sem as idéias, sem o pensamento fica difícil o ato de escrever. O escrever requer um pensar, uma 
organização, ter o que escrever, e você só consegue escrever se tem essa organização. Pra mim 
escrever é saber colocar no papel o pensamento 
 

-No inicio, esse foi meu processo de formação, eu via a leitura e escrita como um ato mecânico, 
eu não via a leitura e escrita como ato de comunicação, isto eu estou vendo agora, depois que voltei a 
estudar. (Eliana) 
 

  

Considerando a exposição acima compreendi que apesar das professoras conceituarem a 

alfabetização como um processo de representação de fonemas em grafemas e vice-versa, mas 

também como um processo de compreensão e expressão de significados através do código 

escrito, esse conceito vem se modificando ao longo das suas experiências, principalmente quando 

envolvidas com cursos e atualização profissional. Isso decorre de certa forma do entendimento 
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que ler e escrever são atos importantes na vida do 

indivíduo sobretudo porque  favorece o seu 

desenvolvimento pessoal e conseqüentemente à 

construção da cidadania 

 Ao lado das professoras, os alunos também 

reconhecem esta importância ligando-a a sua função 

social, isto é, dando sentido na e para a vida. No dia da entrevista os alunos da 4ª série estavam 

muito empolgados e alegres. Afinal de contas também estávamos fazendo uso de uma outra 

tecnologia (ainda que bem mais antiga, isto é, anterior ao computador) - o gravador. Era uma 

outra forma de registro de informações utilizado pelos alunos que favorecia como coloca Olson 

(1997), a sua representação no papel, muito embora fosse em outro suporte tecnológico. 

 Ao lado disso, também a consciência que é através dessas aprendizagens que podem 

aprender e ampliar significados.  

-Você gosta de ler? Por quê? 
 
 
-Eu gosto de ler porque faz bem pra mente e pro corpo. (Anderson) 
 
-Eu gosto de ler porque é um hábito saudável e eu gosto muito. (Leandro) 
 
-Eu gosto de ler porque é uma maneira de aprender mais as coisas e... várias     
coisas. (Allana). 
 
-Eu gosto de ler porque é um hábito saudável e é bom pra gente. (Anderson). 
 
-Eu gosto de ler para aprender mais. (André). 

 
 

-Você gosta de escrever? 
 
 

 
-Eu gosto pró porque deixa as coisas gravadas, a gente pode lembrar e ajuda no futuro da gente. 

(Anderson). 
 
-Eu gosto de escrever porque nas coisas registradas a gente pode aprender. 
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Alô, alô, alô 
Aqui é do Marotinho 

Gosto muito da escola 
Ela é mil, é mil, é mil 

 
A escola Marotinho 

Está botando pra quebrar 
E você aí parado Venha logo estudar!!! 

 
(Patrícia e Allana) 

 
Eu gosto de escrever no computador porque é mais 
rápido, é uma máquina que a gente consegue fazer as 
coisas melhor e eu sinto um negócio no coração que 
eu nem consigo explicar. Eu acho que o computador 
foi uma das melhores invenções que já inventaram. 
(Allana) 

 
-Eu gosto de escrever porque é uma maneira de eu me expressar melhor, de dizer o que eu sinto, 

de dizer o que acontece. (Allana) 
 
-Eu gosto de escrever porque agente aprende muito mais. 
 
-Eu gosto de escrever porque desenvolve a nossa mente; cada dia a gente vai aprendendo, 

desenvolvendo as letras da gente. Porque ali agente escreve no papel, ali mesmo agente guarda, 
reserva pra nunca mais se esquecer; igual a um diário que a gente escreve e bota tudo lá. (Misael) 

 
-Gosto de escrever para me atualizar melhor, desenvolver as minhas letras, aprender mais. 

(Vinicius) 
 
-Gosto de escrever porque é uma maneira da gente se desenvolver, aprender a ler e escrever, 

fazer músicas, histórias, essas coisas... (Escreve a música em um papel e canta conforme criaram) 
 
 

       

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

Quando se fala de escrita no computador a compreensão sobre a sua importância não se 

modifica mas desperta nos alunos “um certo 

gosto” por estarem como denomina Calkins 

(2002), envolvidas com a escrita, 

compartilhando seus textos com os outros e 

si percebendo como autores, questão 

importante pois percebam que essas palavras 

“impressas” podem ser partilhadas com outros a ponto de “atingir os corações e as mentes dos 

leitores”. 
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-Vocês gostam de escrever no computador? 
 
 

-É muito divertido e eu gosto muito. Vinicius. 
 

-Porque tem jogos, histórias pra gente ler, muitas coisas... Patrícia. 
-Eu gosto de escrever no computador porque é um hábito saudável para a gente. 

(Jonatas) 
 

-Eu gosto de escrever no computador porque dali mesmo a gente aprende mais, que na 
hora de fazer pesquisa pela ali mesmo a gente faz. Às vezes a gente não tem computador, mas 
dia de 3ª feira que tem aula de informática, aí é bom para todos, para a gente. (Misae)l. 
 

-Eu gosto de escrever no computador porque a gente aprende muitas coisas que a gente 
não consegue fazer assim no caderno. [Por exemplo]... fazer uma pesquisa quando a gente 
não tem livro; a gente vai lá no computador e acha, rapidinho, é fácil. (Anderson). 
 

-E quando você estava  produzindo seu texto contando como foi a eleição dos líderes de 
turma? 

-Eu botei uma tabela com o nome dos líderes e a quantidade de votos. 
-Contribuiu em que pra você? 
-Eu aprendi mais e destacou mais os nomes das outras palavras e ficou mais clara. – O 

que, a sua redação? – sim. – O que você achou?  
-Aprendi a fazer novas coisas e a escrever melhor. (Anderson) 
 
 -Eu gosto de escrever no computador porque lá eu acho as coisas que eu não sei e me 

interessa, lá no computador. (Adilson) 
 
-Porque é divertido e na hora que a gente escreve a palavra errada, o computador 

mostra. (Leandro) 
 
-E você faz o que quando ele mostra? 
-A gente conserta letras, se estiver certo fica bem, se estiver errado fica vermelho, aí a 

gente vai lá e conserta e fica reto e aí melhora as nossas letras e muito. (Gislaine) 
-Eu gosto de escrever porque é bem rápido. Aí a gente entra no site, aí vem ... o 

computador é a melhor coisa pra gente aprender e tem jogos muito bons. 
 
-Eu gosto porque a gente vai descobrir coisas, descobrir jogos, pesquisa, aprender mais. 

Antes eu não sabia mexer, entendeu? Agora meu irmão está tomando curso de computador, 
agora as coisas que ele não sabe eu mostro a ele como é. 

 
-Na hora que você vai escrever o texto é bom porque? 
 
-È pró porque é mais fácil, de lápis é mais difícil e pesado. Aqui é só digitar e vai 

saindo... fica mais fácil, a gente escreve mais coisas. De lápis a preguiça vem antes, no 
computador é fácil. 
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-Eu gosto de escrever no computador porque fica mais fácil, eu me sinto mais à 
vontade, minhas idéias se repõem e é muito melhor. (Allana) 

 
-Eu gosto de escrever no computador porque quando a gente erra alguma coisa a gente 

vai ao ABC e quando a gente volta a palavra já está certa. A gente pode entrar num site e 
falar com as pessoas. Se meu avô estiver no interior eu posso eu posso pegar o site dele e 
falar com ele e isso é legal. ´;e por isso que eu gosto de computador. 

-Eu vou contar uma história: uma vez eu fui entrar num site de bate papo e falei com um 
menino, eu e minha colega Milena. Só que isso foi longe demais pró, era um menino; eu disse 
que tinha 14 anos e minha colega 13; aí a gente conversou, conversou...A gente ia até 
mandar uma foto pró uma pra ele e uma pra gente, aí entrou a professora, agente parou 
tudo, porque também a gente não está na idade de namorar, não é pro? (Allana) 

 
-Eu gosto de computador porque dali mesmo a gente sai aprendendo as coisas que a 

gente faz. Ali é um lugar que a gente fica em paz sozinho e os professores e alunos. Dali 
mesmo a gente corrige tudo. (Misael) 

 
-Eu gosto porque posso mandar e-mail pra outras pessoas, fazer pesquisa, posso fazer 

muitas coisas que eu nunca aprendi e só sei fazer no computador. (Misael) 
 
 

 
 
Como podemos ver através dessa entrevista, escrever no computador é algo que desperta 

o interesse pelas possibilidades que oferece: por ser mais fácil e melhor para a fluidez das idéias; 

ajuda na correção ortográfica sem agredir a auto-estima, pois dali mesmo agente sai aprendendo, 

auxilia na comunicação, na descoberta de coisas novas, outros conhecimentos, por ser divertido. 

A partir dessas considerações me questionei: - por que então não aproveitar todas essas 

possibilidades?   

  Da mesma maneira essas perguntas foram feitas aos alunos menores, do CEBII, 

entretanto suas respostas não foram tão amplas quanto aos da 4ª série, mas, a função social da 

escrita estava marcadamente em suas falas: é preciso saber ler e escrever porque faço parte de 

uma sociedade letrada e como tal este é um recurso de comunicação e interação social. 

 
 
-Você gosta de ler? 
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-Gosto porque quando a gente chega no hospital  a gente vai saber ler. Se nossa mãe não souber 

ler e tiver um lugar para gestante e idosos aí a gente tem que falar pra nossa mãe pra ela não sentar 
no lugar errado ou parar fora do ponto. (Mariel) 

 
-Gosto de ler porque eu gosto de estudar. (Janaina) 
 
-Gosto de ler pra passar de ano. (Andreza) 
 
-Gosto de ler porque eu aprendo. (Amanda) 
 
-Gosto de ler porque eu  acho bom. Eu aprendo a ler para escrever. (Mônica) 

 
 
 

-Você gosta de escrever? 
 
 

-Eu gosto porque eu aprendo a fazer carta. (Hellen) 
 
-Eu gosto porque eu faço o ABC, história e faço texto. 
 
-Que texto você gosta de escrever? 
 
-Os dos livros.  
 
-Quais? 
 
-Tem um bocado, o da bola rola ... 
 
-Você gosta de escrever ou copiar? 
 
-Eu gosto de copiar porque é mais fácil que escrever, porque quando eu escrevo eu penso mais e 

às vezes eu erro e quando eu copio eu não erro porque eu estou olhando. (Mariel) 
 
 
 

-Você gosta de escrever no computador? 
 
 

 
-Eu gosto porque é mais fácil . (Hellen) 
 
-Eu gosto porque é mais rápido e eu desenho e pinto. (Jucimara) 

 
-Porque eu desenho, abro o Paint, aí eu gosto. (Amanda Santos) 
 
-Você acha que o que faz no Paint ajuda você a escrever? 
 
-Ajuda porque sempre que eu vou lá ele me ensina a corrigir; quando eu faço a coisa errada ele 

me ensina e aí eu sempre faço certo. (Mariel) 
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Como podemos ver pelas falas dos autores acima referenciados, todos tem  definidos a 

importância da aprendizagem da leitura e escrita. Gostam de ler, escrever e alguns entendem 

mais claramente sua funcionalidade. 

Quando se trata de utilizar o computador para representar a escrita, também trazem 

afinidades ainda que não saibam utilizar adequadamente para suas enunciações. 

Quando tratamos de relacionar a as concepções dos professores sobre a leitura e escrita  

com suas práticas pedagógicas, observamos que entre compreender a escrita como um 

sistema de significados e operacionalizar com esta mesma intenção é algo mais complexo 

pois o professor precisa ter construído muitas idéias e conceitos a este respeito, fato que 

muitas vezes se torna muito difícil porque precisa trabalhar quase 60 horas para dar conta da 

sobrevivência, não lhe restando tempo para um aperfeiçoamento constante e qualificado. 

Vale deixar aqui registrado provisoriamente  que posso considerar esta instituição 

privilegiada pela seriedade do corpo técnico-pedagógico e administrativo mediante  a condução 

responsável das ações do Projeto Político e Pedagógico da Escola enfatizando o processo do 

ensinar e aprender fundamentais para o desenvolvimento dos alunos e possivelmente é isto que 

faz a diferença dentre muitas outras.  

Trabalhar as tecnologias na escola em consonância com as proposições da SMEC pode 

ser algo possível porque não se distanciam da comunidade que atendem  todavia é preciso 

repensar os entraves também provocados pelo órgão que, “cheio de intenções”, muitas vezes 

influenciam no funcionamento da escola. 

Para finalizar, concluo que a utilização do computador através dos processadores de texto, 

pelos professores e alunos, com todos os recursos que dispõe, dependerá não só da concepção de 

leitura e escrita dos professores mas também do conhecimento que detêm sobre tecnologia. A 

forma como direcionarão os trabalhos será o reflexo do seu pensamento. Os alunos gostam de 
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escrever no computador porque, dentre muitas razões, é mais fácil, prazeroso, corrige os erros, e 

as idéias se repõem, porém para que a produção de texto se processe de forma mais criativa e 

comunicativa necessário se faz que o professor tenha uma visão mais ampla sobre suas 

possibilidades enquanto agente impulsionador do desenvolvimento cognitivo. Portanto é preciso 

ser, para conhecer, para poder fazer. 
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Alunos da 4ª série do ensino fundamental   

desenvolvendo atividades no laboratório de 
informática. 
Abril, 2002 

4.4. O cotidiano da escola Novo Marotinho: uma relação com o computador 

 
 O trabalho no laboratório de informática é 

desenvolvido sob a orientação de duas professoras  

atuando nos   turnos matutino e vespertino. Estas 

professoras têm a tarefa de promover junto às 

demais, das classes, atividades integradoras com o 

currículo. A preocupação é operacionalizar as ações 

do PETI, e ao mesmo tempo evitar que no 

laboratório o computador seja utilizado 

apenas como ferramenta, pois partem, 

como já me referi  anteriormente, da compreensão que os elementos tecnológicos podem 

funcionar como estruturantes do pensamento, partindo da idéia, como pensa Gandim (1996), que  

um computador é um processador de informações e não faz nada que não tenha sido programado; 

por trás das telas tem um trabalho intelectual feito pelo homem, portanto não tem entidade, nem 

um conteúdo próprio, e não realizam nada sozinhos. 

 Certamente não podemos perder de vista, como lembra Lèvy, que a escola é uma 

instituição  que há cinco mil anos se baseia no falar/ditar do mestre, na escrita manuscrita do 

aluno e, há quatro séculos, em um uso moderado da impressão. Uma verdadeira integração da 

informática (como do audiovisual) supõe portanto o abandono de um hábito antropológico mais 

que milenar, o que não pode ser feito em alguns anos.  

Compreendi também, que parte desse processo não se efetiva porque existe um 

distanciamento entre o saber e o fazer dos professores; estes ao mesmo tempo em que 

“acreditam” na possibilidade do fazer a negam por não compreendê-lo efetivamente. 
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Um exemplo é representado quando os alunos do CEB II estão no laboratório para 

realização das atividades, que comumente são planejadas, e inicialmente a professora diz: Não 

bulam no computador que quebra, espere por mim que irei junto a todos, é só ter paciência ou 

assim, hoje nós vamos trabalhar com o “pente”, aquele que passa no cabelo (diz isso se 

referindo ao aplicativo Paint-brush). Como posso pensar que as professoras estão trabalhando 

com esta tecnologia  como estruturante do pensamento se nem ao menos é permitido aos alunos 

agir sobre o objeto do conhecimento – o computador? Como descobrir as suas facetas se não 

pode manipulá-lo? Como aprender a ler as suas páginas, (pois cada tela é uma página), 

carregadas de ícones, imagens, simbologias ideográficas se não lhes é dado o direito de 

desvenda-lo?  

Vvygotsky para explicar o desenvolvimento humano afirma que o homem não é passivo, 

nem independente da história, das formas sociais, da vida humana; a cultura é “parte integrante 

da natureza humana, já que sua característica psicológica se dá através da internalização dos 

modos historicamente determinados e culturalmente organizados de operar com informações.” 

(REGO 1995, p 42) 

É nesse contexto que a Novo Marotinho, envolvida com o PETI, vem buscando em sua 

prática escolar integrar as atividades do laboratório de informática, com os projetos pedagógicos, 

desenvolvidos pela unidade de ensino, todavia tem sido um esforço muito grande haja vista as 

experiências e conhecimentos dos professores na utilização do computador. Todas as professoras 

da escola nunca utilizaram o computador em qualquer outro espaço; a experiência, portanto, 

começou com a chegada desses equipamentos nesta instituição a partir do ano de 1995. 
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As questões enfocadas foram evidenciadas desse modo: 

 

 
No início do projeto foi muito difícil devido ao desconhecimento das formas de utilização 
na prática pedagógica. Hoje, muitas dúvidas ainda permeiam os meus trabalho. (Eliana) 
 
A primeira vez que liguei o computador e um vídeo foi quando entrei na prefeitura. 
Enfrentei vários conflitos para aprender e ensinar ao mesmo tempo. Mas conseguimos 
com muitos esforços desenvolver um bom trabalho com as tecnologias na educação (...). 
(Lea) 
 

 

 Vale ressaltar que apesar das dificuldades, reconhecem a importância do trabalho no 

laboratório por ser  uma questão que possivelmente validará todas as ações nele desenvolvidas. E 

quando perguntei qual o motivo de trabalhar com as tecnologias respondeu: 

 

 
A paixão pela educação. Por compreender que a entrada das novas tecnologias na 
educação é um momento de ruptura dos paradigmas educacionais, propondo uma nova 
forma de ensinar e de aprender, por isso desejei participar ativamente deste processo. 
(Lea) 

 
 

 Por outra parte, ficou enunciada a necessidade de estudos constantes sobre o uso das 

tecnologias na escola, ao mesmo tempo em que reforçam a importância do NET quando intenta 

operacionalizar as ações previstas no Projeto de Educação e Tecnologias Inteligentes: 

 

 
Através dos estudos realizados no grupo, reorientamos a nossa prática, superando muitas 
marcas pedagógicas do passado, buscando confrontar teoria e prática na busca de um 
novo momento educacional. O PETI propicia as bases teóricas e práticas para um fazer 
educacional contemporâneo inovador e interativo, sensibilizando e intervindo na 
formação continuada do professor. (Lea) 
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A troca de experiência e a formação de grupos de estudos são importantes 

estratégias de ampliação do conhecimento pois expande as possibilidades de 
intervenções e estratégias pedagógicas.As atividades desenvolvidas no laboratório têm 
proporcionado maior eficácia do processo ensino-aprendizagem, daí a importância do 
PETI nesta unidade de ensino. ( Eliana) 

 
 

Vale ressaltar que esses estudos feitos no âmbito da escola produziram uma relação de 

mais intimidade com os usos do computador e em conjunto com as ações da Secretaria Municipal 

de Educação e Cultura - SMEC, foi mais possível estabelecer no Plano de Desenvolvimento da 

Escola (PDE), metas coerentes com o contexto da escola sobretudo porque, a fundamentação 

teórica que norteia suas práticas, se constitui elemento fundamental para o alcance dos objetivos.  

No sentido de desenvolver ações envolvendo as tecnologias de forma integrada ao plano 

da escola, foi criado o Projeto Navegando,  justificado à comunidade, considerando que 

A introdução da informática em sala de aula já é uma realidade. O computador já é parte da 
sociedade pós-moderna e tanto melhor será uma escola quanto melhor preparar o aluno para o 
novo contexto. Isso não quer dizer que o educador se coloque numa atitude de passiva 
recepção das tecnologias. É necessário abrir um caminho entre a Pedagogia e a Informática - 
com incursões na Psicologia, na Sociologia, na Filosofia - para que possamos descobrir o que 
precisa ser modificado na realidade educacional e, em que essas inovações afetam as relações 
educativas e sociais. 
 

Desse modo, e sem distanciar o compromisso da escola com a comunidade, propõe os 

seguintes objetivos: 

 Instrumentalizar o aluno no uso e na aplicabilidade dos recursos em  informática; 
 Disponibilizar pesquisas através da Internet; 
 Socializar as novas tecnologias da escola (computadores, vídeo, televisão, rádio, retroprojetor etc.)   

com a comunidade local, visando o fortalecimento da relação entre ambas; 
 Promover a revisão e adaptação do currículo escolar aos novos recursos da tecnologia da 

comunicação; 
 Integrar as diversas disciplinas, promovendo o desenvolvimento dos processos cognitivos, sociais e 

afetivos; 
 Estimular a criatividade, o pensamento lógico e crítico observando a proposta da Rede Municipal a 

partir do documento Escola , Arte e Alegria diante da teoria construtivista; 
 Integrar a comunidade escolar ao universo da globalização mundial. 
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Este projeto foi desenvolvido em etapas: primeiro a discussão pelos professores e alunos 

em sala de aula, envolvendo toda a comunidade escolar. O que fazer, por que fazer, como fazer, 

foram norteadores para que a ação se realizasse.  Em sala todos produziram seus textos. Após o 

envolvimento de todos, passaram ao trabalho no laboratório de informática construindo textos 

escritos, desenhos, gráficos que referendassem suas decisões. Em seguida as professoras fizeram 

uma seleção das melhores representações para montá-las no computador e “entrega-las à 

secretaria”, isto ´e apresenta-las no NET. 

De certo modo, a melhor concentração de esforços para viabilizar a operacionalização de 

projetos relacionados à tecnologia tornou-se uma maneira eficaz de trabalhá-los ligando-os aos 

conteúdos e ou diversas atividades escolares. Entretanto me pareceu muito conduzido pelo órgão 

central.Apesar de considerarem o Projeto Navegando como um marco dos trabalhos com as 

tecnologias, compreendem a necessidade de atualizações no sentido de adequá-lo ao Projeto 

Político-pedagógico da escola. 

Concluindo, ressalto que, apesar das incoerências do percurso, há uma preocupação por 

parte da escola em refletir sobre a lógica que vai orientar o uso do computador bem como em 

procurar vinculá-la ao seu projeto político pedagógico.  

Por outro lado também o grande esforço das professoras na superação dos seus medos tem 

contribuído com as relações professor/aluno, haja vista que os mais experientes e desenvolvidos 

na tecnologia tornam-se os cooperadores constantes dos professores no laboratório. 
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Professoras no laboratório da escola 
experimentando situações didáticas. 

Junho de 2002 

4.5. A produção de textos no laboratório de informática 

 

A chegada do computador na escola trouxe uma espécie de “frisson” mudando o movimento 

nas práticas dos professores: enquanto uns sentiam-se atraídos pela sua “magia”, outros se 

afastavam com medo. Entendi como um movimento de repulsa para uns, quer por medo ou não, 

ou encantamento para outros, o que para Eco (1999), é compreendido como o grupo dos 

apocalípticos e dos integrados. 

No laboratório, esse movimento também foi evidenciado, contudo o desejo de caminhar 

lado a lado com as intenções do PETI, foi amenizando as distâncias e o trabalho do professor foi 

se concretizando:  

 
No inicio do projeto foi muito difícil devido ao 
desconhecimento das formas de utilização na prática 
pedagógica. Hoje muitas dúvidas ainda permeiam meu  
Trabalho. (Lea) 

 
 
A primeira 

vez que liguei um computador e 
um vídeo foi quando entrei na prefeitura. 
Enfrentei vários conflitos para aprender e ensinar ao mesmo tempo. Mas conseguimos 
com muitos esforços desenvolver um bom trabalho com as tecnologias na educação. (Lea) 
 

 

 

Por sua vez, os alunos reagem às atividades no laboratório de forma totalmente natural. 
Mesmo não tendo contato, muitas vezes, com estas tecnologias em casa, se mostram interessados e 
satisfeitos com as propostas. (Lea) 

 
Ou “com grande interesse e participação. As aulas no laboratório têm possibilitado maior 

dedicação aos estudos, além de ser a realização do sonho de muitos alunos”.( Eliana) 
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Vale colocar que apesar do interesse dos alunos ser notório quanto ao trabalho no 

laboratório, só o freqüentam uma vez por semana; para tal são divididos em dois sub-grupos 

porque só existem dez computadores disponíveis. Enquanto um sub-grupo fica na sala de aula 

desenvolvendo outras atividades programadas pela professora, outro se desloca ao laboratório; 

assim, e em pares eles interagem com o computador. Nas séries selecionadas para a pesquisa há 

35 e 34 alunos respectivamente para o CEB II e  4ª série do Ensino Fundamental. 

O que me parece positivo neste caminhar é a tentativa de unir esforços para que o 

computador seja utilizado como estruturante do pensamento (LÈVY, 1993), partindo da 

compreensão que isto se realizará melhor unindo-o ao projeto da escola. Para tal, após as 

definições curriculares mais amplas ligadas ao PDE e ao PETI, a professora planeja um roteiro de 

atividades para desenvolver com os alunos no laboratório de informática da escola, todavia, 

introduz outras não planejadas quando se faz necessário, a depender das circunstancias da escola 

e necessidades dos alunos. 

 Para ilustrar, trago alguns roteiros desenvolvidos pela professora da classe (CEB II) Lea, 

especificamente os que correspondem ao trabalho do laboratório e as produções textuais de 

alunos24.  

Acresço ainda que no início de cada ano letivo a primeira aula no laboratório se volta para 

informações sobre o funcionamento do computador, isto é como liga e desligar, sobre os 

programas e toda vez que a atividade é iniciada a professora do laboratório em conjunto com a da 

classe revisam os passos para abrir o computador e chegar até o programa a ser trabalhado. As 

crianças vão gradativamente realizando a tarefa, com entusiasmo e interesse.  

                                                 
24 Na oportunidade esclareço que foram mantidas as formas originais dos textos dos alunos, no sentido de ser fiel as 
suas produções, bem como ajudar o leitor nas reflexões das referidas escritas. Em ANEXO (08) os correspondentes 
aos outros dias da semana.  
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Os fundamentos do Programa 

Gestar, dizem respeito ao 
conceito humanista de 

qualidade na educação, à 
função da escola, às 

concepções de aprendizagem, 
ensino e avaliação e ao 
significado de formação 
continuada em serviço. 

 
Guia Geral do Programa 

Gestão de a Aprendizagem 
Escolar – GESTAR 

 

Deste fato conclui que a orientação inicial quanto ao uso do computador é importante 

porque os alunos da 4ª série apresentam maior habilidades 

em seu manuseio não obstante ao envolvimento anterior com 

a tecnologia. 

Como já mencionei, em busca de uma ação 

pedagógica cada vez mais eficiente, é sempre preocupação da 

professora vincular as atividades do laboratório aos projetos 

da escola sobretudo porque na área de Língua Portuguesa 

estão subsidiados pelo Programa GESTAR, que por sua vez 

também foi planejado para auxiliar na qualidade da ação pedagógica. 

Desse modo, recorre às habilidades e conteúdos sugeridos pelo GESTAR25, para 

direcionar suas ações em torno das produções textuais. Nesta aula apesar de não explicitar a 

habilidade no roteiro voltou-se para a contemplação de situações comunicativas e posterior 

discussão sobre a atividade desenvolvida atentando para  a análise lingüística do texto. Porém não 

retornou a atividade ao laboratório para que fosse re-escrita pelos alunos considerando suas 

necessidades. 

 

3ª Feira – 30/07/02 

1. Rotina 

2. Laboratório  - Português e Ciências – produção de texto 

- Habilidade – Atende a proposta de produção de texto, considerando os elementos da 

situação comunicativa 

                                                 
25 Não é objeto dessa pesquisa o GESTAR. O mesmo aparece no sentido de contextualizar o trabalho do professor  
no laboratório de informática; isto é vinculado ao Projeto Pedagógico da Escola com o computador especificamente 
no que se refere a produção de texto 
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- Conteúdo – meio ambiente 

- Situação didática – No WORD as crianças irão construir um texto a partir da 

imagem (uma paisagem) considerando a situação comunicativa. 

3. Recreio 

4. Continuação –  iremos discutir sobre as produções no laboratório 

- analisar o texto atentando para  analise lingüística 

5. Avaliação  

 

A atividade neste dia foi realizada a partir do desenho criado pela professora no Paint-

brush e colou no Word para que os alunos escrevessem o texto: 

Não vi muito sentido nesta escrita desde quando representou uma descrição do quadro 

desenhado. A maioria das crianças nada escreveu sobre o texto (o quadro) apresentado. Conclui, 

portanto, que apesar do convencimento de educadores que a linguagem escrita das crianças está 

mudando, em decorrência de estarem submersos nas imagens, sons, da TV, do computador, é 

preciso repensar como denomina Chartier (1997), a relação fala e escrita tendo em vista a 

influencia dos  avanços tecnológicos na alteração das convenções que regem os modelos de 

escrita padrão e das práticas letradas. 
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era  o veiz  sol   amarelo  ele  muito  feliz  ele  esqueta  a  terra  ele  

é  quente  ele  é  faiz  sol maravi rozu  bunito  linda . (Amanda) 

 

Para desenvolver esta atividade a professora conversou com os alunos sobre o texto que 

está na tela do computador para que identifiquem os pormenores do texto, a seqüência lógica 

das imagens, a modalidade textual. 

3ª Feira – 13/08/02  

1. Rotina  

2. Laboratório – Produção de texto 

- Modalidade textual – história em quadrinhos 

- Habilidade – reconhecer a relação entre imagem e texto verbal na atribuição de 

sentido ao texto. Ater ao tema solicitado na proposta de produção e desenvolver com 

coerência. 

- Conteúdo – conversa – diálogo 

- Situação didática – irão assistir no POWER-POINT uma apresentação que apresente 

situações comunicativas e os balões comunicativos, próprio da história em 

quadrinhos. Irão organizar os balões construindo uma situação comunicativa com as 

figuras oferecidas. 

3. Recreio 

4. Organizar o caderno do dia do estudante. 
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Helen e Mariel 

 

A escrita no computador foi desenvolvida como se estivesse substituindo o lápis e o 

caderno pelo teclado e a tela. Nada de novo e estimulante foi utilizado pelo professor e 

alunos e por isso concluí que desse modo a escrita só mudou de espaço para sua 

representação. Apesar dessa configuração, a escrita foi divertida porque teve um cunho 

Olha  a flor  ale  plantada 
que   linda. A cor dela é  

gostei. A  cor  dela  é  
vermelha e   branca  e  

verde    é  muita   bonita.

Vou  aramcar  agora que 

estou  perto    agora   so falta 

so   um  passo  é  gostei,

dessa flor.          

Olar  menino   porque  você  
me aramcol  é  já  que   você  

me  aramcol    vamos  ser  
amigo  e vamos   bater um   

papo.      
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lúdico; dialogaram o tempo todo para exprimirem as idéias, ao mesmo tempo em que 

corrigiam as palavras ortográficamente distantes do convencional.  

 

 

 

 

 

 

Acho que quando chegar la a professora vai manda a gente pega o livro 

para a gente ler eu vou ser o primeiro a ler quando eu acaba de ler eu vou 

toma nota 10 ai quando eu chega em casa minha mãe vai mi abrasa bem 

forte. (Amanda Machado) 

 

 

Neste dia os alunos estavam muito irrequietos, não conseguiram brincar como de costume 

com os desenhos feitos no Paint-Brush; não movimentaram os balões, mas desenharam e 

escreveram conforme seus interesses e criatividade. A professora tinha constantemente que  sair 

do laboratório para orientar os demais, que ficaram em sua sala regular, sobre a atividade. No 

laboratório, em duplas, os alunos conversavam sobre a atividade tentando resolve-la. 

Eu estou pensando 
como vai ser amanhã na 
escola. 
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 Nem sempre as atividades acontecem em parelha. Hoje por exemplo Amanda Santos 

trabalhou sozinha porque sua parceira não veio á aula. Sempre que acontece isso a professora 

reorganiza os pares para a fluidez da atividade. 

Também não foi realizada nenhuma consideração sobre os escritos dos alunos. Não 

aproveitou nenhum recurso oferecido pelo computador para reflexão dos textos tanto no que se 

refere à disposição textual, nem as idéias, e correção ortográfica. 

3ª Feira 20/08/02 

1. Rotina 

2. Laboratório de tecnologia   

- Habilidade – Produzir textos usando a escrita alfabética. Organizar as idéias de 

acordo com as características textuais de cada gênero. 

- Conteúdo –  Folclore 

Olha que flor  bonita  eu  
em  cotrei  aqui eu  queria  
planta  uma  emgual  a  esa  
mas                    
So que na minha casa  não 
tei  que pena 
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-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

- Situação didática  – Paint-Brush  

- Iremos colocar no quadro branco os balões de comunicação das histórias em 

quadrinhos (conversa/pensamento e grito). 

- Pediremos para que eles construam uma história em quadrinho utilizando os balões 

representando na história a apresentação folclórica que eles escolheram. 

3. Recreio 

4.  Literatura – L. Portuguesa 

- Habilidade: 

- Identificar informações relevantes para a compreensão do texto 

- Reconhecer a unidade temática do texto 

- Situação didática: 

- Iremos distribuir os livros em grupo para que possam retirar informações necessárias 

para construírem a peça de teatro sobre uma lenda.  

- Depois da leitura irão desenhar e escrever como podem ser as apresentações. 
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Um ponto  observado neste dia me chamou muita atenção: uma aluna portadora de 

deficiência visual escrevia com o auxílio da colega. Uma era escriba e outra com a sensibilidade 

Amanda Santos e Virlandia  - CEB II 
Setembro de 2002 
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auditiva muito desenvolvida ditava as palavras, as letras e juntas iam organizando o texto. Nesta 

realidade concordo com  Vygotsky, (2000), na medida em 

que  vê o aprendizado como um processo social e enfatiza o 

diálogo e as diversas funções da linguagem na instrução e no 

desenvolvimento cognitivo. 

  

 

 

 

 

 

Outras atividades de escrita embora não fossem registradas no planejamento da 

professora, também foram evidenciadas. Foi uma escrita livre que tinha como objetivo 

familiarizar os alunos com o computador. Era época das eleições e os mesmos estavam aguçados 

pelo que ouviam na televisão com a campanha eleitoral e diversas propagandas espalhadas pelo 

bairro, pela cidade, enfim, no contexto social. Neste dia a professora pediu que escrevessem 

sobre o seu candidato. Quando abriram o Word, tiveram pressa em terminar logo, fato incomum, 

pois gostavam muito do laboratório. Abriram o Paint-Brush e começaram a desenhar o candidato 

escolhido; feito o desenho retornaram ao texto para completar a escrita com outras idéias.  

 
 
 
 
 

Rainara, aluna portadora de deficiência visual. 
Setembro de 2002. 
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José Serra disse que vai fazer muitos  trabalhos. Mas   se  eu  pudesse 
votar  eu  votaria  em  José Serra ou  em  Garotinho   porque  eu  gosto  
deles. muito.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se eu  fosse votar  para   presidente eu  ia  votar  para  Serra  porque 
ele é  bom  para  Bahia  ele fez tanta  coisa  para  a  Bahia  que  eu  nem  me 
lembro.        

 

Mariel
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Eu sou Amanda tenho 8 anos. 

Eu gosto de comer peixe. 
Eu tenho 2 melhor amiga uma é da Escola e da 
Rua tem uma que é Jamili e Helen. 
Eu gosto da escola. 
Eu gosto de coca-cola. 

Eu tenho 8 anos. 
 

Helen Carneiro  . CEB II 
Mas eu não tenho pai só tenho irmão e mãe. Eu tenho oito anos 
Meu irmão tem 20 anos essa é minha história. Fim. Fernando de Souza Carneiro 
 
Eu   Sou   Jucimara    Gosto de   Brincar   Esconde    E   Esconde E  Eu   Gosto   de  
comer   Aimpim   com  Açucar  E  tambem   Farinha     com   Açuca   E   leite  E   
eu  gosto  de Brincar de    boneca    e   de escola   e  de  casinha   e  eu  gosto  de 
estudar  muito.   CEB II      
 

 

Para a construção dos textos no laboratório com a 4ª série, a professora não apresentou 

nenhum planejamento específico, como o da professora do CEB II. O que propõe  para produção 

de texto se vincula aos projetos da série. Em sala trabalha-se o texto no modelo convencional, 

explorando idéias, sentimentos, conceitos, e no laboratório fazem a produção. 

Agora observe a construção deste texto abaixo. Foi de certo modo interessante porque 

mostra as possibilidades comunicativas das crianças quando mediadas pelo computador. Neste 

caso foi utilizado o processador de texto Word com as interfaces das letras, cores, tabela. A 

primeira forma textual foi representada assim: 

 

A  escolha do lider foi  muito interessante  , para a gente aprender o que é votação 
para quando a gente crescer já saber votar e ensinar aos outros que não sabem votar  
Essa eleição  foi  realizada  na sala  da  pró  Eliana  
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Com  os  alunos vinícius , Alana, Caroline , Jequisson e   Ester  . e  que  os  

candidatos que foro  iscoido para 

 Se  presidete  e  visipre Jônatas e  Marcos André – 4ª s 

 

 

Neste momento Jônatas chama o pesquisador e pergunta:   

 

 
 Como posso colocar aquele negócio que tem uns traços e uns quadradinhos que a gente 
bota o nome dentro? 
 
P – Você quer dizer, uma tabela? 
 
J – Isso mesmo pró. Como é que faz? 
 
P - Olhe no menu e leia, procure ver onde aparece o que você quer. 
 
J – Aqui, pró, em tabela? 
 
P - Muito bem. Agora é só colocar as colunas e linhas de acordo com o que você deseja. 
Agora dê ok.  
 
J – Assim? 
 
P – Sim 
 
 
 
Após o diálogo a tabela foi inserida e o texto reescrito na forma que exponho abaixo: 
 

OS  lideres   na    minha   opinião   são  pessoas   que  nos  escolhemos   

para  nos   representar .  Nos  debates    vamos  discutir  como   podemos   

melhorar  a  nossa    escola  nas  reformas, e  na   biblioteca . 
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OS  CANDIDATOS   FORAM 
 

CANDIDATOS 

 

VOTOS 

 

ESTER 1 

ALANA 11 

VENIÇIO 11 

JEQUISOM 3 

CAROLINI 2 

 
Como já havia me referido anteriormente, o trabalho de produção textual no laboratório é 

feito em duplas. Se por um lado dificulta o acesso individual ao computador por outro favorece o 

diálogo e amplia as possibilidades de escrita. Vale ressalta neste momento que a disputa para 

ocupar a posição no teclado é evidente e ambos participam da ação de forma alternada. Assim, 

após conversarem, os alunos re-escreveram  o texto conforme o explicitado acima. Desse modo, 

trocando idéias, interagindo um com o 

outro e mediados pela professora e o 

computador foi possível outra 

representação. 

 Embora estejam na quarta 

série do ensino fundamental, o que se pressupõe maior escolaridade e conseqüente maior 

envolvimento com a língua escrita, podemos observar que elas ainda apresentam dificuldades na 

Jonatas
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exploração das idéias. Como já têm maior convivência com o computador reconhecem que 

podem utilizar os recursos para escrever expressando melhor suas idéias. 

 Outras escritas dos alunos da 4ª série se seguem abaixo porém todas como livre 

expressão. Nela registram suas realidades, mostram seu contexto de vida, o que aprenderam, seu 

mundo. 

COMO FOI   

A  Eleição  foi  muito  legal   fiquei   muito   nervosa  apreincivar 
Depois   fiquei   mais   aliviada   quando   comecei   ganhando  . 
Ai  eu  pecebi      que  eu  e   meu  colega    Vinicius ficamos    
Com  mesmo   total  de  votos .  
Depois   eu   ficei    com  impati  de  11a11  votos  com    Vinicius. 
 Pulei  de  alegria   quando sobre   que   eu  vinicius   ganhamos    
Comemorei   a  minha  felicidade   com  os  meus   colegas. 
Eu  e  vinicius  ,     
Alana 4ªs 
 

PROJETO  FAROL 

Oprojeto  farol  foi muito  legal  com ele apredir 
Muitas coias legais o direito dacriança e do adolecente 
Tambeim   apredi  que é acedio  cexicual. 
Tambeim   não fiqui fora de nei   um   evento 
Fez  apresentaçoes   mas não foi  só eu  que  fez 
Apresetaçoes  meus colegas tambeim.Foi muito   legal  o  projeto  farol  na   minha Escola... 

Alana 
 

 

Projeto farol foi muito interessante 
Para agente aprender sobre a 

Violência sexual 

E também para ensinar os outros 
Para saber 
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O que é violência física. 
Jonatas e Andre 

 

 

A  ELEIÇAÕ       

 

A eleiçaõ   e muito  impotanti   para   os  adutos. 
Porque  vaõ   vota  em  6   candidatos  .  
O  noço   cadidato  que gostamos  é Garotinho   ele  pretende  a cabar  com   deseprego  e  
almenta   o   salario   minimo. 
Garotinho  é   um   dos  candidatos  do   bem  por que   ele  naõ   tem   cegredo  pra   ninguem . 
Garotinho  ele  é   onesto  e  verdadeiro  ...  
Alana 
 

 ELEIÇÕS    2002 

A   ELEIÇÃO  É  IMPORTANTE   POR  QUE  OS  NOSSOS     CANDIDATO    A  
GOVERNADOR    E  PRESITENTE  TEM    QUE   SER   ONESTO   E    CINCEROS    COM   
A     BAHIA   E  COM    OUTROS   BAIRROS  .-__________________- 

 

 

 

PARA MIM SE EU JÁ TIVESSE 16 ANOS EU ESTARIA CONFUSA ENTRE 
LULA; GAROTINHO; ACM E ACM NETO. 
EU NÃO SABIA EM QUE IRIA VOTAR. LULA ESTÁ COM UMAS 
PROPOSTAS BOAS  MAS NINGUEM SABE SE ELE VAI FAZER. 
GAROTINHO SO ESTA FALANDO DA FAMILIA DELE. ACM ESTA 
FAZENDO MUITA PROMESSA MAS CONTINUO COM LULA.  

Jose 4ª série 
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As eleições é muito importante para aqueles que querem mudar o nosso país 
para melhor. Nas eleições nós temos que escolher o governo que possa fazer pelo 
nosso pais e pelo povo. As eleições é muito importante para os adultos que vai 
votar com 6 candidatos. Se a gente votar certo o nosso pais pode mudar para 
melhor. 

Senhor presidente o nosso pais está em suas mãos. Não é só o país mas seu 
querido povo também. Vai em frente Brasil.  

26Edson 4ª série 
 

Por outro lado também expressam ao lado de suas idéias, sentimentos, anseios porque 

“nós somos aquilo que representamos no papel como anuncia Olson (1997 p. 30), vivendo,  

criando histórias e fazendo cultura.  

Apesar de Gaperetti (2001) estar convencido de que a linguagem escrita das crianças está 

se modificando  em decorrência da sua imersão nas imagens e sons da TV e do computador, no 

momento podemos observar pelos textos escritos na experiência do Novo Marotinho que ainda 

são parcas essas representações. É preciso que o professor favoreça a utilização das interfaces do 

computador na produção de escritos para que possam  mudar mais espontaneamente suas formas 

de representação no papel.  

A principio para elas, a escrita no computador funciona como um instrumento para escrever 

como o lápis ou a caneta. Apesar de suas interfaces favorecerem uma escrita mais dinâmica e rica 

em mensagens quer em outros textos, imagens, cores, sons, não exploram devidamente esses 

recursos. Entretanto quando são perguntados se gostam de escrever no computador respondem: 

 
- É muito divertido e eu gosto muito... 
- Tem jogos, histórias pra gente ler, muitas coisas...  
 
 

                                                 
26 Quero ressaltar mais uma vez que os textos acima representados foram transcritos conforme os alunos escreveram 
no computador, considerando o tamanho e tipo de letras, cor, posição, tamanho. Trazem variações ortográficas 
demonstrando o nível de escrita de cada um bem como a forma como estruturaram suas idéias; todavia não é objeto 
dessa pesquisa analisar essa questão 
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“O que é essencial para 
ensinar à escrever? (...) 

Para mim, é essencial que as 
crianças estejam envolvidos 

com a escrita, que 
compartilhem seus textos 

com os outros e que 
percebam a si mesmas como 

autores. Creio que estas 
coisas estão interconectadas. 

Uma sensação de autoria 
nasce de uma luta para 
imprimir no papel algo 

grande e vital, e da 
observação de  que as 

próprias palavras,impressas, 
atingem os corações e as 

mentes dos leitores.” 
(CALKINS 1989, p 22) 

 
- É mais rápido, é uma máquina que a gente consegue fazer as coisas melhor e eu sinto um 

negócio no coração que eu nem consigo explicar. Eu acho que o computador foi uma das 
melhores invenções que já inventaram.  

 
- Eu gosto de escrever no computador porque fica mais fácil, eu me sinto mais à vontade, 

minhas idéias se repõem e é muito melhor.  
 
 

 

 Partindo destas observações, retomo Ferreiro (2001) lembrando que o aprendizado da 

língua passa por um caminho conceitual, portanto, não se deve confundir o instrumento usado 

para escrever com a compreensão do sistema de marcas da escrita.  Por outro lado, e isto é uma 

questão relevante no favorecimento a uma escrita mais 

comunicativa, a condução dos trabalhos pelo professor, no 

tocante à aprendizagem da leitura e escrita tem si centrado 

mais na codificação/decodificação simbólica . Este fato é 

também marcado quando as crianças se prendem à escrita 

correta das palavras à proporção que o corretor do programa 

aponta as irregularidades: elas param, interrompem a 

escritura e perdem as idéias que queriam representar, 

tornando a escrita difícil e cansativa.   Para Calkins (1989), 

os seres humanos sentem uma profunda necessidade de 

representar suas experiências neste mundo através da escrita... porém em nossas escolas os 

estudantes dizem que não  querem escrever. Para ela, esta representa um bloqueio nas razões 

naturais para escrever e que nós professores devemos sair da posição de queixa e construir formas 

mais funcionais de uso da escrita em nossas práticas pedagógicas. 
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“Os que interagem numa situação 
comunicativa sempre se tomam 
como mutuamente cooperativos, 
isto é, como querendo consumar 
uma intenção Por isso o receptor  

(interpretador) fará o possível para 
estabelecer um sentido para a 

seqüência que recebe, por mais 
absurda, incoerente, sem sentido 

que ela possa parecer; ele irá 
construir as relações que não 

figuram explicitamente no texto, 
usando para isso todos os recursos 

à sua disposição.” 

Koch  (1997 p.  49)

Vygotsky complementando as idéias a cima, refuta o aprendizado da língua denunciando 

que:   

O ensino da escrita tem sido concebido em termos práticos demasiado estreitos. 
Ensina-se as crianças a traçarem letras e a fazer palavras com elas, porém não se 
ensina a elas a língua escrita. Enfatiza-se tanto a mecânica de ler o escrito que a 
linguagem escrita é eclipsada enquanto tal. (1978, p105) 

 
É importante mencionar que como a aquisição da língua escrita é para Vygotsky a  

“aquisição de um sistema simbólico de representação da realidade”  (OLIVEIRA 1995 p. 69) 

também é importante desenhar e brincar uma vez que as crianças se utilizam de signos para 

representar significados.  

Portanto saber utilizar os recursos que o computador traz com suas interfaces, pode 

possibilitar uma escrita mais comunicativa haja vista que o principio de interpretabilidade 

(KOCH, 1997) que rege a relação leitor e texto, ou seja, quem comunica e é comunicado, 

favorece a consumação da comunicação. Desse modo, utilizando recursos como imagens, outros 

textos, cores, gráficos, tabelas, desenhos, etc...o 

interpretador construirá outras relações que 

possivelmente contribuirá para a interpretação 

das mensagens, reorganizando idéias, 

reconstruindo significados e ou produzindo 

pensares  

Teberosky, (1995), baseada no conceito de 

escrita de Berme(1989) e Good (1987) que  

traduz a escrita como o “maior evento intelectual 

criado pelo homem ou “a tecnologia do 

intelecto”, concluiu que há um consenso geral de que a escrita é um artefato intelectual e “em 
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particular à civilização urbana é imprescindível sem escrita, portanto é utilizando meios 

artificiais, ou seja, letras, sons, desenhos, cores, que o homem pode construir marcas gráficas, 

porém ressalta que nem os fonemas nem os grafemas são objetos abstratos, eles estão no lugar do 

aspecto sonoro da linguagem, logo não pode se pode reduzir o aprendizado da escrita à uma 

decodificação simbólica. 

Na quarta série as atividades do laboratório também si vinculam ao projeto maior da escola. 

Foi desenvolvido com a participação de todos os alunos, e professores  o Projeto Placas de 

Sinalização. (ANEXO disquete marotinho [1]. Ppt.completo.ppt). Tinha como estapas fazer uma 

seleção de sinais através de  site de pesquisa, elaboração de questionário para identificar o 

comportamento do pedestre, mensagens orientadoras, e placas de sinalização da escola. A 

produção do texto neste projeto foi escrita e desenhos de placas orientadoras á biblioteca, recreio, 

jardim, como atravessar a rua de sua casa para ir a escola, etc...  

As demais atividades de produção de textos no laboratório eram escritas através do Diário 

de Experiências; o vivido, experimentado era escrito seguindo as necessidades da escola. Sempre 

que introduzia o trabalho resgatava as experiências fazendo breve comentário e contextualizando 

o tema. 

Outro ponto importante nas atividades do laboratório diz respeito ao funcionamento em 

parceria: juntos, 2 a 2, trocavam idéias, sugeriam as escritas, reviam palavras, propunham idéias, 

sempre buscando alternar os papéis de autor e co-autor na construção do texto. Neste movimento 

mantinham-se sempre interessados na consecução das tarefas, pois tudo era novo e um pouco 

mágico.  

Considerando o exposto acima ressalto que apesar dessas possibilidades de escrita  

rebuscadas com outros textos, imagens, desenhos, gráficos não sejam representações tão novas, 

comumente também não são utilizadas na escola como formas de representação do pensamento. 
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A introdução dos computadores na escola e a utilização dos processadores de texto como já foi 

colocado em capítulo anterior, traz possibilidades para uma escrita mais prazerosa e cheia de 

significados.  

Nesta perspectiva, portanto é prudente outra forma de favorecimento da  expressão escrita  

tendo em vista a necessidade que os humanos tem de representar suas experiências no papel e que 

hoje já se configura mais facilmente através de variadas tecnologias como por exemplo o vídeo, o 

cinema, etc...sem esquecer que o homem tem necessidade de adquirir novos conhecimentos, de se 

comunicar e ocupar papeis na sociedade, de ser coerente com seus princípios e valores e a leitura 

e escrita é uma atividade que favorece a relação suas relações. Vygotsky ( 1998) 

 

Ser lede é Ter a liderança de algo muito importante.       que precisa ser 

liderado com muito respeito  ser lide.   

   É ajuda a população  trabalhar em grupo dividi   idei 
 
 

 
 
 
 

Se fosse lede eu 
mutava  
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Por último considero relevante comentar sobre o nível das escritas no que tange a 

organização e livre expressão das idéias bem como as variações ortográficas, haja vista o tempo 

de escolaridade do aluno,  o seu envolvimento com o ensino formal da língua materna e a 

necessidade de compreensão de que esses poderão se assim continuar, engrossar as fileiras do 

analfabetismo funcional, que se traduz pela definição da Unesco como aquele que não é capaz de 

utilizar a leitura e escrita para fazer frente ás demandas do seu contexto e usar essas habilidades 

para continuar aprendendo e se desenvolvendo ao longo da vida.    

Para tal retomo Olson (1997), que ao repensar a escrita como instrumento de 

desenvolvimento cognitivo, presume que é função da escola a transmissão desse conhecimento, 

portanto é seu objetivo desenvolver habilidades básicas de leitura e escrita, entretanto, esta 

aprendizagem não pode se reduzir a decodificação simbólica , sobretudo porque o seu domínio 

não se dá apenas pelo  conhecimento das letras e palavras, mas dos conhecimentos dos fatos 

tratados no texto. 

Ao lado  desta questão, atualmente, a inserção dos computadores na escola tem provocado 

“novas” formas de produção textual devido  suas interfaces possibilitarem uma escrita com 

“sentidos” e como define Koch “é preciso lembrar que o sentido que damos a um  texto pode 

depender do conhecimento de outros textos, com os quais ele se relaciona” (1997, p 20). Desse 

modo, mais uma vez pensar sobre a possibilidade de estimular os alunos a escreverem com os 

recursos do computador é algo que não pode passar despercebido no tempo histórico em que as 

tecnologias da informação e comunicação tem provocado mudanças substanciais na vida da 

sociedade. 
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como pode um 
simples teclado 
uma tela,letras 
escritas e lidas 
sentidas com o 

coração 
liberar tanta emoção 
a tecnologia afasta 

as pessoas 
fisicamente 

mas ao mesmo tempo 
aproxima 

espiritualmente 
toca às vezes bem 

mais 
que na realidade de 

um 
toque físico 
permite que 

ao ler as palavras 
na tela 

sentir como é 
importante 

o conhecimento 
interno 

de cada ser 
seja eu,seja você ou 

quem for... 
basta ler, escrever... 

que saia o melhor 
faça o melhor... 

libere o que há em 
você 

alguém vai perceber 
a beleza que há em 

você 
 

fátima 

http://www.knoll.blogger.com.br/index.html 

4.6. A TÍTULO DE CONCLUSÃO 

 

 

 Nos últimos anos a sociedade marcada pelo 

desenvolvimento acelerado das tecnologias, atualmente 

denominadas tecnologias da comunicação e informação, 

possibilitou ao homem outras formas de intervir na natureza e 

nos modos de vida existentes. Ao lado dessa realidade, 

também, os caminhos estão por se desvendar. .À proporção 

que os homens vão se familiarizando com a operacionalização 

das tecnologias também vão descobrindo novas formas e 

maneiras de colocá-las em benefício do seu desenvolvimento 

social, pessoal e sobretudo intelectual. 

Portanto concluir uma pesquisa de forma definitiva, 

onde estas questões ainda estão sendo discutidas, muitas vezes 

acirradamente, pode significar enganos, estigmatizações, 

rótulos pelos quais muitas vezes não dão conta de explicar as 

rápidas transformações especialmente no campo educativo. 

Quando tomamos a escrita como uma tecnologia que 

vem ao longo do tempo determinando o modo de pensar e de 

comunicar humanos a situação se amplia não só em decorrência das novas e diferentes formas de 

registros e de comunicação 

oportunizados por essas 

tecnologias contemporâneas como também pela nossa resistência de enfrentamento com o novo.  
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Fátima ao escrever o texto 

por qual denomino de 
poético 

me transporta a espaços 
que me levam a outro espaço

que me faz “viajar”...  
E nessa busca de sentidos 

para o texto, busco no 
contexto um sentimento de 

saber compartilhar... 
Será o texto? 
O contexto? 

O caminho? Como 
posso partilhar? 

Do mesmo modo que Platão resistiu à escrita por 

medo de perder o espaço da oralidade, hoje, vivenciamos 

de modo singular a necessidade de resgatá-la com seu 

devido valor, acrescida de sons, imagens, textos, tabelas, 

gráficos sobretudo pela necessidade de comunicar mais 

claramente nossas idéias e pensamentos. 

 O momento atual conclama os seres humanos, que 

sejam efetivamente cidadãos  

e uma forma de exercer esse direito vem do saber ler , 

escrever e comunicar. Logo, considerando que um fundamental impacto das tecnologias da 

informação e comunicação foi ocasionado pelo computador, especificamente pela sua capacidade 

de processamento simbólico como editoração de textos e de comunicação com suas 

possibilidades interativas via imagens, sons, e comando de ações do mundo real, compete a 

escola buscar caminhos sobre as novas formas de processar a leitura e escrita, haja vista, que a 

comunicação é necessidade básica do homem social. 

 Diante das questões apresentadas, podemos concluir que a utilização do computador, 

através de seus processadores de textos pode possibilitar escritas mais dinâmicas e comunicativas 

desde que seja considerado com base em concepções pedagógicas favorecedoras da construção 

do conhecimento. Tudo vai depender  como a escola e professores concebem a educação e dos 

conceitos de tecnologias  que são processados frente a utilização do computador. 

Os resultados desta pesquisa refletem que as dificuldades que a escola enfrenta para 

concretização de suas ações, se manifestam também pela incompatibilidade de ajustamento entre 

as intenções dos órgãos públicos e as reais necessidades da escola. É como se fechassem os olhos 
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para a sociedade tecnologizada, ignorando sua face e impedindo uma análise mais profunda desta 

realidade. 

Ao tomarmos conhecimento no cotidiano da escola, 

sobre o processo de desenvolvimento da linguagem na 

construção de textos através da utilização do computador, 

identificamos de extrema validade a preocupação dos 

professores em relacionar as atividades no laboratório com 

o Projeto Pedagógico da Escola, no sentido que estes não se realizem sobre a performance 

basicamente instrumental, pois compreendem, embasadas nos pressupostos de Lévy, Ferreiro e 

Vygotsky, as suas possibilidades como desencadeadoras do desenvolvimento cognitivo. Todavia 

ainda se encontram distantes das possibilidades de uma escrita mais dinâmica e funcional; quem 

sabe? Pelo  medo de ousar coisas novas? 

O pouco tempo de permanência dos alunos no laboratório, o número insuficiente de 

computadores, as dificuldades dos professores mediante suas interfaces e possibilidades e as 

concepções que norteiam suas práticas, podem ser consideradas como fatores importantes para 

viabilização de uma produção textual contemplada pelas imagens, sons, textos, gráficos e cores. 

É prudente que ESCOLA, NET, SMEC, articulados possam constantemente levantar questões 

sobre a problemática considerando que ler e escrever são pontos fundamentais para o 

desenvolvimento do homem. 

Uma consideração a respeito das produções dos alunos deve ser colocada tomando como 

referência os estudos de Koch e Travaglia (1997) no que se refere a construção do texto em 

termos de interlocução comunicativa, de possibilidade de estabelecer seu sentido: muitas vezes o 

professor tem a sensação de que o texto está bom embora não apresente variâncias ortográfica e 
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A paixão pela educação. Por compreender que a 
entrada das novas tecnologias na educação é um 

momento de ruptura dos paradigmas educacionais, 
propondo uma nova forma de ensinar e de 

aprender, por isso desejei participar ativamente 
deste processo. (Lea) 

 

disfunções gramaticais ou vice-versa, porém, ele tem que saber por que isto acontece com seus 

alunos para que possa mediá-los em suas composições textuais. 

Outra consideração, vale realçar, são as referentes aos estudos de Lévy: com a chegada do 

computador amplia-se a compreensão do texto pela dimensão do hipertexto como modeladores 

do pensar e agir humanos. Muito mais que um texto vinculado a outro, de forma não linear, ele se 

aproxima do nosso modo de funcionar mental e comunicacional favorecendo aos interlocutores a 

sua intervenção no contexto para interpretar as mensagens que lhes são transmitidas.  

Também enfatizar os 

estudo de Vygotsky, Ferreiro e 

Lèvy sobre a importância da 

escrita como ato de comunicação 

que vem ao longo do tempo 

representando-se de várias maneiras, é fundamental para concluirmos que , nesta perspectiva, as 

possibilidades de representação da escrita podem ser ampliadas, à medida que são utilizados 

adequadamente os elementos tecnológicos representados pelos processadores de texto como 

Word, Power-Point- Paint-Brush. Concluímos também que os conceitos e concepções que 

norteiam as práticas de leitura e escrita dos educadores são fundamentais para apropriação de 

uma escrita que se manifesta na atualidade de forma não linear, hipertextual, incrementada de 

sons, imagens, gráficos, cores, outros textos. Consideramos pois, neste contexto, a importância do 

papel do professor como mediador do processo de construção de textos. 

Em face, destas conclusões foi inegável reconhecer a participação das professoras em 

todas as ações da escola. O esforço para desenvolver práticas pedagógicas mais coerentes foi 

demonstrado freqüentemente ao longo da pesquisa como consciência na formação de um cidadão 

mais atuante .Portanto, os desvios encontrados os entendi como etapa de um processo de 
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“Escrever é procurar 

entender,  
é procurar reproduzir o 

irreproduzível, 
é sentir até o último fim 

o sentimento que 
permaneceria apenas 

vago e sufocador. 
Escrever é também 

abençoar uma vida que 
não foi abençoada." 

 
Clarice Lispector 

crescimento que se instalou na escola, quando a maioria das professoras compreenderam que é 

necessário aprender mais, aperfeiçoar. 

Deste modo, considero importante dar continuidade a 

esse trabalho iniciado com o estudo de caso, tomando por base 

as possibilidades existentes, tendo em vista que educar numa 

sociedade cujas tecnologias se fazem presentes na vida do 

cidadão pode se tornar um pesadelo desde quando não sabemos 

até quando as auto-estradas informáticas e a proliferação de 

redes estejam abrindo realmente o caminho rumo à 

democracia. Ferreiro (1999) 

Portanto compreendo a escrita,5 como importante representação do homem no mundo e 

favorecedora da comunicação 

Para finalizar quero dizer que os pontos que aqui não enunciei ou as reflexões que decerto 

não captei, foram sentidas por mim como parte de um processo que está se construindo... Apesar 

de ser um trabalho simples, originado do meu cotidiano, ao mesmo tempo em que me causou 

angustia e desespero, levou-me a caminhos diferentes em busca de conhecimentos.  

Com esta pesquisa não proponho ainda nenhuma sugestão porque, vejo a questão como 

nova; não se trata de “olhar” o computador apenas como novo suporte da escrita mas, de uma 

tecnologia que por “imitar o funcionamento da mente humana”, traz possibilidades de 

desenvolvimento intelectual, sobretudo quando se vincula à escrita, forte colaboradora do 

crescimento humano. Todavia, convido a analisar nas entrelinhas das palavras do texto um 

sentido para sua reflexão.  
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Anexo 01                                     FICHA DE OBSERVAÇÃO N 01 

 

 

 

 

 
Nome do professor ------------------------------------------------------------------------------ 
Nome dos alunos (duplas)  --------------------------  e ---------------------------------------- 
Nº do computador ----------------------------  Série  --------------  Data -------------------- 
Textos sobre ----------------------------------------------------------------------- 
 
 
Aspectos observados 

 
Observação 

 
 
Familiaridade com computador 
(utilização de imagens,cor,som...) 
 
 

 
 

 
 
 
C 
R 
I 
A 
N 
Ç 
A 
 

 
 
Criatividade 
 
 
 

 
 
 
 

 
Introdução do tema 
 
 
 
 
 

  
 
 
P 
R 
O 
F 
E 
S 
S 
O 
R 

 
Mediação 
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Anexo 02 -                         FICHA DE OBSERVAÇÃO 02 
 
 

 

 
Profª -----------------------------------------     Série -----------------     ano ------------------ 
Alunos: (duplas) -----------------------  e  --------------------------------- 
Nº computados  ------------------ 
 
 
Data 
 

 
Situação 

 
Descrição do fato 

 
Comentário 
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Anexo 03 
 
Universidade do Estado da Bahia – UNEB 
Departamento de Educação – Campus I 
Programa de Pós Graduação - Mestrado em Educação e Contemporaneidade 
 

 
Questionário Nº 01 

 
 
O objetivo deste é colher dados/informações que venham contribuir para o esclarecimento sobre a relação das 
novas tecnologias e a educação. 
 
 
 
IDENTIFICAÇÃO 

 
Escola ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Telefone/fax-------

----------------- 

Endereço ------------------------------------------------------------------------------------------------- Bairro---------------

----------------- 

Nome do professor-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------- 
Tel ----------------------------                   Cel -------------------------               E-mail -----------------------------------
----------------- 
 
 
ESCOLARIZAÇÃO/FORMAÇÃO ACADÊMICA 
 
Ensino médio  
(  ) Formação geral                    (  ) Magistério 
(  ) Técnico. Qual?---------------------------------------------------------           (  ) Outro. Qual? ------------------------
---------------- 
Ensino superior 
(  ) Em curso. Qual? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------- 
Graduação 
(  ) Pedagogia        (  ) Licenciatura. Qual? --------------------------------------     (  ) Outra. Qual? ------------------
----------------- 
 
 
EXPERIÊNCIA PROFISSONAL 
 
(  )  Educação infantil    (  ) E. Fund. 1ª à 4ª série         (  ) E. Fund. 5ª à 8ª série    
(  )  Coordenação Pedagógica   (  )  Coordenação de projetos  (  ) Administração Escolar 
(  ) Outra. Qual? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------- 
Tempo de serviço: 
(  ) de 1 a 3 anos     (  ) de 4 a 7 anos     (  ) de 8 a 11 anos     (  ) de 12 a 15 anos      
(  )de 16 a 18 anos     (  ) de 19 a 21 anos    (  ) mais de 22 anos. 
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CONTEXTO CULTURAL 
 
Relativo à prática do laboratório 
1. Indique e comente experiências  de envolvimento com as novas tecnologias. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------- 
2. O que levou você a trabalhar no laboratório? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------- 
3. Que tipo de atividades você costuma desenvolver no laboratório? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------- 
 
4. Como as crianças e ou adolescentes reagem  ao trabalho proposto no laboratório? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------- 
 
5. Como os professores da escola reagem ao trabalho proposto no laboratório?  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------- 
 
6. Os estudos desenvolvidos no grupo de estudo têm contribuído para o seu crescimento profissional? 
(  ) Sim                            (  )  Não 
Justifique.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------- 
 
7. Como você analisa o Projeto do PETI em relação ao trabalho do laboratório? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------- 
 
8. Comente o que desejar 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------- 
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Anexo 04 
Universidade do Estado da Bahia – UNEB 
Departamento de Educação – Campus I 
Programa de Pós Graduação - Mestrado em Educação e Contemporaneidade 
 
 

Questionário Nº 02 
 
 
O objetivo deste é colher dados/informações que venham contribuir para o esclarecimento sobre a relação das 
novas tecnologias e a educação. 
 
 
IDENTIFICAÇÃO 

 
Instituição ----------------------------------------------------------------------------------------       Telefone/fax----------

----------------- 

Endereço ------------------------------------------------------------------------------------------------- Bairro---------------

----------------- 

Função específica do coordenador ---------------------------------------------- e-mail -----------------------------------
----------------- 
 
 
ESCOLARIZAÇÃO/FORMAÇÃO ACADÊMICA 
 
Ensino médio  
(  ) Formação geral                    (  ) Magistério 
(  ) Técnico. Qual?---------------------------------------------------------           (  ) Outro. Qual? ------------------------
---------------- 
Graduação 
(  ) Pedagogia        (  ) Licenciatura. Qual? --------------------------------------     (  ) Outra. Qual? ------------------
----------------- 
 
 
EXPERIÊNCIA PROFISSONAL 
 
(  )  Educação infantil    (  ) E. Fund. 1ª à 4ª série         (  ) E. Fund. 5ª à 8ª série    
(  )  Coordenação Pedagógica   (  )  Coordenação de projetos  (  ) Administração Escolar 
(  ) Outra. Qual? ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Tempo de serviço: 
(  ) de 1 a 3 anos     (  ) de 4 a 7 anos     (  ) de 8 a 11 anos     (  ) de 12 a 15 anos      
(  )de 16 a 18 anos     (  ) de 19 a 21 anos    (  ) mais de 22 anos. 
 
 
CONTEXTO CULTURAL 
 
Relativo ao projeto -  PETI (Projeto de Educação e Tecnologias Inteligentes) 
1. Qual sua concepção de educação relacionada com as tecnologias?   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------- 
 
2. O que levou você a trabalhar neste projeto? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------- 
3. Como se dá a operacionalização das atividades a serem desenvolvidas no projeto? 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------- 
 
4. Como os professores  reagem  ao trabalho proposto no laboratório do PETI? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------- 
 
5. Quais as dificuldades enfrentadas na operacionalização deste projeto? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------- 
 
6. Que expectativas de avanços você tem em relação ao projeto?  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------- 
 
7. Os conhecimentos  e experiências veiculados no grupo de estudo do PETI têm contribuído para o 
atendimento das metas do projeto? 
(  ) Sim                            (  )  Não 
Justifique.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------- 
 
7. Comente o que desejar 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------- 
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Anexo 05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Roteiro de entrevista com as crianças ( gravador) 
 

Nome: 
Idade: 
Há quantos anos você estuda na escola? 
 

1. Você gosta de ler? Por que? 
2. Você gosta de escrever? Por que? 
3. Quando você escreve? 
4. você gosta de escrever no computador? Por que? 
5. Para que nós escrevemos? 

 
 

6. Para que você escreve? 

 
Procedimento: 
A entrevista foi realizada com auxílio de gravador 
A atividade foi desenvolvida em sala de aula, duas vezes para contemplar  os 
alunos da sala, enquanto a metade da turma participava das aulas no 
laboratório de informática. 
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Anexo 06 
 
 
Nome do aluno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome do aluno: 
Nome do professor: 
Escola: 
Série que trabalha: 

1. Para você o que é ler ? 
 
2. E escrever? 

 
 
3. Diga qual dessas concepções se enquadram melhor com as usas idéias sobre 

leitura e escrita: 
 

 Alfabetização é um processo complexo e demorado, que não pode ser 
concluído em um ano. Só podemos considerar que  a criança está 
totalmente alfabetizada quando ela consegue ler em silêncio, entendendo 
com perfeição o que leu. Isso só acontece por volta dos 1 a 12 anos.  

 
 Um sistema de signos que expressam sons individuais da fala. 

 
 
 Alfabetização é um processo de representação de fonemas em grafemas e 

vice-versa, mas é também um processo de compreensão e expressão de 
significados através do código escrito. 

Procedimento 
A entrevista foi desenvolvida com os professores, fora da sala de aula, em momento 
informal. 
 


