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Pensar que a esperança sozinha transforma o mundo e 

atuar movido por tal ingenuidade é um modo excelente de 

tombar na desesperança, no pessimismo, no fatalismo. Mas 

prescindir da esperança na luta para melhorar o mundo, como 

se a luta se pudesse reduzir a atos calculados apenas, à pura 

cientificidade, é frívola ilusão. Prescindir da esperança que se 

funda também na verdade como na qualidade ética da luta é 

negar a ela um dos seus suportes fundamentais. O essencial, 

como digo [...] dessa pedagogia da esperança, é que ela, 

enquanto necessidade ontológica, precisa ancorar-se na 

prática para tornar-se concretude histórica. [Paulo Freire, 

Pedagogia da Esperança, 1997, p. 19-11] 
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RESUMO 

O uso intenso da Internet na sociedade provocou transformações nos 

comportamentos comunicativos, ampliou o acesso à informação e trouxe para o 

cenário atual discussões em torno das novas práticas de leitura e escrita. A leitura 

para pesquisa, antes restrita às fontes impressas, diversificou-se com os dispositivos 

digitais eletrônicos, contribuindo para o acesso ao conhecimento. É nesse contexto 

que emerge este estudo, cujos objetivos incluem refletir sobre os saberes 

necessários ao professor para utilizar as tecnologias no processo de alfabetização; 

analisar e comparar os procedimentos utilizados pelos estudantes para ler para 

pesquisar na Internet e nas fontes impressas e observar se realizam a leitura 

exploratória dos textos, antes de tomarem decisões do que ler ou consultar. Trata-se 

de uma pesquisa de abordagem qualitativa, que envolve cinco educadores e seis 

alunos dos 4ºs anos do Ciclo Interdisciplinar do Ensino Fundamental de uma escola 

pública da rede municipal de São Paulo. Para viabilizar a coleta de dados, os 

profissionais foram submetidos a entrevistas, responderam a um questionário para o 

levantamento de perfil e foram observadas as aulas no laboratório de informática da 

escola. Igualmente, os alunos foram entrevistados e realizaram atividades de leitura 

na Internet e, na sequência, em livros e revistas, com o propósito de mapear seus 

procedimentos de leitura, investigar quais desafios enfrentam para ler para 

pesquisar, e se o interesse pelas tecnologias exerce influências na maneira como 

interagem com a pesquisa no ambiente digital.  Para fundamentar teoricamente esta 

investigação recorreu-se, principalmente, aos estudos de Chartier (1998); Coscarelli 

(2016); Ferreiro e Teberosky (1991); Ferreiro (2001, 2002 e 2013); Gatti e Nunes 

(2009); Gatti (2010, 2014a e 2014b); Imbernón (2006); Kleiman (1998, 2001 e 2008); 

Lerner (2002); Nóvoa (2009); Perelman (2011); Goldin, Kriscautzky e Perelman 

(2012); Pischetola (2016); Rojo (2009); Rojo e Barbosa (2017); Rojo e Moura (2016); 

e Xavier (2015 e 2016). A análise dos dados revela que os problemas enfrentados 

pelos estudantes na leitura no meio digital são semelhantes aos que se defrontam 

na pesquisa nos livros e revistas. Verificou-se que os alunos não utilizam critérios 

adequados para selecionarem as fontes, encontram dificuldades para 

compreenderem os textos e buscarem as informações desejadas. Também não 

recorrem à leitura exploratória para tomarem decisões do que ler ou consultar e 

realizam a leitura integral de todos os textos consultados, porém, o domínio dos 

mecanismos técnicos, a rapidez e a facilidade para obterem a informação, assim 

como a sedução pelos textos multimodais interferem positivamente na relação que 

estabelecem com a busca de informações na Internet.  

Palavras-chave: Alfabetização. Leitura na tela do computador. Ler para aprender a 

pesquisar. Formação Profissional de Professores.  
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ABSTRACT 

The intensive use of the Internet in Brazilian society raised transformations in the 

communicative behaviors, expanded access to information and brought into the 

current scenario discussions about the new reading and writing practices. Readings 

for research purpose, previously restricted to printed sources, has diversified with the 

electronic digital devices, contributing to the knowledge access. It is in this context 

that this study emerges, which objectives include: the reflection around the 

knowledge needed by the teacher to use the technologies in the literacy process; the 

analysis and comparison of the procedures used by the students to read for search 

on the Internet and printed sources and the observation of the exploratory reading of 

the texts before deciding what read and query. This qualitative research involves five 

educators and six students from the 4th year of the Interdisciplinary Cycle of 

Elementary School in a public school of the city's municipal of São Paulo. For data 

collection, the professionals were submitted to interviews, answered a questionnaire 

to build a profile and observed the classes at the computer lab of the school. In 

addition, students were interviewed and conducted to read activities on the Internet, 

and then in books and magazines in order to map their reading procedures, digging 

the challenges they face to read for research, and evaluate if the interest in the 

technologies influences in the way they interact with research in the digital 

environment. To provide a theoretical basis for this research, we have used the 

studies by Chartier (1998); Coscarelli (2016); Chartier (1998); Ferreiro and 

Teberosky (1991); Ferreiro (2001, 2002 and 2013); Gatti and Nunes (2009); Gatti 

(2010, 2014a and 2014b); Imbernón (2006); Kleiman (1998, 2001 and 2018); Lerner 

(2002); Nóvoa (2009); Perelman (2011); Goldin, Kriscautzky and Perelman (2012); 

Pischetola (2016); Rojo (2009), Rojo and Barbosa (2017); Rojo and Moura (2016); 

and Xavier (2015 and 2016). Data analysis reveals that the problems faced by 

students in reading in the digital environment are similar to those they encounter in 

books and magazines. They do not use suitable criteria to select sources; they find 

difficult to understand the texts and to seek the desired information. They also do not 

use the exploratory reading to consider what to read or consult, and they carry out to 

the full reading of all the inquired results. However, the domain of the technical 

mechanisms, the expedite and the facility to obtain the information, as well as the 

seduction by the multimodal texts interfere in a positive relationship with the activity 

to search for information on the Internet. 

Keywords: Literacy. Reading on the computer screen. Read to learn how to search. 
Teacher training. 
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APRESENTAÇÃO 

O senhor... Mire veja: o mais importante e bonito, 

do mundo, isto: que as pessoas não estão sempre iguais, 

ainda não foram terminadas – mas que elas vão sempre 

mudando. Afinam ou desafinam. A verdade maior. É o 

que a vida me ensinou. [João Guimarães Rosa, Grande 

Sertão: Veredas, 2006, p. 39] 

O interesse por esta pesquisa emergiu durante um trabalho de formação que 

realizei em uma diretoria estadual de ensino da capital. 

Nessa ocasião, eu havia sido convidada pela equipe do Programa Ler e 

Escrever1 para participar de uma ação de formação de tematização da prática, 

coordenada pelas Profªs. Délia Lerner e Telma Weisz, especialistas em didática da 

língua.   

A tematização da prática é uma estratégia formativa que consiste na análise 

de situações de sala de aula ou de formação, a partir de registros escritos ou 

gravados em vídeos, que permitem tomar as práticas dos professores e dos 

formadores como objeto de estudo e reflexão.  

Analisar aulas – a partir de registros realizados em vídeo ou por 
escrito – constitui uma ferramenta privilegiada de formação. Uma 
pequena amostra da prática real de sala de aula que torna possível 
abordar a complexidade do objeto que se deseja estudar. 
(CARDOSO, 2007, p. 103) 

Quando analisamos a prática pedagógica de qualquer professor 
vemos que, por trás de suas ações, há sempre um conjunto de ideias 
que as orientam. Mesmo quando ele não tem consciência dessas 
ideias, dessas concepções, dessas teorias, elas estão presentes. 
(WEISZ, 2000, p. 55) 

Essa estratégia de formação tem se revelado uma situação privilegiada de 

aprendizagem ao permitir aos professores e aos formadores adquirirem certo nível 

de consciência das ideias, concepções e crenças que orientam suas práticas, além 

de identificarem problemas no processo de formação dos alunos ou dos professores, 

contribuindo para que ajustem os conteúdos de ensino, suas práticas e 

                                                           
1
 O Programa Ler e Escrever foi implantado na rede municipal de ensino de São Paulo em 2005 e se 

estendeu até 2013 e, no Estado, sua implantação ocorreu em 2007. Envolve um conjunto de ações, 
que inclui a formação, o acompanhamento das Diretorias de Ensino e das escolas, a distribuição de 
materiais e a parceria com as instituições de ensino superior, para que os alunos dos cursos de 
Pedagogia e Letras vivenciem as práticas pedagógicas da sala de aula, em conjunto, com os 
professores regentes das turmas, mediante a orientação e a supervisão da universidade. O Programa 
tem por objetivo garantir a aprendizagem da leitura e da escrita no Ciclo I do Ensino Fundamental 
(N.A.). 
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metodologias às necessidades dos educandos ou dos docentes.  

 Com a intenção de reunir registros para a tematização da minha prática como 

formadora, bem como para submetê-los à apreciação das coordenadoras 

responsáveis pela referida ação de formação de formadores do Programa Ler e 

Escrever, propus a um grupo de professores das 1ªs e 3ªs séries/anos iniciais do 

Ensino Fundamental, planejar e desenvolver uma sequência didática para ensinar os 

alunos a aprenderem a buscar informações em enciclopédias infantis e nas revistas 

de divulgação científica para crianças, documentando todo o processo por meio de 

registros videográficos e escritos.   

Entre os objetivos da sequência didática esperava-se que os alunos 

aprendessem a consultar os suportes e selecionassem os textos para localizarem 

respostas para as curiosidades científicas das turmas, apoiados nos seus 

conhecimentos sobre a língua e nas pistas fornecidas pelos textos, o que lhes 

possibilitaria avanços em relação aos conhecimentos sobre o sistema alfabético de 

escrita, pois a maioria das crianças ainda não sabia ler e escrever 

convencionalmente naquela época.  

A experiência com o acompanhamento das salas de aulas durante o 

desenvolvimento das atividades da sequência, o interesse das crianças pelas 

tecnologias e a interação com os professores em situações formativas despertaram-

me para a importância de não restringir a pesquisa aos portadores materiais, 

considerando, também, o uso social da Internet para pesquisa e a necessidade de 

preparar as crianças e os jovens para empregá-la em atividades interativas que lhes 

permitam aprender cada vez mais e com mais autonomia. 

Aos poucos foi crescendo meu desejo por aprofundar os conhecimentos em 

relação ao emprego das tecnologias na alfabetização das crianças e dos jovens, 

consciente de que não há mais como ignorá-las, e que seu uso em sala de aula 

pode aproximar os alunos da escola e contribuir no processo de ensino e 

aprendizagem.    

Essas inquietações, frutos da minha experiência profissional, levaram-me a 

projetar a presente pesquisa, na expectativa de desenvolver estudos sobre a leitura 

para pesquisa na Internet e sobre o processo de formação dos docentes, 

objetivando empregar os saberes construídos ao longo deste trabalho em atividades 

formativas.    
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A  TRAJETÓRIA PROFISSIONAL – A  VONTADE  INDOMÁVEL DE 
ENCONTRAR ROTAS SEGURAS NUM OCEANO DESCONHECIDO 

Somente sete anos após a conclusão do curso de Licenciatura em Letras, em 

1987, resolvi prestar concurso público para ingressar no Magistério na rede estadual 

de São Paulo, embora, sem entusiasmo pela carreira. 

O ingresso na profissão trouxe desafios maiores do que eu esperava 

encontrar e logo compreendi que era necessário aprender mais para ensinar e 

retornei à universidade para cursar a Licenciatura em Pedagogia, na expectativa de 

que o curso pudesse contribuir para meu desempenho na sala de aula, pois me 

sentia responsável pela retenção de um percentual expressivo de alunos que 

acumulava reprovações, principalmente, ao final do 5º ano do antigo ensino ginasial 

(hoje, Ensino Fundamental), pelo fraco desempenho nas tarefas de leitura e escrita.    

Terminei o curso em 1991, ainda mais convencida que algo precisava ser 

transformado nas minhas práticas, porém, ainda não tinha as chaves para a 

resolução dos problemas.  

Apesar de uma vasta gama de conhecimentos teóricos, o curso de Pedagogia 

estava muito distante da realidade da sala de aula e longe das minhas necessidades 

como professora. 

A esse respeito e com base nos estudos realizados sobre as licenciaturas no 

país, Barreto (2015) afirma: 

[...] os cursos têm contribuído para a produção de conhecimentos 
relevantes sobre o funcionamento dos sistemas escolares e sobre a 
função social da escola contemplando aspectos histórico-específicos 
do contexto educacional brasileiro. Têm também desempenhado um 
papel importante na reelaboração do discurso pedagógico e em sua 
disseminação entre os profissionais da área. Esse conhecimento é, 
certamente, importante para a formação dos professores.  

No entanto, o preparo para a profissão docente exige ir além do 
equacionamento racional-instrumental emprestado aos objetos de 
investigação da academia, com vistas a enfrentar problemas 
derivados de outra ordem de demandas e submetidos a outros 
constrangimentos, como aqueles que acontecem na escola. Há 
dificuldade de criação de espaços híbridos de formação que 
propiciem a integração de componentes acadêmicos, teóricos, 
pedagógicos e de saberes construídos no exercício da profissão, a 
despeito da ênfase que lhe tem sido conferida nos documentos 
normativos dos currículos e nas políticas oficiais. (BARRETO, 2015, 
p. 688) 

Embora a licenciatura em Pedagogia não houvesse atendido minhas 
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expectativas, tornou-me ainda mais crítica e mais disposta a encontrar novos 

caminhos para investir na minha formação e, certa de que não sabia ensinar, passei 

a frequentar vários cursos de extensão e grupos de estudos, segura de que as 

respostas que procurava não encontraria em uma terceira licenciatura. Estas 

experiências foram fundamentais para que eu vislumbrasse possibilidades de 

articular o discurso pedagógico às práticas de sala de aula, ampliando meu desejo 

por aprender e a certeza do Magistério como profissão.  

 Em que águas navego? 

Após cerca de dez anos no Magistério, alguns em jornada dupla, em 1995 

prestei concurso para a rede municipal de São Paulo e assumi o cargo de 

coordenadora pedagógica em uma escola prestigiada por ter sido polo das 

discussões interdisciplinares na gestão em que Paulo Freire esteve à frente da 

Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. 

Apesar de um corpo de professores efetivos, estáveis e experientes, de uma 

boa infraestrutura e de uma comunidade bem atuante, condições favoráveis para um 

trabalho pedagógico de qualidade, um percentual elevado de crianças era reprovado 

ao final do Ciclo Inicial, isso após três anos de escolaridade, por não saberem ler e 

escrever convencionalmente e, em consequência dos problemas na alfabetização, 

muitas crianças avançavam nos Ciclos Intermediário e Final2 sem o domínio 

competente da leitura e da escrita.  

Tive o privilégio de acessar ao cargo de coordenadora e compartilhar essa 

experiência com Abilene Bispo, que levou para a rede municipal de São Paulo seu 

conhecimento construído durante anos de atuação como professora alfabetizadora, 

assessora pedagógica e formadora da rede municipal de ensino de Santo André.  

Essa parceria foi muito produtiva, contribuindo para a minha compreensão 

sobre o processo evolutivo da aquisição da linguagem escrita – a psicogênese e a 

importância do conhecimento específico da alfabetização. 

Descobri nessa primeira experiência na coordenação pedagógica que meus 

conhecimentos na alfabetização não eram suficientes para enfrentar os graves 

problemas de aprendizagem dos alunos no Ciclo Inicial e que, embora os 

professores se esforçassem muito para alfabetizar todas as crianças, eles não 

                                                           
2
 Em 1995, o Ensino Fundamental era organizado em três ciclos na rede municipal de São Paulo: 

Ciclo Inicial (1º, 2º e 3º anos); intermediário (4º, 5º e 6º anos) e final (7º e 8º anos) – (N.A.). 
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sabiam o que ensinar, como ensinar e para que ensinar. Suas práticas, apesar de 

bem-intencionadas, organizavam-se em torno de um modelo de alfabetização que 

não atendia às necessidades de aprendizagem das crianças.   

Em função dos graves problemas de leitura e escrita em todas as escolas da 

região, a Diretoria Regional de Educação (DRE) da Vila Prudente, antigo Núcleo de 

Ação Pedagógica (NAE), constituiu um grupo de estudos composto por 

coordenadores pedagógicos que, mensalmente, reunia-se para discutir suas 

práticas, estudar e planejar ações de formação e acompanhamento pedagógico, sob 

a coordenação de Regina Célia dos Santos Câmara, militante no campo da 

alfabetização, dedicada aos estudos da didática da leitura e da escrita de orientação 

construtivista com quem aprendi a dar os primeiros passos na direção da formação 

de professores.   

Por indicação de Regina Câmara, em 1996, passei a frequentar um grupo de 

supervisão continuada para a formação de professores e formadores, com a 

orientação da Prof.ª Telma Weisz, uma das maiores especialistas em alfabetização 

no país, com a qual aprendi a ver o processo de alfabetização sob a perspectiva do 

aprendiz, e com quem continuo aprendendo ao longo de todos esses anos de 

atividade profissional.    

Com a participação no referido curso fui aprendendo a identificar ideias e 

concepções subjacentes às práticas dos professores, a analisar o percurso 

desenvolvido pelas crianças para a apropriação do sistema alfabético de escrita e a 

planejar propostas de ensino mais ajustadas às necessidades de aprendizagem dos 

alunos, o que me convencia, cada vez mais, de que não havia nada de errado com 

aquelas crianças, cujos pais haviam nos confiado sua formação e nós não 

conseguíamos alfabetizá-las. 

Em 1999, ingressei no curso de pós-graduação Lato Sensu em 

Psicopedagogia, ainda buscando melhor entender por que razão um número tão 

expressivo de crianças percorria os anos do ciclo sem saber ler e escrever 

convencionalmente, ou chegava ao final do Ensino Fundamental II sem o domínio 

das capacidades de leitura imprescindíveis para compreender os textos e prosseguir 

a escolaridade com sucesso.   

 Para obter a habilitação em Psicopedagogia Clínica realizei estágio em 

escolas públicas, atendendo crianças com três ou quatro anos de escolaridade, que 

não sabiam ler e escrever convencionalmente, cujo fracasso escolar era atribuído às 
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suas histórias pessoais e familiares.  

A sensação mais profunda que me marcou ao sair da referida experiência foi 

de que o curso não nos habilitava para compreender a origem dos problemas de 

aprendizagem, bem como não nos ajudava a propor soluções para resolvê-los, e 

que as justificativas apresentadas pelas escolas para o insucesso escolar daquelas 

crianças não tinham relação com suas “dificuldades” de aprendizagem.   

Ainda no cargo de coordenadora pedagógica, em 2001, em um esforço 

conjunto por parte da escola para diminuir o número de alunos que não sabiam ler e 

escrever convencionalmente no 2º ano do ciclo, passei a dar aulas de apoio 

pedagógico, experiência que foi fundamental para me tornar mais segura em relação 

ao trabalho de alfabetização no Ciclo Inicial e, cujo resultado, permitiu-me uma 

aproximação com os professores das séries iniciais e compreender por que razão 

não conseguiam alfabetizar um número elevado de crianças.    

Depois de quase 30 anos dedicados ao Magistério público, em diversas 

funções e, principalmente, de uma trajetória profissional voltada à alfabetização, 

posso afirmar com convicção que muitas crianças não conseguem se alfabetizar nos 

primeiros anos de escolaridade, ou evadem-se da escola sem o domínio competente 

da leitura e da escrita, porque não receberam a ajuda adequada da escola para isso, 

embora a maioria dos professores assuma esta responsabilidade e esforce-se para 

alcançar tal objetivo.  

Entre os diversos fatores que se associam ao analfabetismo na tentativa de 

explicá-lo, acredito que a cultura institucional exerça forte influência sobre a 

aprendizagem da leitura e da escrita, pois apesar de todo avanço que alcançamos 

em relação aos estudos da alfabetização, ainda, na escola, a escrita continua sendo 

um objeto de contemplação (e não de reflexão). Muitas vezes, desconsidera-se o 

ponto de partida de cada criança, suas experiências individuais com a cultura escrita 

e sua função social.    

 Um mar de infinitas possibilidades  

Por convite, em 1999, passei a integrar o grupo de formadores de professores 

e coordenadores pedagógicos, do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino da Vila 

Prudente/Secretaria Municipal de Educação de São Paulo (SME-SP) e, em 2000, a 

equipe do programa Parâmetros Curriculares Nacionais em Ação (PCN em Ação), 

do Ministério da Educação e Cultura de São Paulo (MEC/SP), Ensino Fundamental I, 
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como formadora.  

Com a participação no programa PCN em Ação fui contratada pela Abaporu – 

Consultoria e Planejamento em Educação para realizar a formação das equipes 

técnicas das secretarias de educação de um núcleo no interior de São Paulo, 

composto por 22 municípios e, na sequência, convidada para implantar o Programa 

de Formação de Professores Alfabetizadores (PROFA) na rede municipal de São 

Paulo, após parceria entre o Ministério de Educação e Cultura e a Diretoria de 

Orientação Técnica da Secretaria Municipal da Educação de São Paulo DOT/ 

SME/SP. 

Para a implantação do PROFA na cidade de São Paulo e para realizar a 

formação das equipes das diretorias de ensino, estabeleci parceria com Elenita Neli 

Beber, uma experiente professora da Educação de Jovens e Adultos (EJA), 

assessora da Secretaria Municipal da Educação de Santo André e formadora do 

MEC, que conhecia bem a organização administrativa e pedagógica da rede 

municipal de São Paulo, assim como sua burocracia e os meandros da política – um 

nível de conhecimento fundamental para fazer a gestão de um programa de 

alfabetização numa rede tão grande e com tantas particularidades.   

Em 2005, ainda como assessora pedagógica da DOT/SME/SP, fui convidada 

a integrar a equipe do Programa Ler e Escrever, uma extensão do PROFA, como 

coordenadora do Círculo de Leitura e Escrita da DOT/SME, responsabilizando-me 

pela produção, implantação e acompanhamento do programa na cidade de São 

Paulo, sem, contudo, afastar-me da formação das equipes das diretorias de ensino.  

Durante nove anos de atuação na DOT/SME/SP, conheci de perto os 

problemas para fazer a gestão pedagógica do sistema público de ensino municipal.  

Os desafios diários, o compromisso com a implementação do programa, a 

participação em discussões para a definição de propostas pedagógicas para a rede 

e ações voltadas à formação dos educadores dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental contribuíram significativamente para o meu crescimento e 

amadurecimento profissional. 

As experiências de aprendizagem nesses anos de trabalho foram intensas e 

indescritíveis – tanto as positivas quanto as negativas. Apesar de aprender muito, 

conheci de perto os limites da atuação do pedagogo e o jogo de interesses políticos 

na tomada de decisões educacionais.  

Embora os tropeços tenham sido muitos, não esmoreceram minha disposição 
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para continuar lutando por uma escola pública de qualidade, e colocar à sua 

disposição o conhecimento que construí ao longo destes anos de atividade 

profissional. 

Em 2009, por decisão própria, retornei para a escola e assumi o cargo de 

diretora e, a convite, passei a integrar a equipe do Programa Ler e Escrever da rede 

estadual, para realizar a formação de professores coordenadores, diretores de 

escola e supervisores de ensino.  

Permaneci na direção da escola até 2013, quando me aposentei. Considero 

que essa última experiência no ensino municipal foi uma das mais significativas, 

uma oportunidade para avaliar a distância entre o que se pensa e o que se planeja 

nas instâncias pedagógicas e administrativas intermediárias e superiores do sistema 

público de ensino e o que, de fato, é possível em termos de implantação e 

implementação de propostas pedagógicas nas salas de aula.  

 Esse retorno para o chão da escola também me permitiu colocar em prática 

muito do que aprendi nos anos de trabalho na gestão de programas e na formação 

de professores, bem como me possibilitou conferir de perto os seus bons resultados, 

apesar de inúmeros entraves administrativos.  

Nesses últimos anos, tenho trabalhado como formadora e/ou assessora de 

projetos de formação e, entre eles, destaco minha atuação no Programa Ler e 

Escrever da Secretaria Estadual da Educação de São Paulo por oito anos, que 

nasceu no município, na ocasião em que era coordenadora do Círculo de Leitura e 

Escrita da SME/DOT/SP e a recente coautoria na produção de material didático para 

o Serviço Social da Indústria (SESI). 

Ao longo de todo esse período, acompanhei mudanças importantes no ensino 

público, conheci de perto as dificuldades da sala de aula e os desafios da gestão do 

sistema de ensino, assim como a luta incansável de inúmeros profissionais 

comprometidos com a qualidade da educação, que se dedicam ao Magistério com 

paixão, sem a expectativa de reconhecimento. 

Orgulho-me por ter feito parte da história do ensino público, tão fortemente 

criticado pela mídia e pela sociedade distante da escola, e alegro-me por ter 

dedicado anos de minha vida profissional à formação de professores alfabetizadores 

e ao estudo da didática da leitura e da escrita. Sou grata à escola pública por ter me 

concedido tantas conquistas, por abrir vias para esta pesquisa, por renovar minha 

disposição por aprender, pela paixão com que me dedico a este estudo e, 

principalmente, pela minha formação humana.   
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1 INTRODUÇÃO 

[...] não sei se fui claro, não foste, mas não tem importância, 

claridade e obscuridade são a mesma sombra e a mesma 

luz, o escuro é claro, o claro é escuro, e quanto a alguém 

ser capaz de dizer de facto e exatamente o que se pensa, 

imploro-te que não acredites, não é porque não se queira é 

porque não se pode. [José Saramago, A Jangada de Pedra, 

1988, p. 125] 

Os últimos 50 anos foram marcados por profundas mudanças no cenário 

mundial, impulsionadas pelo desenvolvimento científico e tecnológico, que se 

acelerou com a globalização, a expansão do capitalismo e o surgimento das 

tecnologias da informação e da comunicação (TIC). 

Com a integração entre as diferentes mídias em um só artefato digital 

(televisão, vídeo, som, animação, etc.) ampliou-se o fluxo de informações e 

mudaram as formas de interação em tempo real, possibilitando-nos o contato com 

diferentes culturas nos mais longínquos países, o que influenciou nossos hábitos, 

valores e crenças, alterando nossa percepção de mundo. 

As mudanças foram tão rápidas e intensas que provocaram transformações 

em todos os campos do saber e aumentaram as expectativas sobre o papel da 

escola frente a um mundo globalizado e em constante evolução. 

Pretto (1999) comenta que o desenvolvimento tecnológico é o principal 

responsável por todas essas mudanças, que vem integrando o mundo em redes 

globais de comunicação, assim como tudo e todos. 

Para o autor, o desenvolvimento tecnológico pode ser analisado em três 

etapas. A primeira, durante a década de 1970, em que se deu a inserção da 

informática na sociedade com a chegada dos computadores de grande porte, 

geralmente, instalados em salas especiais e com pessoal altamente especializado. 

A segunda, ainda na década de 1970, marcou o desenvolvimento científico e 

tecnológico com o nascimento da microinformática e a implantação das redes nos 

computadores.  

Ao longo da década de 1980 instala-se a terceira etapa em que se destacam 

como avanços o aumento da capacidade de processamento de dados, o 

desenvolvimento de equipamentos de conexões e de programas para serem usados 

nas redes e a diminuição dos custos para aquisição dos computadores – que deram 

outro significativo impulso à área.  
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A Internet passa a fazer parte da realidade do mundo acadêmico e, 
rapidamente, vai se despontando como importante elemento de 
conexão entre equipamentos e, com isso, introduzindo novas formas 
de se produzir conhecimento e cultura. Ao estabelecer estas 
conexões entre equipamentos, estas redes começam, também, a 
estabelecer links entre diferentes culturas que agora passam a ter a 
possibilidade, pelo menos potencial, de se comunicar, se expor, de 
intercambiar multi-relações entre sujeitos e máquinas. (PRETTO, 
1999, p. 2) 

A informatização de quase toda a sociedade nesses últimos 30 anos, mesmo 

no Brasil com grandes desigualdades sociais, provocou profundas transformações 

em quase todos os setores sociais, entretanto, a escola enfrenta dificuldades para 

beneficiar-se das conquistas alcançadas. 

O velho paradigma tradicional de aprendizagem centrado na transmissão de 

informações e no confinamento dos professores e alunos entre quatro paredes ainda 

convive com algumas práticas inovadoras na instituição (PRETTO, 1999).  

Ferreiro (2013) também chama a atenção para o descompasso entre o mundo 

das tecnologias e o sistema educacional, manifestando sua preocupação com os 

índices insatisfatórios de analfabetismo da América Latina3 e as demandas por 

leitura e escrita que se ampliaram com a expansão da Internet, que exigem 

competências adicionais às quais a sociedade se acostumou com a leitura dos 

livros, ou seja, novos comportamentos leitores e escritores.  

A definição de analfabetismo não é estática, mas histórica. Muda 
segundo mudam as exigências sociais, em virtude de novas práticas 
relacionadas com os padrões escritos. Estar alfabetizado para o 
mundo contemporâneo exige muito mais do que há 50 anos. 
(FERREIRO, 2013, p. 438) 

Essa definição de analfabetismo sinaliza para a importância do processo de 

alfabetização corresponder às necessidades do mundo contemporâneo e estar 

implicado com as demandas advindas do desenvolvimento da sociedade. 

Marcuschi (2016) argumenta que os avanços das TIC exigem novos 

comportamentos comunicativos e ampliaram as possibilidades de interação entre a 

população, gerando mudanças nas práticas de linguagem, a criação de novos 

gêneros textuais e alteraram outros, trazendo à tona os textos multimodais, 

                                                           
3
 Segundo estudos realizados pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) 

em 2013, em média, 9% da população acima de 15 anos encontra-se em condição de analfabetismo 
absoluto nos países da América Latina e do Caribe, cerca de 38 milhões de pessoas. Se 
considerarmos o analfabetismo funcional, a falta de competências das pessoas para lidar com os 
diversos contextos de uso da linguagem oral, escrita e digital, esse número de analfabetos sobe 
vertiginosamente (CEPAL, 2013). 
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recorrentes no contexto atual. Tais textos combinam um número maior de 

linguagens ou diferentes sistemas semióticos do que os tradicionais e, portanto, 

requerem dos estudantes competências4 ainda mais complexas do que a leitura dos 

textos que circulam na cultura impressa, como: saber selecionar um link entre vários 

caminhos no hipertexto para seguir a leitura sem se perder nas páginas, estabelecer 

relações entre os diferentes nós dentro de um site ou fora dele, interagir com as 

várias linguagens dos textos multimodais, produzindo significados, etc. 

A linguagem é uma das faculdades cognitivas mais flexíveis e 
plásticas adaptáveis às mudanças comportamentais e as 
responsáveis pela disseminação das constantes transformações 
sociais, políticas, culturais geradas pela criatividade do ser humano. 
As inúmeras modificações nas formas e possibilidades de utilização 
da linguagem em geral e da língua são reflexos incontestáveis das 
mudanças tecnológicas emergentes no mundo e, de modo 
particularmente acelerado nos últimos 30 anos, quando os 
equipamentos informáticos e as novas tecnologias de comunicação 
começaram a fazer parte da vida das pessoas e das instituições. 
(MARCUSCHI, 2016, p.15)  

 As pesquisas realizadas por Perelman (2011), bem como por Goldin, 

Kriscautzky e Perelman (2012), acerca do uso da Internet para a pesquisa escolar e 

da leitura exploratória corroboram com os estudos de Marcuschi (2016), Rojo (2009), 

Ferreiro (2013), Gatti (2014a, 2014b) e Pischetola (2016) quanto à necessidade da 

escola tomar as práticas de linguagem no ambiente virtual como objeto de estudo. 

Entre tais práticas, Perelman (2011) destaca o ensino da leitura para pesquisa 

na Internet ancorado em experiências e investigações realizadas com estudantes 

dos 6ºs e 7ºs anos de escolas na Argentina, as quais demonstram que os alunos 

enfrentam dificuldades para combinarem palavras nos buscadores da Web, 

localizarem as fontes de consulta, percorrerem os links sem se perderem em um 

ambiente ilimitado de informações, assim como avaliarem criticamente os textos 

multimodais, entre outras capacidades de leitura requeridas para busca na Internet.    

Com o uso da Internet as formas de pesquisa diversificaram-se com o acesso 

rápido às enciclopédias, revistas, jornais, blogs de literatura, dicionários, bibliotecas 

virtuais, imagens, áudios, vídeos, sites especializados, etc. e passaram a dividir 

espaço com a consulta às fontes impressas e o contato com outros objetos de 

                                                           
4 Neste trabalho, as palavras competências, capacidades e habilidades de leitura e escrita estão 

sendo empregadas com sentido similar, preservando as denominações utilizadas pelos autores. 
Segundo Rojo (2009, p. 75), algumas teorias da inteligência e do desenvolvimento humano utilizam 
as denominações competências e capacidades e as teorias do comportamento e da aprendizagem 
empregam o termo habilidades para o mesmo conjunto de saberes (N.A.). 
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estudo, como monumentos, museus, entrevistas, entre outros recursos. 

Estudos realizados pela pesquisadora argentina Perelman (2011) e Goldin, 

Kriscautzky e Perelman (2012) em relação à leitura para pesquisa apontam que os 

jovens têm preferência pela Internet para realizarem consultas e selecionarem os 

textos para trabalhos escolares, em função da possibilidade de entrarem em contato 

com várias mídias de forma rápida.  

A interatividade e a praticidade são consideradas recursos facilitadores pelas 

crianças e adolescentes para a busca de informações na tela do computador e 

explicam a mudança de comportamento entre os alunos que, cada vez mais, 

recorrem à Internet para realizar tarefas escolares, como apontam dados da 

pesquisa realizada pelo Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação e da 

Comunicação (CETIC), em 2014, com crianças e adolescentes entre 10 a 17 anos 

(TIC KIDS, 2016).    

 Apesar das vantagens citadas pelos estudantes, Perelman (2011) e Goldin, 

Kriscautzky e Perelman (2012) comentam que a pesquisa na Internet é mais 

complexa do que em fontes impressas, porque envolve muitos saberes invisíveis 

aos olhos do leitor. 

[...] a seleção de fontes de estudo no ambiente virtual requer um 
caminho de intensa elucidação povoado por leituras e escritas em 
papel e na tela, intercâmbios/trocas orais, de raciocínios, cálculos 
antecipatórios sobre possíveis respostas, de contrastes/confronto de 
hipóteses, conhecimento e valoração das instituições transmissoras 
de saber/conhecimento, de discussões conceituais ao tentar 
especificar/precisar as palavras-chave ou ao interpretar o conteúdo 
das fontes encontradas, de distinções de significados de palavras 
polissêmicas, de reconhecimentos dos mais diversos signos e de 
paratextos, às vezes, localizados em lugares imprevisíveis e 
também, de ações materiais no uso do mouse e do teclado. 
(GOLDIN; KRISCAUTZKY; PERELMAN, 2012, p. 17-18, livre 
tradução nossa)5 

 

Os estudos de Perelman (2011) e Goldin, Kriscautzky e Perelman (2012) 

apontam que ensinar a ler para pesquisar na Internet e nas fontes impressas é uma 

                                                           
5
 Texto original: “[...] la selección de fuentes de estudio en el entorno virtual requiere de un camino de 

dilucidación intenso poblado de lecturas y escrituras en papel y en pantalla, de intercambios orales, 
de razonamientos, de cálculos anticipatorios sobre posibles respuestas, de contrastes de hipótesis, 
de conocimiento y valoración de las instituciones transmisoras del saber, de discusiones 
conceptuales al intentar precisar las palabras clave o al interpretar el contenido de las fuentes 
halladas, de distinciones de significados de palabras polisémicas, de reconocimientos de signos de lo 
más diversos y de paratextos a veces ubicados en lugares poco previsibles y también, de acciones 
materiales  en el uso del mouse y del teclado” (GOLDIN; KRISCAUTZKY; PERELMAN, 2012, p. 17-
18). 
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das tarefas da escola, e apresenta-se como fundamental para que os alunos 

aprendam a estudar com maior autonomia. Isso pressupõe saber da importância de 

consultarem várias fontes, reconhecerem que dificilmente um único texto lhes 

permitirá conhecerem profundamente um tema de certa complexidade, apropriarem-

se dos critérios que permitem avaliar as fontes, etc.  

Apesar de sua importância, a escola oscila entre oferecer as fontes para 

pesquisa legítimas ou adaptadas e deixar que os alunos sozinhos façam a busca, 

sem orientação, de modo que, em ambos os extremos, não se planejam situações 

didáticas de ensino, para que os estudantes construam os saberes necessários para 

realizarem consultas às fontes escritas em situação de estudo.  

Resulta em um grande desafio para o sistema educacional que os 
alunos entendam o conteúdo e também as fontes e suas motivações. 
Mas esta é a única maneira que temos para avançarmos sobre a 
lacuna/brecha entre aqueles que vivem em um ambiente povoado 
por pessoas que podem consultar sobre a validação desses 
materiais e aqueles que têm como única referência a escola. 
(GOLDIN; KRISCAUTZKY; PERELMAN, 2012, p. 18, livre tradução 
nossa)6 

Tais investigações apontam para a importância da integração das práticas de 

linguagem da cultura impressa e digital nos currículos de Língua Portuguesa sem 

dicotomizá-las, e para um trabalho intencional da escola voltado ao ensino da leitura 

para pesquisa na Internet. 

 Os estudos de Pischetola (2016) lançam luzes sobre essa discussão, pois 

para a autora é fundamental que as tecnologias estejam plenamente incorporadas 

ao processo educativo e às práticas de ensino da leitura e da escrita, entretanto, 

isso não basta. A escola precisa organizar o ensino pelo princípio da aprendizagem 

como resultado do esforço cognitivo do sujeito e da sua possibilidade de ancorar 

uma nova informação às estruturas já existentes e organizar situações de ensino às 

quais os alunos atribuam um significado pessoal. 

As reflexões de Pischetola (2016) orientam-se pelos resultados de suas 

pesquisas, as quais indicam que os jovens rapidamente perdem o interesse por 

atividades mediadas pelo uso das TIC, quando são utilizadas de forma tradicional. 

                                                           
6
 Texto original: “Resulta un gran desafío para el sistema educativo que los alumnos comprendan los 

contenidos y también las fuentes y sus motivaciones. Pero ésta es la única manera que tenemos de 
avanzar sobre la brecha entre los que viven en un entorno poblado de personas a las que pueden 
consultar sobre la validación de esos materiales y aquellos que tienen como única referencia la 
escuela” (GOLDIN; KRISCAUTZKY; PERELMAN, 2012, p. 18). 
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É preciso reconhecer que as possibilidades técnicas disponibilizadas 
pela rede não determinam, por si sós, os comportamentos dos 
usuários. Ao assumir que todos os jovens que entram em contato 
com as TIC e a Internet desenvolvam interesse de aprender, já 
muitos projetos de integração das mídias digitais em educação 
fracassaram, demonstrando a inconsistência das políticas 
fundamentadas no determinismo tecnológico. (PISCHETOLA, 2016, 
p. 49, livre tradução nossa)7 

O problema principal desta pesquisa emerge do efervescente contexto que 

envolve os avanços tecnológicos, sobre as discussões em torno do papel da escola 

na construção de saberes que possibilitem a todos os cidadãos usufruírem dos 

benefícios advindos com a inserção das TIC na sociedade, como também se 

relaciona à formação sólida dos professores como condição fundamental para que o 

potencial das tecnologias se efetive. Este conjunto de fatores instigou 

questionamentos que levaram ao desenvolvimento do presente trabalho, entre eles: 

[1] Quais desafios os alunos enfrentam para pesquisar na Internet?  

[2] Quais procedimentos os alunos utilizam para realizar pesquisas na 

Internet em situação de estudo e, se recorrem à leitura exploratória dos 

textos, antes de tomarem decisões do que ler ou consultar?  

[3] O que pensam os professores sobre o ensino da pesquisa, e quais são 

suas práticas para ensinar a ler para pesquisar? 

Nesta investigação parte-se da hipótese de que os alunos se dedicam com 

maior empenho à pesquisa na Internet do que nos suportes materiais, em função 

das características dos textos, conteúdos digitais e do interesse natural das crianças 

e jovens pelas TIC, entretanto, enfrentam problemas similares nas tarefas de 

pesquisa em ambas as modalidades.  

 Acredita-se que não realizam a leitura exploratória, recorrem à leitura linear 

de todos os textos, embora os hipertextos permitam ao leitor uma leitura alinear, por 

meio de buscas e descobertas, possibilitando organizar uma sequência particular de 

leitura, bem como encontram dificuldades para compreenderem os textos, não 

dispõem de critérios para selecionarem fontes confiáveis para consulta, bem como 

para avaliarem criticamente as informações.  

                                                           
7
 Texto original: “Es necesario reconocer que las posibilidades técnicas oferecidas por la red no 

determinan por sí solas los comportamientos de los usuarios. Al asumir que todos los jóvenes que 
entran en contacto con las TIC e Internet desarrollan interés de aprender, ya muchos proyectos de 
integración de los medios digitales en educación fracasaron, demostrando la inconsistencia de las 
políticas fundamentadas en el determinismo tecnológico” (PISCHETOLA, 2016, p. 49). 
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 No que se refere aos objetivos deste estudo, pretende-se: 

[1] Realizar uma revisão de literatura, com a finalidade de contribuir para o 

desenvolvimento da investigação proposta, subsidiar a análise dos dados 

coletados e apresentar uma visão geral de alguns estudos teóricos que se 

relacionam com o problema desta pesquisa, tendo como principais 

referências os seguintes autores: Chartier (1998); Coscarelli (2016); 

Ferreiro e Teberosky (1991); Ferreiro (2001, 2002 e 2013); Lerner (2002); 

Kleiman (1998, 2001 e 2008); Gatti e Nunes (2009), Gatti (2010, 2014a e 

2014b); Imbernón (2006); Nóvoa (2009); Perelman (2011); Goldin, 

Kriscautzky e Perelman (2012); Pischetola (2016); Rojo (2009 e 2017), 

Rojo e Moura (2016); e Xavier (2015 e 2016). 

[2] Aprofundar as reflexões sobre os conhecimentos necessários para o 

professor realizar um trabalho de qualidade com as TIC na alfabetização 

dos estudantes. 

[3] Investigar quais desafios os alunos enfrentam para pesquisar na Internet. 

[4] Observar se os alunos utilizam a leitura exploratória dos textos para 

tomarem decisões do que consultar ou ler, antes de recorrem à leitura 

integral ou profunda, como também investigar quais são os 

procedimentos de leitura utilizados pelos estudantes nas situações de 

pesquisa para estudo e analisar se, a possível preferência dos alunos 

pela Internet para pesquisa, exerce influência na interação que 

estabelecem com os textos. 

Esta pesquisa de abordagem qualitativa tem como sujeitos cinco profissionais 

de uma escola pública (três professores dos 4ºs anos do Ciclo Interdisciplinar, um 

professor orientador de informática educativa e uma coordenadora pedagógica) e 

seis alunos dos 4ºs anos do Ciclo Interdisciplinar do Ensino Fundamental.  

Os instrumentos e procedimentos adotados para a coleta de dados são os 

seguintes: 

[1] Aplicação de questionários para levantamento do perfil dos profissionais e 

a realização de entrevistas para aprofundamento. 

[2] Observação de atividades desenvolvidas pelos alunos no laboratório de 

informática educativa da escola. 

[3] Realização de entrevistas com os estudantes dos 4ºs anos do Ciclo 
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Interdisciplinar. 

[4] Aplicação de uma atividade de leitura pela pesquisadora, para que os 

alunos recorressem aos sites e blogs e às fontes impressas para 

aprofundarem conhecimentos sobre um assunto em estudo na escola, 

tendo por finalidade analisar e comparar seus procedimentos de leitura 

nas situações de pesquisa nos suportes digitais e impressos. 

A expectativa é que as análises dos dados coletados e observados forneçam 

elementos importantes e capazes de contribuir para o desenvolvimento de estudos 

críticos e amplos sobre a formação dos professores, acerca da contribuição das 

tecnologias da informação e da comunicação no processo de alfabetização e, em 

especial, para o ensino da leitura para pesquisa. Em vista de tal expectativa, a 

arquitetura da dissertação comporta os seguintes eixos temáticos e desdobramentos 

relacionados ao tema central e à pesquisa proposta: 

A Seção 1 é constituída pela presente Introdução que mapeia o trabalho 

desenvolvido, seus objetivos, o problema da pesquisa, as hipóteses consideradas e 

realiza as primeiras aproximações teóricas sobre o tema central e seus 

desdobramentos.  

 A Seção 2 apresenta as Mudanças Paradigmáticas no Ensino da Leitura 

e da Escrita, relaciona ideias sobre o analfabetismo e a reprovação nas séries 

iniciais do Ensino Fundamental (antigo ensino primário) na América Latina, nas 

décadas de 1960 e 1970 – contexto que serviu de inspiração para a realização da 

pesquisa psicogenética. Traz reflexões sobre as mudanças efetivadas na maneira 

de se compreender o processo de alfabetização, a partir da publicação da 

Psicogênese, em 1985, que desencadeou discussões em torno de projetos 

institucionais e programas de formação de professores alfabetizadores, 

principalmente, no estado de São Paulo. 

Na finalização desta seção, são apresentadas algumas ideias que auxiliam a 

compreender as razões que envolvem as polêmicas entre os conceitos de 

alfabetização, letramento e multiletramento, bem como são tecidas considerações 

sobre o emprego das TIC no processo de alfabetização. 

A Seção 3 – A Leitura na Tela do Computador – traz algumas reflexões 

sobre a leitura como prática social, as mudanças provocadas pelo uso das TIC nas 

práticas de linguagem, os desafios do leitor na leitura para pesquisa na Internet, 
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além de uma análise sobre a formação dos professores para o emprego das TIC no 

processo de alfabetização. 

A Seção 4 – Desenvolvimento da Pesquisa – expõe o contexto da pesquisa 

de campo, a escolha metodológica, a descrição das etapas, os instrumentos 

aplicados, a identificação dos perfis dos sujeitos da investigação e suas 

características e, por último, discorre sobre a análise e interpretação dos dados. 

Na Seção 5, as Considerações Finais retomam a síntese das discussões 

reportadas nas seções anteriores em interface com a pesquisa de campo e as 

análises realizadas. 

Por fim, são apresentadas as seções de Referências que expõem as principais 

obras e autores utilizados para a composição dos referenciais teóricos; a Lista de 

Referências Complementares onde constam obras consultadas como apoio, e de 

Apêndices que apresentam os instrumentos da pesquisa, os questionários e 

roteiros de entrevistas, além da transcrição das entrevistas com os sujeitos da 

pesquisa. 
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Fonte: Imagens Google (2018). 

 

 



36 
 

2 MUDANÇAS PARADIGMÁTICAS NO ENSINO DA LEITURA E DA 
ESCRITA  

Na introdução do livro Psicogênese da Língua Escrita, publicado no Brasil em 

1985 e, em 1979, no México, com o título Los Sistemas de Escritura en el Desarrollo 

del Niño, Ferreiro e Teberosky (1991) comentam que, em 1970, 20% da população 

da América Latina, entre 7 e 12 anos, encontravam-se fora do sistema educacional. 

Apenas 53% da população escolarizada chegava à 4ª série, dois terços das 

reprovações ocorria nos primeiros anos de escolaridade e 60% dos alunos que 

deixavam o sistema de ensino haviam repetido um ou mais anos de escolaridade. 

As pesquisadoras argentinas afirmam, ainda, que, em 1976, o número de 

analfabetos adultos no mundo era de 800 milhões, segundo estatísticas oficiais da 

Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (Unesco, da 

sigla em Inglês – United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization).  

No Brasil, em 1960, a taxa de analfabetismo de pessoas com 15 anos ou 

mais era de 39,6% e os índices de retenção eram os mais elevados da América 

Latina, mas, somente a partir de 1980, que se intensificaram as políticas públicas 

para a educação e a alfabetização como resultado do processo de redemocratização 

do país e a promulgação da Constituição de 1988, que reconheceu a educação 

como direito social fundamental para todos os cidadãos exercerem plenamente a 

cidadania e condição para progredirem no trabalho e nos estudos (INEP, 2000; 

BRASIL, 1988).   

Mobilizadas pelos altos índices de fracasso escolar na América Latina, 

influenciadas pelas ideias de Piaget e apoiadas nos conhecimentos da 

Psicolinguística, Ferreiro e Teberosky realizaram um estudo na Argentina, no 

período de 1974 a 1976, envolvendo crianças entre 4 a 6 anos de idade, com o 

objetivo de interpretar as escritas espontâneas das crianças, a fim de 

compreenderem de que forma os alunos nesta faixa etária reconstroem o sistema 

alfabético de escrita durante o processo de aprendizagem da leitura e da escrita.  

Ferreiro e Teberosky utilizaram o método científico de investigação piagetiana 

para realizar as entrevistas, que se baseia num diálogo entre o pesquisador e as 

crianças, e durante o qual ele elabora perguntas e provoca discussões para testar 

suas hipóteses no momento da entrevista.   

Com a finalidade de selecionar a amostragem, as pesquisadoras optaram por 
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entrevistar crianças de classe social de baixa renda, residentes em bolsões de 

pobreza na Argentina, bem como crianças de classe média, filhas de pais 

profissionais liberais (engenheiros, médicos, psicólogos, etc.) que, supostamente, 

possuíam maiores chances de vivenciarem eventos de leitura e escrita, ou de terem 

contato com uma diversidade de portadores textuais em seus lares.  

Segundo as autoras da pesquisa psicogenética, essa seleção ocorreu para 

avaliar a influência do meio social sobre a aprendizagem das crianças, ou seja, para 

investigar o que elas podiam assimilar do seu meio. 

O sujeito que conhecemos através da teoria de Piaget é um sujeito 
que procura ativamente compreender o mundo que o rodeia, e trata 
de resolver as interrogações que este mundo provoca. Não é um 
sujeito que espera que alguém que possui um conhecimento o 
transmita a ele, por um ato de benevolência. É um sujeito que 
aprende basicamente através de suas próprias ações sobre os 
objetos do mundo, e que constrói suas próprias categorias de 
pensamento ao mesmo tempo em que organiza seu mundo. 
(FERREIRO; TEBEROSKY, 1991, p. 26) 

Ferreiro e Teberosky (1991) concluíram que todas as crianças buscam 

ativamente compreender a escrita, tomando as informações que lhes oferecem o 

meio e, nesse processo, formulam hipóteses, buscam regularidades, colocam à 

prova suas antecipações, representando o que pensam por meio de marcas 

gráficas, níveis de representação sobre o escrito, tentativas inteligentes de 

representá-lo, que evoluem ou se transformam do nível pré-silábico à escrita 

alfabética, dependendo do contexto cultural, que lhes permite, em maior ou menor 

grau, construir conceitualizações cada vez mais complexas.  

Em relação à leitura, as investigações revelaram que as crianças procuram 

interpretar os textos, ainda antes de saberem ler convencionalmente, atribuindo 

intencionalidade ao escrito, quando estão associados às imagens (rótulos, cartazes, 

desenhos, etc.), o que sugere que “[...] as propriedades do texto fornecem 

indicadores que as permitem sustentar a antecipação feita a partir das imagens” 

(FERREIRO; TEBEROSKY, 1991, p. 67).  

Essas investigações sugerem que o processo de aprendizagem não se inicia 

do zero, visto que todas as crianças têm uma série de representações sobre a 

escrita, inclusive, aquelas que têm menos chances de conviver com práticas 

letradas, antes mesmo de ingressarem no ensino formal. 

No decorrer do processo de aprendizagem todas cometem erros sistemáticos, 

denominados como construtivos por Piaget, manifestações lógicas que permitem 
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avaliar seus avanços e aceitar todas as respostas das crianças como válidas para 

planejar o ensino.    

A respeito das investigações das autoras da pesquisa psicogenética e a 

evolução das hipóteses de escrita das crianças, Pizani, Pimentel e Lerner (1998) 

observam que: 

O caminho em direção a esse conhecimento não é linear; não nos 
aproximamos dele passo a passo, [...] e sim através de grandes 
reestruturações globais, algumas das quais são erradas (em relação 
ao ponto final), mas construtivas (na medida em que permitem 
alcançá-lo). (PIZANI; PIMENTEL; LERNER, 1998, p. 21) 

A publicação da Psicogênese da Língua Escrita, em 1985, no Brasil, 

representou uma revolução conceitual na maneira como se concebia a alfabetização 

e a atividade cognitiva por parte do sujeito cognoscente, que se ocupa a teoria 

piagetiana, deslocando o eixo das investigações do “como se ensina a ler e 

escrever” para “como se aprende a ler e escrever”, provocando rupturas na 

tendência de buscar nos métodos um caminho seguro para alfabetizar, os quais 

partem do princípio de que a criança nada sabe quando entra na escola.  

Ferreiro e Teberosky (1991) comentam que para aquelas crianças que 

chegam à escola com níveis de conceitualização avançados em relação ao sistema 

alfabético de escrita, o uso dos métodos na alfabetização lhes tolhe as 

possibilidades de avanço, à medida que lhes impõe começar do zero e seguir todos 

os passos previstos. 

Já, para as crianças que a escola acredita que nada sabem e que adentram 

às 1ªs séries nos níveis iniciais da escrita, há uma distância enorme em termos das 

concepções que estas possuem em relação ao que propõem os métodos.  

Os resultados dessa pesquisa forneceram elementos que colocaram em 

discussão as teorias sobre carências e explicitaram o preconceito que sofrem as 

crianças pobres que vivem em ambientes marginalizados, sujeitas a estereótipos, ao 

demonstrar que todas têm ideias ou hipóteses sobre a leitura e a escrita que 

evoluem na interação com o objeto do conhecimento, independentemente, de sua 

classe social, de suas carências, deficiências ou maturidade. 

A revelação de que essas hipóteses não dependem da maturação das 

estruturas cognitivas, como pensam os cognitivistas, embora permitam ao sujeito 

compreender cada vez mais o mundo e organizar o conhecimento, levou ao 

questionamento do conceito de prontidão e, portanto, do uso de exercícios 

preparatórios para iniciar a alfabetização. 
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O sujeito constrói, daí construtivismo – seu conhecimento em duas 
dimensões complementares, como conteúdo e como forma ou 
estrutura; como conteúdo ou como condição prévia de assimilação 
de qualquer conteúdo [...]. No mundo interno (endógeno) do sujeito, 
algo novo foi criado. Algo que é síntese do que existia, antes, como 
sujeito – originariamente, da bagagem hereditária – e do conteúdo 
que é assimilado do meio físico e social. O sujeito cria outro, dentro 
dele mesmo, que não existia originariamente. (BECKER, 2001, p. 26) 

Mediante o exposto, três fatores fundamentais desencorajaram o uso das 

cartilhas para alfabetizar: os resultados dos estudos gerados no âmbito da pesquisa 

psicogenética; o pressuposto de que a escrita não é um código, cuja apropriação 

poderia ocorrer por meio de métodos que pressupõem a passagem do oral para o 

escrito (codificação); e a compreensão de que a aprendizagem do sistema alfabético 

de escrita deve ocorrer por meio de práticas sociais letradas, organizadas em 

situações de análise e reflexão sobre a língua.  

As cartilhas, ao serem consideradas como um material artificial e com textos 

sem nenhuma função social, compreendem a alfabetização como processo 

cumulativo de associação entre fonemas e letras, tendo como ponto de partida uma 

sequência predeterminada de letras e sílabas, conforme preconizado nos métodos 

sintéticos, e/ou a decomposição de palavras em sílabas de acordo com os métodos 

analíticos.  

Observa-se que ambos os métodos partem do princípio de que a escrita é um 

código, desconsideram os conhecimentos prévios dos sujeitos e seus diferentes 

ritmos de aprendizagem e propõem sequências iguais de ensino para todos, 

uniformizando a alfabetização.  

A distinção que estabelecemos entre sistema de codificação e 
sistema de representação não é apenas terminológica. Suas 
consequências para a ação alfabetizadora marcam uma nítida linha 
divisória. Ao concebermos a escrita como um código de transcrição 
que converte as unidades sonoras em unidades gráficas, coloca-se 
em primeiro plano a discriminação perceptiva das modalidades 
envolvidas (visual e auditiva). Os programas de preparação para a 
leitura e a escrita que derivam desta concepção centram-se, na 
exercitação da discriminação, sem questionarem jamais sobre a 
natureza das unidades utilizadas. (FERREIRO, 2001, p.15) 

Para Ferreiro (2001), a função social da escrita deve ser compreendida com 

materiais de uso social, como livros, revistas, jornais, folhetos e boa literatura, por 

meio de práticas sociais de leitura e escrita, em que os alunos possam aprender 

simultaneamente a linguagem escrita e o sistema alfabético de escrita. 
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Os impactos provocados com a divulgação da pesquisa psicogenética, assim 

como a consequente descrença nos métodos para alfabetizar, sem que houvesse 

naquele momento conhecimento didático suficiente para orientar o processo de 

aquisição da leitura e da escrita, contribuíram para que o construtivismo fosse 

disseminado rapidamente no Brasil, passando a ser compreendido como uma 

proposta pedagógica. 

Segundo Azanha (2001, p. 25), essa compreensão deu lugar a um “[...] duplo 

equívoco: por um lado, reduzia o construtivismo a uma teoria psicogenética de 

aquisição da língua escrita e, por outro, transformava uma pesquisa acadêmica em 

método de ensino”.  

A respeito das investigações da Psicogênese da Língua Escrita terem se 

transformado em proposta metodológica, Ferreiro (2001, p. 120) argumenta que as 

ideias apenas permitem concluir “isto não é” e “isto também não”, pois se 

apresentam como “[...] a revelação e o fascínio, primeiro, e depois a urgência da 

ação. É essa urgência que leva a tentar derivar daí um método, uma técnica, uma 

estratégia, algo que de um modo ou de outro orienta a ação”.  

Essas distorções são compreensíveis e justificadas pela urgência de se 

encontrar alternativas pedagógicas para enfrentar os altos índices de evasão e 

repetência ao final das primeiras séries do 1º grau no início dos anos de 1980, que 

exigiam mudanças rápidas na alfabetização em um momento de descompasso entre 

a divulgação da pesquisa e a produção de conhecimento didático.  

Além disso, a publicação da Psicogênese provocou a compreensão 

equivocada de que, já que haviam modos de organização relativamente estáveis 

que se sucediam em certa ordem, do nível pré-silábico à escrita alfabética, a 

evolução das hipóteses de escrita não dependia da intervenção ajustada do 

professor, ou seja, simplesmente, submeter os alunos a um ambiente com materiais 

escritos seria suficiente para alfabetizá-los.    

A publicação da teoria da psicogênese impulsionou a criação de projetos, a 

publicação de pesquisas, artigos, livros, vídeos, relatos de experiências bem-

sucedidas e ações de formação continuada, visando garantir às redes públicas 

“certa apropriação do construtivismo” (MORTATTI, 2006, p.10). 
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2.1 A implantação do ciclo básico de alfabetização no estado de São 
Paulo – uma proposta para o enfrentamento do fracasso escolar 

As investigações de Ferreiro e Teberosky ocorreram num período marcado 

por intensos debates políticos e teóricos, no Brasil, em torno da incapacidade da 

escola alfabetizar todos os alunos, num momento de transição do governo militar, 

em que os governadores eleitos pelos partidos de oposição, principalmente das 

regiões Sudeste e Sul, precisavam incorporar mudanças na política educacional 

para atenderem às promessas de campanha feitas à população, que se via excluída 

dos benefícios do desenvolvimento econômico pelo regime militar (BARRETO; 

MITRULIS, 2001). 

A insatisfação com os altos índices de retenção e evasão, em que se 

consumia parte substancial do orçamento com a manutenção do sistema de ensino, 

a efervescência teórica e a possibilidade de flexibilização do sistema de seriação, 

garantida pela Lei n. LDB-5692/1971, criaram um cenário favorável para a 

implantação de projetos institucionais voltados ao combate do fracasso escolar 

(BRASIL, 1971), um dos problemas mais complexos a serem resolvidos naquela 

época no país, sobretudo, a partir da década de 1960, que foi marcada pelas lutas 

contra o papel da escola de formar mão de obra para o “desenvolvimento do país”, a 

aprovação da 1ª Lei de Diretrizes e Bases Nacional (Lei n. LDB-4024/1961) e a 

reforma do ensino universitário (BRASIL, 1961). 

Em meados do século, o Brasil apresentava os índices de retenção 
mais elevados em relação a outros países da América Latina: 57,4% 
na passagem da 1ª para a 2ª série do Ensino Fundamental. Estudos 
realizados pela Unesco mostravam, à época, que 30% de 
reprovações acarretavam um acréscimo de 43% no orçamento dos 
sistemas de ensino. (BARRETO; MITRULIS, 2001, p. 104)  

Em São Paulo, o governo estadual criou um dos mais importantes projetos 

para lidar com a exclusão dos alunos da escola pública, o Ciclo Básico de 

Alfabetização – decretado em dezembro de 1983 e para ser implantado na rede de 

ensino em 1984 (SÃO PAULO, 1984) –, que transformava os dois primeiros anos de 

escolaridade em um ciclo, eliminando a possibilidade de reprovação na passagem 

da 1ª para a 2ª série.  

A iniciativa, que se justificava por motivos políticos e educacionais, 
tinha implicações administrativas, organizacionais e pedagógicas, 
vindo a eliminar a avaliação com fins de promoção ou retenção ao 
final do primeiro ano e procurando assegurar a flexibilidade no 
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tratamento curricular. Os mesmos argumentos das décadas 
anteriores povoavam a proposta. Buscava-se com isso proporcionar 
um atendimento mais adequado a clientelas grandemente 
diversificadas do ponto de vista social, cultural e econômico. 
Questionava-se a segmentação artificial do currículo em séries 
tratadas de modo estanque e procurava-se assegurar a progressão 
dos alunos que, tendo avançado no processo de alfabetização ao 
longo da 1ª série, eram até então, obrigados a retornar à estaca zero 
com a repetência, num flagrante desrespeito da escola pelo que já 
haviam aprendido. (BARRETO; MITRULIS, 2001, p. 112)  

Os idealizadores8 da proposta política e pedagógica do Ciclo Básico de 

Alfabetização fundamentaram sua implantação pela abordagem construtivista de 

aprendizagem e pela pesquisa psicogenética, ao justificar a necessidade de romper 

com práticas cristalizadas, ou métodos de alfabetização, que desvalorizavam os 

saberes das crianças e as obrigavam a se submeterem ao mesmo tipo de ensino, 

ignorando seus diferentes ritmos de aprendizagem e pontos de partida.  

A supressão da reprovação na passagem da 1ª para a 2ª série e a extensão 

do período para a alfabetização permitia às crianças um tempo maior para se 

alfabetizarem sem rupturas.      

Ao conceber a alfabetização como processo, os autores também assumiram 

que há diferenças entre tratá-la como um código, uma aprendizagem mecânica, ou 

um conjunto de práticas sociais de linguagem escrita. Nesta última concepção, a 

linguagem é aprendida graças à atividade intelectual do sujeito que se alfabetiza, 

assim como de um intenso trabalho de reflexão que este realiza sobre a escrita em 

situações de uso. 

A implantação do Ciclo Básico foi seguida de orientações formativas para os 

professores das escolas da rede, acompanhamento e avaliação do desempenho dos 

capacitadores, educadores do sistema de ensino, análise das produções escritas 

dos alunos, etc., com bons resultados, como destaca Bahia (2002):  

As orientações aos professores basearam-se na divulgação de textos 
e de algumas práticas de alfabetização, diferenciadas para a época e 
consideradas inovadoras, que pretendiam mostrar, ao conjunto dos 
professores, as possibilidades de mudanças a partir de um trabalho 
com a escrita que dava ênfase à sua função social. Todo o 
movimento em torno dessas ideias é reconhecido, hoje, como 
inovador e transgressor para aquela época, porque imbuído de forte 
argumentação teórica com embasamento na teoria construtivista de 

                                                           
8
 Apenas para citar alguns exemplos, João Cardoso Palma Filho, Marília Claret Geraes Duran e Maria 

Leila Alves colaboraram, sobremaneira, com a implantação da proposta política e, posteriormente, 
com a proposta pedagógica, além de subsídios aos professores alfabetizadores do estado de São 
Paulo (N.A.). 
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aprendizagem. (BAHIA, 2002, p. 49) 

A política de ciclos inaugurada com o Ciclo Básico no estado de São Paulo foi 

ampliada para várias redes públicas no país como tentativa de eliminar ou diminuir a 

retenção, exclusão e a seletividade, alcançando uma variedade de modalidades 

implementadas: Ciclos de Aprendizagem, Ciclos de Formação, Regime de 

Progressão Continuada, Bloco Inicial de Alfabetização, entre outras designações.  

Embora amplamente criticada pela mídia e pela sociedade, a política de ciclos 

contribuiu para fixar as crianças na escola e representou uma mudança qualitativa 

na concepção e na prática de alfabetização com a divulgação de experiências 

inovadoras e propostas pedagógicas formuladas a partir dos níveis de escrita das 

crianças, investigados por Ferreiro e Teberosky (1991).   

A implantação do Ciclo Básico com uma proposta de alfabetização inovadora 

para os anos de 1980 foi uma medida do governo de São Paulo, que marcou a 

importância da escola ressignificar as práticas pedagógicas de alfabetização e 

valorizar a aprendizagem como processo, eliminando a retenção da 1ª para a 2ª 

série.  

2.2 As propostas de formação de professores alfabetizadores de 
fundamentação teórica construtivista para os anos/séries iniciais do 
ensino fundamental no estado e no município de São Paulo 

Desde a mudança de paradigma sobre o processo de alfabetização, ou 

melhor, sobre como a criança aprende a ler e a escrever – que se observa 

especialmente pela implantação do Ciclo Básico no estado de São Paulo, pelos 

fundamentos e pressupostos da Psicogênese da Língua Escrita e pela concepção 

construtivista de aprendizagem que a concebe como atividade cognitiva do sujeito e 

não como mera técnica de reprodução mecanicista – muitos programas de formação 

de professores foram implantados nas redes públicas de ensino com a finalidade de 

melhorar a qualidade da educação e diminuir o índice de analfabetismo.  

O Quadro 1, a seguir, apresenta uma síntese dos cursos ou programas de 

formação de professores alfabetizadores realizados nos últimos 30 anos9, ancorados 

na psicogênese e nos estudos de base construtivista. Alguns deles em âmbito 

nacional, outros no município e no estado de São Paulo. 

                                                           
9
 As informações catalogadas foram obtidas na seguinte fonte de referência: 

FIGUEIREDO, Ângela Maria da Silva. Edição de textos publicitários na tela do computador: da 
apropriação pelos professores à prática na sala de aula.  2017.  Dissertação  (Mestrado em 
Educação) – Universidade Nacional de La Plata, La Plata, Argentina, 2017 (“no prelo”) – (N.A.). 
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Quadro 1 – Programas de formação de professores alfabetizadores e formação continuada 
de professores alfabetizadores no estado e no município de São Paulo – 1984 a 2015. 

PROGRAMAS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES E  

FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES ALFABETIZADORES  

NO ESTADO E NO MUNICIPÍO DE SÃO PAULO – 1984 A 2015 

1984 a 1991 Projeto IPÊ 

Secretaria Estadual de  

Educação de São Paulo [SEE] 

1988 a 1991 Por uma Alfabetização Sem Fracasso 

1991 a 1992 Por Trás das Letras 

1992 a 1994 Alfabetização: Teoria e Prática 

1996 a 1998 Projeto Classes de Aceleração 

1997 a 1998 PEC (Projeto de Educação Continuada) 

2002 a 2004 PROFA 
Secretaria Municipal de  

Educação de São Paulo [SME] 

2003 a 2006 Letra e Vida 
Secretaria Estadual de  

Educação de São Paulo [SEE] 

2005 a 2013 Ler e Escrever 
Secretaria Municipal de  

Educação de São Paulo [SME] 

2007 a 2015 Ler e Escrever 
Secretaria Estadual de  

Educação de São Paulo [SEE] 

Fonte: Adaptado de Figueiredo (2017). 

Pode-se observar que no estado de São Paulo as ações de formação foram 

quase ininterruptas, desde a implantação do Ciclo Básico em 1984, com uma 

sucessão de projetos e programas destinados à formação dos professores das 

séries/anos iniciais com o intuito de solucionar os problemas da alfabetização.  

Todos esses projetos e programas orientaram-se por pressupostos teóricos 

construtivistas, pelos estudos e pesquisas que se alimentaram da Psicogênese da 

Língua Escrita, pela compreensão de que o processo de alfabetização deve ocorrer 

em contextos letrados, o que pressupõe não aguardar que os alunos aprendam o 

sistema alfabético de escrita para integrá-los em práticas sociais de leitura e escrita. 

Entre os programas e projetos de formação implantados nas redes públicas 

de ensino, o Programa de Formação de Professores Alfabetizadores (PROFA), 

lançado oficialmente pelo MEC/SEF em 2001, foi o que alcançou maior abrangência 

no país, tendo sido implantado em 21 estados, inclusive nas Secretarias da 

Educação do Município e do Estado de São Paulo. 
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Com o acordo de parceria celebrado entre a Secretaria Municipal da 

Educação de São Paulo e o Ministério da Educação e Desportos, o PROFA foi 

implantado na rede municipal de São Paulo, em 2002 e, em 2003, na estadual, 

recebendo o nome de Letra e Vida.     

O PROFA e o Letra e Vida destinavam-se à formação de professores.  Os 

cursos de 180 horas, distribuídos em três módulos de 60 horas, eram compostos de 

unidades equivalentes a um ou mais encontros, que abordavam a fundamentação 

teórica relacionada ao processo de alfabetização, a análise de propostas de leitura e 

escrita para os alunos dos anos iniciais e outros conteúdos de Língua Portuguesa 

relacionados à análise e reflexão sobre a língua.  

 A experiência acumulada com a implantação do PROFA na rede municipal 

de São Paulo foi fundamental para a produção e implantação do Programa Ler e 

Escrever nas escolas municipais de Ciclos I e II, em 2005, com o objetivo de 

enfrentar os elevados índices de analfabetismo ao final do Ciclo I e o avanço dos 

alunos no Ciclo II, sem o domínio do sistema alfabético de escrita ou das 

capacidades fundamentais de leitura e escrita para prosseguirem a escolaridade 

com sucesso. 

O programa tornou-se política pública educacional por duas gestões 

consecutivas, porém, com menos investimentos na formação dos educadores na 

segunda gestão.   

Em 2007, a Secretaria Municipal da Educação de São Paulo cedeu a 

concessão do Programa Ler e Escrever à rede estadual de São Paulo, 

possibilitando, com isso, sua implantação em todas as escolas estaduais e em 

algumas redes municipais. 

Em ambas as Secretarias da Educação, a formação dos professores foi 

realizada pelos coordenadores pedagógicos ou professores coordenadores em suas 

unidades de trabalho, o que de alguma forma comprometeu os resultados do Ler e 

Escrever, em função de muitas variáveis que se relacionam com a formação dos 

docentes nos horários coletivos dentro das escolas. 

  Uma importante ação para consolidar o que se aprendeu e avançou em 

termos científicos, desde a divulgação da psicogênese, foi a publicação dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais pelo MEC (em 10 volumes, para a 1ª a 4ª séries), 

em 1997, especialmente o volume 2 – Língua Portuguesa (BRASIL, 1997). 

Os PCN influenciaram os pressupostos e as diretrizes que orientam o trabalho 
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com a leitura e escrita em várias secretárias de educação do país e continuam, 

ainda hoje, fundamentando as decisões pedagógicas de muitos municípios e 

estados, apesar das críticas que o envolveram desde sua produção.   

Transcorridos quase 50 anos desde a publicação da Psicogênese da Língua 

Escrita, de Ferreiro e Teberosky, muitos programas de formação e projetos foram 

implantados pelos governos federal, estadual e municipal de São Paulo para fazer 

frente à retenção, à evasão e melhorar a qualidade do ensino.  

Todas essas medidas contribuíram para a fixação dos alunos na escola com 

avanços na alfabetização, como mostram dados extraídos de sínteses divulgadas 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a partir de Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), período 2007-2015, que indicam que a 

taxa de escolarização das crianças de 6 a 14 anos é de 98,6%, o índice de 

analfabetismo da população acima de 10 anos é de 7,4% e de 8% acima de 15 anos 

ou mais (IBGE, 2016). 

Embora em termos percentuais o índice de analfabetismo tenha caído, em 

termos absolutos, destaca Rojo (2009), ele ainda é muito grande com o expressivo 

aumento da população nas últimas cinco décadas.  

E no sentido de melhorar a qualidade do ensino, iniciativas importantes como 

a ampliação do Ensino Fundamental para 9 anos, conforme Lei n. 11.274/2006 

(BRASIL, 2006), a matrícula na idade certa na 1ª série e a criação de programas, 

como, o Bolsa Família, Merenda Escolar, Programa Nacional do Livro Didático 

(PNLD) têm se destacado nos últimos anos.  

Apesar dos avanços, o país está longe de uma educação de qualidade e a 

insatisfação com os índices de analfabetismo e os níveis de letramento da 

população reascendem atualmente debates em torno dos métodos para alfabetizar, 

principalmente, o método fônico, sob o pretexto de que o construtivismo é 

responsável por não alfabetizar todos os alunos.  

Tais discussões, no entanto, desconsideram que os métodos já foram 

empregados no país sem sucesso e que os pressupostos teóricos que são 

apregoados nos Parâmetros Curriculares Nacionais, nos estudos de didática da 

alfabetização e nos referenciais curriculares de orientação construtivista, estão longe 

da sala de aula. 

A discussão da alfabetização não pode se reduzir aos métodos, aos 

pressupostos construtivistas ou à crença de que ações isoladas, como a criação e 
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implantação de programas de formação de professores alfabetizadores nas redes 

públicas, por si só, tenham potencial para resolver os problemas com a qualidade do 

ensino nas escolas públicas.   

Políticas educacionais que favoreçam o acesso das crianças à Educação 

Infantil, salários dignos aos professores e infraestrutura adequada para realizarem 

as tarefas educativas, assim como uma sólida formação para lidarem com as 

crianças, principalmente, aquelas que têm poucas experiências de imersão na 

cultura escrita, ou que vivem em ambientes marginalizados, são medidas com maior 

potencial de causar impactos no processo de alfabetização.   

2.3 As inter-relações entre a alfabetização e o letramento 

Até as primeiras décadas do século XX, considerava-se alfabetizado um 

sujeito que era capaz de ler e escrever textos curtos e simples sobre a vida cotidiana 

e sabia assinar seu próprio nome, o que parecia suficiente para as demandas 

sociais e do trabalho, mas, no início do século XXI, esses requisitos tornaram-se 

insuficientes.  

Os desafios colocados pelas demandas de leitura e escrita nas duas últimas 

décadas, em função de mudanças sociais, políticas, econômicas e teóricas, bem 

como a constatação de que um elevado número de indivíduos se alfabetiza, porém, 

não consegue usar a leitura e a escrita para participar da cultura letrada, deu origem 

ao conceito de letramento. 

Segundo Kleiman (2001, p. 15), esse conceito “[...] começou a ser usado nos 

meios acadêmicos numa tentativa de separar os estudos sobre o impacto social da 

escrita dos estudos sobre alfabetização”, influenciando trabalhos nas áreas de 

linguagem e a produção de livros didáticos, o que provocou reflexos nas práticas de 

sala de aula com uma maior diversidade de gêneros textuais.  

A palavra letramento, associada ao termo inglês literacy, apareceu pela 

primeira vez no país no livro Mundo da Escrita: uma Perspectiva Psicolinguística, de 

Mary Aizawa Kato, de 1986, em que a autora afirma que a língua falada culta é 

consequência do letramento, atribuindo à escola o papel de desenvolver a 

linguagem valorizada pela instituição escolar e pela sociedade.  

O conceito de letramento é plural e difícil de definir, dada à impossibilidade de 

consenso em torno do termo. É marcado por diversidade de ênfases, em função de 
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diversas posições teóricas de pesquisadores e estudiosos que consideram o 

letramento uma questão social e política, portanto, ideológica, e outros o veem como 

fenômeno linguístico, apesar de não desconsiderarem os aspectos sociais, políticos 

e cognitivos nele envolvidos (TERRA, 2013). 

Kleiman (1998, p. 181) define letramento como sendo “[...] um conjunto de 

práticas e eventos relacionados com uso, função e impacto social da escrita”. Já, 

Soares (2009, p. 39) estende o conceito incorporando as consequências do 

letramento para o indivíduo e para a sociedade e o define como o “[...] resultado da 

ação de ensinar e aprender as práticas sociais de leitura e escrita; o estado ou 

condição que adquire um grupo social ou um indivíduo como consequência de ter se 

apropriado da escrita e de suas práticas sociais”. 

Apesar das diferentes ênfases desses estudos, para Kleiman (2001) e Soares 

(2009), o núcleo do conceito de letramento incorpora as práticas sociais de leitura, 

escrita e de linguagem oral. 

As autoras problematizam o tratamento que a escola dá à alfabetização, 

compreendida como o domínio de um código, uma competência individual e como a 

única prática de letramento valorizada pela instituição, que a considera pré-requisito 

para o letramento e este como consequência natural da alfabetização. 

Para Kleiman (2001) e Soares (2009), a alfabetização e o letramento são 

processos distintos, porém, indissociáveis e de natureza diferente, sem hierarquia ou 

cronologia. O letramento extrapola a aprendizagem do sistema alfabético de escrita 

e a materialidade dos objetos escritos, incorporando a habilidade dos sujeitos para 

utilizar a linguagem oral com diferentes nuances e nos mais diversos contextos, em 

situações de debate público, conversas formais, etc.  

Alfabetização é um contínuo, mas um contínuo de certa forma linear, 
com limites claros e pontos de progressão cumulativos que podem 
ser definidos objetivamente; letramento é também um contínuo, mas 
um contínuo não linear, multidimensional, ilimitado, que engloba 
múltiplas práticas com múltiplas funções, com múltiplos objetivos, 
condicionadas por e dependentes da multiplicação de situações e 
múltiplos contextos, em que, consequentemente, são múltiplas e 
muito variadas as habilidades, conhecimentos, atitudes de leitura e 
de escrita demandadas, não havendo gradação nem progressão que 
permita fixar um critério objetivo para que se determine que ponto, no 
contínuo, separa letrados de iletrados. (SOARES, 2009, p. 95) 

Kleiman (2001) contrapõe a abordagem de letramento autônomo (escolar) às 

abordagens que adotam o letramento ideológico, sugerindo que o letramento 
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autônomo fundamenta-se numa concepção de linguagem que atribui supremacia à 

escrita, separando a língua da fala e de seus usos. Neste enfoque teórico, a língua 

tem existência própria e a compreensão do texto independente de seu contexto de 

produção, circulação e recepção, cumprindo o ensino o papel de adaptar os 

indivíduos às exigências sociais do mercado de trabalho.   

Já, o conceito de letramento ideológico possui uma dimensão social, expressa 

uma concepção de linguagem discursivo-enunciativa e engloba um conjunto de 

práticas culturalmente determinadas, inclusive as desvalorizadas socialmente, e 

extrapola a cultura escrita. Sob este aspecto, os textos expressam crenças e 

valores, os quais devem ser problematizados pela escola para uma formação crítica 

dos sujeitos, e se constituem como ferramentas importantes para discutir questões 

como preconceito, violência, desigualdade e diversidade cultural, por exemplo 

(BUZATO, 2007). 

Essa perspectiva crítica de letramento dialoga com os trabalhos de Paulo 

Freire, que chamou a atenção para a postura crítica do educador. Seu compromisso 

não apenas com o desenvolvimento das capacidades linguísticas do educando, mas 

com sua formação crítica e a transformação do mundo para si e para o outro. 

Por muito tempo o conceito de alfabetismo assumiu significado semelhante ao 

de letramento e foi utilizado na literatura com o objetivo de provocar uma reflexão 

acerca da necessidade de mudanças teóricas no ensino da leitura e da escrita, 

entretanto, o termo não se enraizou e, paulatinamente, foi substituído, porém, 

continua sendo utilizado pelo Indicador de Alfabetismo Funcional (INAF) para 

designar “[...] a capacidade de acessar e processar informações escritas como 

ferramenta para enfrentar as demandas cotidianas” (ROJO, 2009, p. 44), disputando 

espaço com o conceito de letramento, mas em uma dimensão mais restrita.  Seu 

foco está nas capacidades individuais envolvidas na leitura e na escrita.  

Ferreiro (2002) rejeita a coexistência dos dois termos para definir processos 

distintos, pois considera a alfabetização um termo bem amplo que engloba o 

letramento. Sugere que a distinção entre os dois processos levou a alfabetização a 

ser compreendida como um período de decodificação, um retrocesso, embora, 

reconheça a importância da discussão sobre o letramento, principalmente nas 

sociedades que superaram o analfabetismo e enfrentam o fenômeno do iletrismo10.    

                                                           
10

 ILETRISMO – Fenômeno que surge nos países que, apesar de terem assegurado um mínimo de 
escolaridade básica para a população, não produziram leitores e escritores em sentido pleno 
(FERREIRO, 2002, p.16).  



50 
 

A autora adverte que a alfabetização não pode ser compreendida como a 

simples aquisição de um código e depois a compreensão de textos, mas como um 

processo simultâneo de apropriação do sistema alfabético de escrita e da linguagem 

escrita em contextos que levam em conta a cultura e as novas exigências sociais de 

leitura e escrita no papel, nas mídias e tecnologias digitais. 

Ferreiro (2013) lembra que o conceito de alfabetização não é fixo, mas uma 

construção histórica que se altera em função das exigências do mundo social, das 

circunstâncias variadas de uso da leitura e da escrita e dos avanços tecnológicos. 

Considera, ainda, que a alfabetização não pode ser concebida como um processo 

que se encerra em um determinado momento de escolaridade, pois envolve um 

contínuo que se inicia na infância e se estende até a idade adulta.  

A autora defende com propriedade que o conceito de alfabetização é único e 

deve incorporar os novos letramentos e os usos das tecnologias da informação e da 

comunicação (TIC), que têm alto potencial de ampliar as possibilidades de 

aprendizagem, se forem bem utilizadas, e acrescenta, ainda:  

Como pesquisadora, há 25 anos venho lutando para alargar o 
conceito de “alfabetização” com um olhar que é, ao mesmo tempo, 
evolutivo, social e histórico. Posso dizer e sustentar com evidências 
empíricas que alfabetizar não é franquear a “barreira do código”. Não 
o é, primeiro, porque nenhuma análise linguística séria permite 
concluir que as escritas historicamente desenvolvidas são códigos 
(no sentido que são algumas linguagens artificiais como o código 
Morse e o código binário). Segundo, porque o essencial do processo 
de alfabetização consiste em uma reconversão conceitual: a 
linguagem aprendida como instrumento de comunicação, deve se 
converter em um objeto independente do ato de elocução, um objeto 
sobre o qual se pode pensar, um objeto a ser analisado. Terceiro, 
porque a escrita historicamente constituída não é um reflexo da 
oralidade, mas um sistema de representação em vários níveis, que 
deixa de lado – ou seja, não representa – distinções essenciais para 
a comunicação oral (ênfase, modulações, entonações, pausa 
intencionais, esboços e emendas) [...]. (FERREIRO, 2013, p. 466) 

A respeito das polêmicas envolvendo os conceitos de alfabetização e 

letramento, Ferreiro (2013, p. 469) afirma que: “[...] falo de alfabetização, 

simplesmente. A que corresponde ao nosso espaço e tempo”, e que é necessária 

para viver no mundo contemporâneo.  

O presente estudo compartilha da posição de Ferreiro de que o conceito de 

alfabetização é histórico e de que não se deve reduzi-lo à aprendizagem de um 

código, ou considerar que primeiro se alfabetiza no papel, e depois no computador, 

como se houvessem dois processos distintos. 
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Além disso, defende que, independentemente, do suporte, o papel da escola 

é formar leitores e escritores críticos que saibam fazer uso da leitura e da escrita 

com as mais diversas finalidades, capazes de exercer as práticas sociais no meio 

digital e na cultura impressa. 

É importante lembrar que, no início do século XX, um sujeito era considerado 

alfabetizado se soubesse escrever seu nome e um bilhete simples e, que, ainda, não 

foi possível precisar quais serão as demandas de leitura e escrita para o final do 

século XXI, mas, provavelmente, serão ainda maiores que as atuais e, portanto, o 

problema da alfabetização não se resolverá com novas palavras ou conceitos para 

designar um conjunto de habilidades que se renovam com os avanços científicos e 

tecnológicos.  

Outro aspecto relevante é assinalar que há um descompasso entre os 

avanços mencionados que provocaram novos padrões de leitura e escrita e a 

formação do professor e, consequentemente, os docentes encontram dificuldades 

para atualizarem-se, o que os sujeita à compreensão equivocada de novos 

conceitos.  

2.4 Considerações sobre o letramento digital e o multiletramento  

Os avanços no uso das tecnologias da informação e da comunicação 

aumentaram as exigências em relação ao nível de letramento ou alfabetização da 

população e provocaram dificuldades de se precisar quais são as habilidades11 

necessárias para o indivíduo beneficiar-se dos avanços tecnológicos. 

Essa discussão levou à revisão do significado do conceito de alfabetização, 

ampliou o de letramento e impulsionou o aparecimento de uma série de novos 

termos que expressam várias interpretações teóricas desta nova definição de 

alfabetização (PISCHETOLA, 2016). 

Alfabetização informacional, alfabetização digital, alfabetização midiática, 

                                                           
11

 Em estudos realizados sobre a inclusão digital na sala de aula, Pischetola (2016, p. 41) comenta 
que as dificuldades para avaliar as habilidades para beneficiar-se dos avanços tecnológicos variam 
em função do conceito de alfabetização e das habilidades técnicas para o uso do computador. Por 
exemplo, o conceito de alfabetização informacional envolve a capacidade de reconhecer, avaliar e 
usar a informação de forma eficaz; “[...] já o de alfabetização midiática foca na possibilidade dos 
receptores de mídia participarem de processos democráticos mediante a apropriação dos canais de 
comunicação que a web disponibiliza”. O conceito de alfabetização digital para a autora é o mais 
completo, porque “incorpora a aquisição das habilidades técnicas, a capacidade de compreender a 
informação acessada, de utilizar essa informação de maneira estratégica, de acordo com diferentes 
objetivos e em linguagens distintas” (N.A.). 
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letramento digital e multiletramento são alguns desses novos conceitos que 

transitam desde a ênfase da utilização do computador como aparelho tecnológico à 

valorização do indivíduo e suas capacidades criativas (PISCHETOLA, 2016).  

Para Rojo (2009), a escola como a principal agência de letramento está longe 

de trazer as tecnologias para dentro da sala de aula, pois ignora seu potencial para 

desenvolver práticas educativas mais atraentes e significativas, distancia-se das 

necessidades dos estudantes, desvaloriza os letramentos das camadas mais 

populares que acessam a escola e a realidade da sociedade.  

A pesquisadora aponta que é fundamental que a escola assuma uma postura 

contemporânea para lidar com os letramentos, pois houve mudanças no mundo e 

nas formas de interação, ampliaram-se as possibilidades de aprendizagem com as 

TIC e há um cenário de novos hábitos e valores sociais que colocam novos desafios 

aos leitores.  

Em outra obra, Rojo e Moura (2016, p. 8) propõem, ainda, que a escola adote 

uma proposta pedagógica focada nos multiletramentos que, segundo os autores, 

tem grandes chances de atrair os jovens à escola, porque parte de sua cultura de 

referência e dos gêneros textuais, mídias e linguagens conhecidos por eles para “[...] 

buscar um enfoque crítico, pluralista, ético e democrático”. 

A pedagogia dos multiletramentos é fruto de pesquisas e estudos do grupo 

denominado como Nova Londres que, em 1996, publicou o manifesto intitulado 

Pedagogy of Multileteracies – Designing Social Futures (Uma Pedagogia dos 

Multiletramentos – Desenhando Futuros Sociais, livre tradução nossa). 

O referido manifesto é resultado das discussões que envolveram 

pesquisadores dos Estados Unidos e da Europa, os quais reunidos na cidade de 

Nova Londres, nos Estados Unidos, discutiram soluções para enfrentar os conflitos 

culturais que têm sido frequentes em seus países de origem, como lutas de 

gangues, massacres de rua, perseguições e intolerância.  

Segundo Rojo e Moura (2016, p. 13), o conceito de multiletramento aponta 

para “[...] dois tipos específicos e importantes de multiplicidades presentes em/na 

sociedade, principalmente a urbana, na contemporaneidade: a multicultural das 

populações e a multiplicidade semiótica de constituição dos textos”.  

Para os autores, a proposta de multiletramento pode ou não envolver o uso 

das tecnologias, mas, quando a envolve, apresenta vantagens em relação à cultura 

impressa, uma delas, a possibilidade de um trabalho pedagógico com os textos 
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digitais que combinam diferentes linguagens ou sistemas semióticos. 

Pelas suas características, os textos multimodais costumam atrair as crianças 

e os jovens, pois lhes possibilitam modos de leitura diferentes do texto impresso, 

graças à possibilidade de combinar diferentes unidades de sentido, como palavras, 

imagens, som, links, desenhos, etc. 

 As discussões de Buzato (2007) sinalizam que a multimodalidade não é uma 

característica exclusiva dos textos que circulam no espaço virtual, pois, segundo ele, 

não existe texto monomodal e, até mesmo uma conversa, combina elementos da 

linguagem verbal e visual (palavras e gestos, por exemplo), entretanto, as 

discussões em torno da multissemiose dos textos tornou-se mais frequente com as 

TIC.  

[...] se eu falar em voz alta, você pode interpretar os sons acústicos 
que eu faço como itens lexicais, sendo apresentados através de 
sistemas linguísticos, organizados de acordo com uma gramática 
linguística, etc. Mas você também pode interpretá-los como índices 
da minha identidade pessoal, pertencimento a uma categoria social, 
estado de saúde emocional. (BUZATO, 2007, p.119) 

Rojo e Moura (2016) comentam que a multimodalidade dos textos combinada 

à interatividade das TIC ampliaram as possibilidades de trabalho com os enunciados 

escritos, permitindo aos jovens a produção de novos textos que combinam a 

utilização de vídeos, músicas, fotos, imagens e, com isso, abriram vias para um 

trabalho de letramento que se aproxima da demanda educacional contemporânea. 

Ser letrado, nesse enfoque, envolve saber interpretar e produzir enunciados 

semióticos em textos digitais, o que, segundo Coscarelli (2016), com base em 

pesquisa de Coiro e Dobler (2007)12, é mais complexo para o leitor, porque requer 

diferentes conhecimentos prévios, como os da estrutura informacional dos sites, os 

mecanismos de busca na web e as diferentes linguagens ou recursos semióticos.   

2.5 O potencial das tecnologias da informação e da comunicação no 
processo de ensino e aprendizagem 

Nesse cenário de mudanças graduais e profundas que parecem estar em 

constante evolução, a exclusão digital passou a ser compreendida como parte da 

exclusão social que, na concepção de Pischetola (2016, p. 10), “[...] não abarca só a 

                                                           
12

 Coiro, J.; Dobler, E. Reading Comprehension on the Internet: Exploring the Online Comprehension 
Strategies Used by Sixth-Grade Skilled Readers to Search for and Locate Information on the Internet. 
Reading Research Quarterly, 42, 214-257, 2007. <http://dx.doi.org/10.1598/RRQ.42.2.2>.   
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desigualdade de recursos econômicos, financeiros e materiais, mas também a 

exclusão do desenvolvimento e, em última instância, do conhecimento”.  

Coll, Mauri e Onrubia (2010) reconhecem que a inclusão digital é crucial, 

porque se constitui como elemento fundamental para promover aprendizagens, tanto 

do ponto de vista quantitativo, quanto qualitativo, nesse momento em que o 

conhecimento passou a ser considerado como valiosa mercadoria. 

Por um lado, estas tecnologias tornam possível, por meio de 
supressão das barreiras espaciais e temporais, que mais pessoas 
tenham acesso à formação e à educação. Por outro lado, graças às 
tecnologias multimídia e à Internet, novos recursos e possibilidades 
educacionais estão disponíveis. 

Além disso, a utilização combinada das tecnologias multimídia e da 
Internet torna possível aprender em praticamente qualquer cenário 
(na escola, na universidade, no lar, no local de trabalho, nos espaços 
de lazer). (COLL; MAURI; ONRUBIA, 2010, p. 68) 

Os pesquisadores advertem que as tecnologias têm potencial para o 

aperfeiçoamento das aprendizagens pelas facilidades de uso que oferecem para 

implementar algumas metodologias de estudo, porém, não há uma relação direta 

entre a incorporação das tecnologias no processo educativo e os resultados de 

aprendizagem. 

Os autores destacam que o potencial das tecnologias da informação e da 

comunicação depende de como são empregadas nas práticas educativas ou, em 

outras palavras, do contexto em que são utilizadas, finalidades perseguidas pela 

escola e dos usos que os alunos fazem delas em sala de aula, que determinam sua 

capacidade para melhorar a aprendizagem ou transformar o ensino. 

Esses usos dependem das concepções pedagógicas dos professores, pois 

aqueles que se orientam por um modelo de transmissão de informações tendem a 

utilizá-las para reforçar conteúdos. Já, os que têm uma visão mais progressista, 

costumam empregá-las em atividades de exploração, desafiadoras, mais abertas, 

que favorecem o desenvolvimento da autonomia dos estudantes. 

Pischetola (2016, p. 45) concorda que as TIC favorecem novos cenários de 

aprendizagem, graças às suas características (interatividade, mobilidade, 

convergência e multimodalidade), o que permite a troca de informações entre pares, 

a comunicação em rede, o uso de múltiplos artefatos digitais, incentivam a 

criatividade e tornam os ambientes mais dinâmicos e democráticos. Entretanto, a 

autora alerta para resultados de pesquisas que mostram que nem todas as 
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atividades dos jovens em rede são “práticas em colaboração”.  

Essas investigações suscitam questionamentos quanto ao caráter espontâneo 

da aprendizagem mediada pelas TIC, mostrando que os jovens “[...] dão os 

primeiros passos em direção à comunicação on-line, entretanto perdem o interesse 

pelas atividades, procurando logo outras com novo entusiasmo” (PISCHETOLA, 

2014; PEIXOTO, 2009; WARSCHAUER, 2003, apud PISCHETOLA, 2016, p. 48). 

Os resultados dessa pesquisa sugerem que o fascínio dos jovens pelos 

dispositivos e as habilidades técnicas para manusear o computador não são 

condições suficientes para desenvolverem competências mais complexas, como 

saber lidar com situações inesperadas, ler os textos que se tornaram ainda mais 

multimodais com as TIC e avaliá-los criticamente, embora se reconheça sua 

importância para construções que não necessariamente dependam de um processo 

mais formal de ensino.   

Para Pischetola (2016), as TIC podem desempenhar um papel de destaque 

nessa nova ecologia dos saberes, mas a sua incorporação na escola e as 

possibilidades de uso oferecidas pelos equipamentos não garantem, por si só, o 

engajamento dos jovens nas atividades mediadas pelas TIC na escola. 

O interesse dos jovens nas tarefas on-line depende de práticas inovadoras, 

flexíveis, criativas, projetos de trabalho, centrados nos alunos e que lhes confiram 

certo grau de autonomia, representem algo que lhes faça sentido, do ponto de vista 

da aprendizagem e possibilitem diversas formas de interação, o que implica revisão 

de alguns pressupostos teóricos que orientam o planejamento das práticas habituais 

com a incorporação das TIC nas escolas.   

   Xavier (2015) argumenta que o desinteresse e a desatenção dos jovens 

dessa nova geração, que têm uma nova percepção do mundo, estão relacionados à 

insatisfação com o uso de metodologias ultrapassadas, centradas na exposição, 

repetição, memorização e aprendizagens individuais e que, atualmente, as 

tecnologias permitem experiências de aprendizagens com maior poder de 

corresponder às expectativas e interesses dos estudantes. 

Diversos estudos e pesquisas (COLL; MAURI; ONRUBIA, 2010; XAVIER, 

2016; e PISCHETOLA, 2016) apontam as vantagens da inserção das TIC no 

processo de aprendizagem dos estudantes e a importância da escola reunir 

possibilidades para que seu potencial se efetive, entre elas, o acesso aos 

equipamentos de qualidade e à Internet. 
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Apesar dos benefícios apontados pelas pesquisas quanto ao uso das 

tecnologias no processo de ensino, as escolas públicas enfrentam limitações para 

inseri-las nas atividades educativas, pois nem mesmo o acesso ao wi-fi é liberado 

para os alunos, impede-se ou dificulta-se o uso dos celulares nas salas de aula e os 

equipamentos disponíveis são obsoletos para as aulas nos laboratórios ou salas de 

informática educativa. 

Ressalta-se que, embora, essas deficiências dificultem a inserção efetiva das 

TIC nas salas de aulas, não impedem que metodologias mais ativas e propostas 

pedagógicas mais atualizadas ou inovadoras sejam colocadas à disposição dos 

alunos, o que depende da escola e da motivação dos educadores para suplantar o 

modelo pedagógico estabelecido e lutar por mais recursos para a escola pública.  
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Fonte: Imagens Google (2018). 
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3 A LEITURA NA TELA DO COMPUTADOR  

Para Chartier (1998), a sociedade encontra-se diante de uma nova revolução: 

a eletrônica, que provocou mudanças ainda mais intensas do que as que ocorreram 

com a substituição do códice13 na antiguidade e a invenção da imprensa no século 

XV.  Esta revolução é das estruturas do livro, dos modos de reprodução dos textos e 

de consulta aos suportes.  

Ler num monitor não é o mesmo que ler num códice. Se é verdade 
que abre possibilidades novas e imensas, a representação eletrônica 
dos textos modifica totalmente a condição destes: à materialidade do 
livro, ela substitui a imaterialidade de textos sem lugar próprio; às 
relações de contiguidade estabelecidas no objeto impresso, ela opõe 
a livre composição de fragmentos indefinidamente manipuláveis; à 
apreensão imediata da totalidade da obra, viabilizada pelo objeto que 
a contém, ela faz suceder a navegação de muito longo curso [...]. 
Essas mutações comandam, inevitável e imperativamente, novas 
maneiras de ler, novas relações com o escrito, novas técnicas 
intelectuais. (CHARTIER, 1998, p. 190) 

Uma das diferenças ocorridas com a Internet é a mudança nos suportes 

textuais. Os textos impressos têm características físicas que permitem descobrir se 

se trata de uma enciclopédia, livro, revista, etc., se os textos são destinados às 

crianças ou adultos, se são extensos ou não.  

O leitor pode recorrer aos índices e aos capítulos dos livros para localizar uma 

informação específica e, ainda, explorar suas capas e contracapas para realizar uma 

leitura breve e avaliar se o material é adequado para uma pesquisa, assim como 

interagir com os suportes, virar as páginas, dobrá-las, fazer anotações nas margens 

do texto, etc.  

Já, os suportes digitais têm características completamente diferentes dos 

impressos. Para acessar os textos é preciso recorrer ao provedor de pesquisa, 

combinando palavras-chave ou digitar o endereço de um site ou blog na barra de 

buscas e, ao chegar aos textos, o leitor é convidado a acessar os links para escolher 

um caminho entre tantos para seguir a leitura.  

Mudanças profundas também ocorreram nos modos de comunicação e deram 

origem a novos gêneros textuais ou alteraram outros já existentes, a maioria deles 

                                                           
13

 “Os códices (ou codex, da palavra em latim que significa "livro", "bloco de madeira") eram os 
manuscritos gravados em madeira, em geral do período da era antiga tardia até a Idade Média. 
Manuscritos do Novo Mundo foram escritos por volta do século XVI. O códice é um avanço do rolo de 
pergaminho, e gradativamente substituiu este último como suporte da escrita. O códice, por sua vez, 
foi substituído pelo livro” (CÓDICE, 2018). 
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com similares em outros ambientes, tanto na oralidade, quanto na escrita. 

O acesso à Internet constitui-se em uma oportunidade para o educando 

ampliar informações, ter acesso aos livros, revistas e jornais, conhecer outros 

países, ouvir músicas, participar de novas formas de interação, etc. – grandes 

experiências que somente são possíveis a algumas crianças e jovens, graças ao 

acesso à rede e desde que seus atores estejam conscientes das possibilidades da 

natureza do espaço virtual.  

No âmbito da leitura na tela do computador emerge o hipertexto ou 

hiperdocumento, que convida o leitor a uma nova forma de leitura, em geral, 

diferente daquela que se realiza nos suportes materiais, à qual Xavier (2016) 

denomina de self service, por sua semelhança com a leitura de um cardápio de 

especialidades, que permite ao indivíduo escolher e se servir de variadas iguarias 

em meio a tantas opções.   

3.1 A leitura do hipertexto 

Hipertexto: a tecnologia de leitura e escrita não-sequenciais. O 

termo hipertexto refere-se a uma técnica, uma estrutura de 

dados e uma interface de usuários [...]. Um hipertexto (ou 

hiperdocumento) é  uma coleção de textos, imagens e sons – 

nós – ligados por atalhos eletrônicos para formar um sistema 

cuja existência depende do computador. O usuário/leitor 

caminha de um nó para outro, seguindo atalhos estabelecidos 

ou criando outros. (KOCH, 2007, p. 24, apud BERK; DEVLIN, 

1991, p. 543)
14

 

O hipertexto é uma estrutura aberta ou “múltipla”, um labirinto, que oferece 

vários caminhos para o leitor trilhar e o convida a escolher sua forma de leitura, 

decidir onde quer iniciar e terminar o texto, assim como quais links quer percorrer, 

em que sucessão e combinação, em função dos seus interesses, preferências e 

objetivos de leitura, ou seja, ele inova as possibilidades de leitura dos textos 

(XAVIER, 2016).  

Um dos princípios do hipertexto é que o leitor tenha liberdade para escolher 

as trilhas que deseja seguir. Segundo Xavier (2016), o esboço dos caminhos na tela 

é apenas uma sugestão para percorrê-los, entretanto, esta autonomia é possível 

porque é o autor quem disponibiliza os links que o leitor pode acessar e delimita as 
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 BERK, E.; DEVLIN, J.  (Eds.).  Hypertext / hypermidia handbook.  New  York: Intertext Publications, 
1991. 
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possibilidades de leitura dos textos.  

Santaella (2001) chama a atenção para o fato de que, enquanto no texto 

impresso predomina o fluxo linear, no caso do hipertexto esta linearidade se rompe 

em unidades ou blocos de informação, que são conectados pelos links, os quais 

desempenham papel coesivo por ligarem as informações esparsas umas às outras 

de maneira coerente. 

Xavier (2016) lembra que há outros tipos de materiais escritos, como os índices 

remissivos, sumário, notas de rodapé, os capítulos dos livros tradicionais, que 

oferecem caminhos sugestivos para o leitor guiar sua navegação, entretanto, a 

deslinearização, a leitura não sequencial e a ausência de um foco dominante de 

leitura estão previstos na concepção de hipertexto.  

A inovação trazida pelo hipertexto está em transformar a 
deslinearização, a ausência de um foco dominante de leitura, em 
princípio básico de sua construção. A deslinearidade está prevista já 
na sua concepção. [...] Afirmar que o hipertexto é deslinearizado não 
equivale a dizer que ele seja um conjunto de enunciados justapostos 
aleatoriamente, um mosaico de frases randômicas. [...] o hipertexto 
apresenta um maior distanciamento das formas tradicionais de 
hierarquizações por ser mais flexível na sua formatação visual, 
estocagem do material discursivo e, sobretudo, por colocar na mão 
do usuário um maior controle sobre a seleção das unidades de 
informação. (XAVIER, 2016, p. 214) 

Os hiperlinks multiplicam as possibilidades de caminhos para o leitor e o leva 

a outros textos dentro do site, ou fora dele, abrindo o acesso a uma quantidade 

ilimitada de informações e à consulta a outras “fontes”, o que permite ao leitor 

diferentes níveis de profundidade na leitura do texto, confrontar uma dada 

informação, analisá-la sob diferentes ângulos e, só depois, chegar a uma conclusão 

sobre determinado problema, o que favorece uma leitura mais profunda em 

pormenores pelo leitor (KOCH, 2007). Para esta pesquisadora, cada leitura de um 

hipertexto é sempre diferente da anterior: 

Os links funcionam, portanto, como portas de entrada para outros 
espaços, visto que remetem o leitor a outros textos virtuais que vão 
incrementar a leitura. Cada um desses textos, uma vez atualizado, 
torna-se, por alguns instantes, centro de atenção do leitor, para, logo 
em seguida, descentralizar-se no momento da atualização de 
outro(s) texto(s) da rede. Por esse motivo, cada leitura do hipertexto 
será uma leitura diferente, já que cada atualização é um evento 
único, com condições de produção próprias, quer se trate do mesmo 
leitor ou de outros. (KOCH, 2007, p. 27)  

Xavier (2016, p. 214-215) enfatiza que existem importantes diferenças entre 
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as leituras dos hipertextos multimodais e dos textos tradicionais, pois a sobreposição 

de linguagens em uma mesma superfície (som, imagem, palavras, vídeo) no texto 

digital forma um todo significativo, que contribui para que o leitor “[...] vivencie uma 

experiência sinestésica, o que concorre para uma leitura multissensorial [...], muito 

mais envolvente do que qualquer outra vivida em um texto tradicionalmente 

publicado”.  

A pluritextualidade é novidade fascinante do hipertexto por viabilizar 
a absorção de diferentes aportes sígnicos numa mesma superfície de 
leitura, tais como palavras, ícones animados, efeitos sonoros, 
diagramas e tabelas tridimensionais. A fusão dos diversos recursos 
das várias linguagens em uma só tela de computador acessíveis e 
utilizáveis simultaneamente em um mesmo ato de leitura provoca um 
constitutivo, embora volumoso, impacto perceptual-cognitivo no 
processamento de leitura. (XAVIER, 2016, p. 214) 

Na mesma linha de análise de Xavier (2016), Braga (2016, p. 179) aponta 

para a importância dos recursos visuais, que convidam o leitor para uma leitura não 

linear, bem como para o tipo de organização dos textos digitais que permite seu 

acesso integralmente, inclusive à bibliografia que o acompanha, assim como dar 

loops entre as páginas sem seguir uma sequência preestabelecida ou orientar-se 

por um “[...] eixo narrativo ou sequencial que relaciona os links entre si”. 

Ainda para Xavier (2016), embora o hipertexto possa contribuir para 

aprofundar a compreensão global de um tema, pois se trata de um texto estruturado 

em rede, em que um texto leva a outro, sua leitura representa um grande desafio 

para os leitores iniciantes que se deparam com inúmeras possibilidades de leitura e 

de construção de sentidos. 

A compreensão do hipertexto exige um processo contínuo de inferências 

antecipatórias para selecionar os links adequados entre os vários disponíveis e 

chegar aos nós (imagens, gráficos, vídeos, palavras, etc.), checar as informações 

provenientes dos diversos módulos, a articulação entre trechos de diferentes textos 

dentro ou fora do site, o conhecimento da estrutura organizacional dos hipertextos, 

entre outras capacidades de leitura, que segundo Rojo e Moura (2016), são mais 

complexas do que as requeridas na leitura dos textos impressos15. 

Apesar dessas diferenças entre a leitura dos hipertextos e dos textos 
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 Segundo Rojo (2009, p. 75), “[...] ler envolve diversos procedimentos e capacidades de leitura 
(perceptuais, práxicas, cognitivas, afetivas, sociais, discursivas, linguísticas), todas dependentes da 
situação e das finalidades de leitura” – (N.A.).   
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tradicionais, a compreensão leitora, em ambas as situações, é decorrente da 

mobilização de um amplo conjunto de conhecimentos prévios por parte do leitor, dos 

objetivos que guiam sua leitura e da interação que estabelece com o autor do texto. 

É importante ressaltar que na perspectiva de hipertexto, todo leitor é 

considerado coautor do texto, pois o escritor cria os links e o leitor decide em que 

ordem eles serão lidos, fazendo suas escolhas entre tantos caminhos possíveis para 

sua leitura, em função do seu interesse, ou seja, ele produz um novo texto à medida 

que seleciona e percorre os links. 

3.2 Ler para aprender a pesquisar e a leitura exploratória dos textos 

Construir conhecimentos sobre um assunto, aprender a ler e descobrir os 

caminhos para se chegar até a informação desejada são saberes que se interpõem 

e desafiam a aprofundar a compreensão sobre os processos de ensino e 

aprendizagem da leitura para pesquisa.  

 Perelman (2011, p. 15, livre tradução nossa) afirma que “aprender a estudar 

e formar-se como estudante supõe saber da importância de consultar várias fontes e 

reconhecer que dificilmente um único texto permitirá conhecer um tema de certa 

complexidade16”. Isso desafia o estudante a consultar várias fontes para coletar 

informações sobre o tema de pesquisa e analisá-las criticamente, utilizando-se de 

critérios que lhes permitam avaliar a credibilidade das informações, seu caráter 

científico, o uso dos recursos linguísticos e confiabilidade dos sites ou blogs, etc.  

Goldin, Kriscautzky e Perelman (2012, p. 28, livre tradução nossa) observam 

que dois extremos costumam acontecer quando os alunos necessitam fazer uma 

pesquisa “[...] se oscila entre dar-lhes as fontes legitimadas e adaptadas ou deixá-los 

sozinhos na busca17”. Em ambos os casos, os pesquisadores sugerem que a escola 

não ensina os alunos a consultarem as fontes e apropriarem-se dos critérios para 

selecionarem com autonomia as informações desejadas e avaliá-las, o que parece 

consequência da compreensão de que este saber esteja internalizado pelos leitores 

e, portanto, não há necessidade de ensiná-los, o que torna a pesquisa um grande 

                                                           
16

 Texto original: “[...] aprender a estudiar y a formarse como estudiantes supone saber que la 
importancia de consultar diversas fuentes, esto es, reconocer que difícilmente un texto único permitirá 
conocer profundamente un tena de cierta complejidad”  (PERELMAN, 2011, p. 15). 

17
 Texto original: “[...] se oscila entre darles las fuentes legitimadas y adaptadas o dejarlos solos en la 

búsqueda” (GOLDIN; KRISCAUTZKY; PERELMAN, 2012, p. 28).  
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desafio para aqueles que estão se formando como leitores.  

Uma das práticas de leitura mais frequente quando se deseja realizar uma 

pesquisa é a leitura exploratória dos textos, quer seja nos enunciados digitais, ou 

nos impressos, fundamental para que o leitor possa tomar decisões do que ler ou 

consultar, antes de se concentrar na leitura de um texto.  

A leitura exploratória assemelha-se à observação de um quadro em que o 

leitor pode escolher em quais partes deseja concentrar sua atenção para admirar, 

sem, necessariamente, explorar toda obra.  

Às vezes, o observador é levado pela textura da pintura, outras, pelas cores, 

as formas, as linhas, a sobreposição de imagens, pelo nome do pintor ou título da 

obra e, atraídos por uma ou mais partes, toma a decisão de parar em frente ao 

quadro para apreciá-lo em seus pormenores.    

Pratica-se a leitura exploratória com dois propósitos diferentes, que exercem 

influência na maneira como lemos os textos: “(1) Permitem decidir que materiais ler 

ou consultar e (2) ajudam a localizar informação específica” (GOLDIN; 

KRISCAUTZKY; PERELMAN, 2012, p. 270, livre tradução nossa)18 e, apesar de 

requerem diferentes abordagens do texto, elas não são indissociáveis, não vão 

acontecer em ordem cronológica, ou seja, uma não começa apenas depois que a 

outra termina, mas se entrelaçam. 

 As primeiras são leituras panorâmicas, assim o leitor vai dos títulos dos livros 

às imagens, da capa e contracapa de uma revista às páginas, passando pelo 

sumário, ou de uma entrada a outra nas páginas de resultado dos buscadores da 

web19.  

Já, as segundas são leituras em diagonal realizadas com o objetivo de 

encontrar um tema em uma enciclopédia, buscar uma passagem interessante em 

um capítulo de um livro, localizar o preço de um produto num catálogo, etc.  

Nessas situações de leitura, o leitor explora o espaço da página, desprezando 

grande quantidade de informações para ter uma ideia global do conteúdo do texto, 

ou localizar uma informação específica, dando atenção aos títulos e subtítulos, às 

imagens, a alguns dos parágrafos do texto, palavras em negrito, itálico, entre outros 

                                                           
18

 Texto original: “(1) permitem decidir qué materiales leer o consultar, y (2) ayudan a localizar una 
información específica” (GOLDIN, KRISCAUTZKY e PERELMAN, 2012, p. 270).  

19
 BUSCADOR OU MOTOR DE BUSCA – “Um buscador ou motor de busca é um sistema ou 

aplicação informática que permite a busca de todo o tipo de termos e palavras-chave a partir de 
índices de arquivos armazenados em servidores web” (BUSCADOR, 2018). 
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índices, até ter uma ideia geral do texto, ou localizar a informação desejada.  

Em se tratando da leitura na tela do computador, o movimento é semelhante, 

porém, potencializado pelos recursos dos textos multimodais ou multissemióticos, 

que oferecem um maior número de índices ou pistas para o leitor explorá-los de 

forma rápida (imagens, cores, diagrama do texto, etc.), antes de concentrar sua 

atenção na leitura de uma determinada página. 

Apesar da sua importância na vida prática e nas atividades escolares, as 

leituras que se destinam à consulta aos livros, enciclopédias ou às obras práticas 

(jornais, revistas, catálogos, etc.) têm suscitado pouco interesse nas crianças e 

jovens, que não lhes atribuem o verdadeiro status, convencidos de que estas formas 

de leitura não são legitimadas pela escola, conforme estudo qualitativo sobre os 

processos de leitura realizados pelo Ministério da Cultura e da Comunicação da 

França (2002), pelo etnólogo Joëlle Bahloul, como comentam Goldin, Kriscautzky e 

Perelman (2012). 

É comum que estas leituras se caracterizem pela negativa: “não são 
aquelas exaustivas que permitem desvendar os textos em sua 
totalidade e estabelecer relações”, “não seguem uma ordem estrita”, 
“não se propõem à compreensão profunda dos materiais” (GOLDIN; 
KRISCAUTZKY; PERELMAN, 2012, p. 270, livre tradução nossa)20 

A leitura exploratória, como qualquer outra modalidade, requer dos 

estudantes a mobilização de conhecimentos prévios e o uso de uma série de 

capacidades de leitura (localização, inferências, análise e comparação de 

informações, articulação entre informações do texto e entre textos, etc.) para a 

compreensão do texto.   

Ler envolve diversos procedimentos e capacidades (perceptuais, 
práxicas, cognitivas, afetivas, sociais, discursivas, linguísticas), todas 
dependentes da situação e das finalidades de leitura, algumas delas 
denominadas, em algumas teorias de leitura, estratégias (cognitivas, 
metacognitivas). (ROJO, 2009, p. 75) 

Podemos chamar de procedimentos um conjunto mais amplo de 
fazeres e de rituais que envolvem as práticas de leitura, que vão 
desde ler da esquerda para a direita e de cima para baixo no 
Ocidente; folhear o livro da direita para a esquerda e de maneira 
sequencial e não salteada; escanear as manchetes de jornal para 
encontrar a editoria e os textos de interesse; usar caneta marca-texto 
para iluminar informações relevantes numa leitura de estudo ou de 

                                                           
20

 Texto original: “Es común que estas lecturas se caractericen con la negativa: „no son aquellas 
exhaustivas que permiten desentrañar los textos en su totalidad y establecer relaciones‟, „no siguen 
un ordene estricto‟, „no se proponen la comprensión profunda de los materiales‟” (GOLDIN; 
KRISCAUTZKY; PERELMAN, 2012, p. 270). 
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trabalho, por exemplo. Embora estes procedimentos requeiram 
capacidades (perceptuais, práxicas, etc.) não constituem diretamente 
o que é normalmente denominado, nas teorias, capacidades

 

(cognitivas, linguístico-discursivas) de leitura. (ROJO, 2009, p. 2) 

Essas capacidades (ou estratégias), assim como os procedimentos de leitura 

e atitudes do leitor são denominados por Lerner (2002) de comportamentos leitores. 

Para a autora, este conjunto constitui-se em um todo indissociável que não deve ser 

compartimentado nas situações de ensino, mas que necessita ser explicitado nos 

documentos curriculares, para que os professores tenham clareza de que são 

conhecimentos envolvidos nas práticas de leitura e que devem ser ensinados.  

Explicitar os conteúdos envolvidos nas práticas de leitura e escrita é, 
então, uma responsabilidade iniludível dos que elaboram 
documentos curriculares. Ao explicitá-los, será possível reduzir a 
incerteza que os professores experimentam diante da perspectiva de 
dedicar muito tempo para exercer essa prática, porque é essa 
elucidação que lhes pode permitir apreender quais são os 
conhecimentos que se mobilizam ao exercê-las, quais conteúdos 
seus alunos podem aprender enquanto atuam como leitores e 
escritores. (LERNER, 2002, p. 62) 

Goldin, Kriscautzky e Perelman (2012) observam que a Internet é uma usina 

de informações, e que as práticas de leitura exploratória ou seletiva tornaram-se 

cruciais com a possibilidade do leitor combinar algumas palavras nos buscadores da 

web, para ter acesso a centenas de páginas arquivadas em bancos de dados no 

mundo.  

 Para os pesquisadores, é tarefa da escola ensinar a ler para pesquisar, o que 

inclui aprender a realizar a leitura exploratória dos textos, a utilizar critérios para 

avaliar a confiabilidade dos sites, a pertinência da informação e a qualidade dos 

recursos linguísticos empregados no texto, bem como exige, desde cedo, que os 

estudantes se defrontem com atividades de pesquisa na Internet, em situação de 

estudo, sob a orientação e intervenção do professor.   

De acordo com Goldin, Kriscautzky e Perelman (2012), há um mito que circula 

na sociedade de que realizar pesquisas na Internet é mais fácil e rápido do que 

encontrar informações nos textos impressos e, embora esta seja a crença, seus 

estudos indicam o contrário, que os estudantes enfrentam muitos desafios quando 

recorrem à Internet para realizar uma busca. 

As pesquisas indicam que os alunos não sabem quais conteúdos podem 

encontrar nos sites, como estão organizados e que caminhos precisam percorrer 

para chegar até a informação desejada, sem se perderem no labirinto dos 
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hipertextos. 

Esses estudos também mostram que os alunos têm dificuldades para 

selecionarem sites informativos confiáveis e que, com frequência, suas buscas os 

levam a textos híbridos em que informações científicas e anúncios publicitários 

dividem o espaço e, muitas vezes, com acesso às redes sociais (chats e fóruns). 

As crianças e os jovens também apresentam uma série de dificuldades para 

lidar com os buscadores da web. Seu uso adequado depende da combinação de 

palavras-chave e, por sua vez, dos conhecimentos prévios do leitor, tanto os que se 

relacionam com o tema de pesquisa, como os que dizem respeito à organização dos 

sites, aos gêneros textuais, etc. (GOLDIN; KRISCAUTZKY; PERELMAN, 2012).  

Os estudos de Goldin, Kriscautzky e Perelman (2012) mostram também que a 

combinação de palavras-chave no buscador da web evolui de acordo com os 

conhecimentos que os alunos vão construindo sobre o tema de estudo e a 

experiência com a busca na Internet. 

Inicialmente, as crianças e os jovens vão testando palavras-chave no 

buscador da web sem uma reflexão sobre a relação entre os termos obtidos e os 

resultados alcançados, entretanto, aos poucos reconhecem o limite interpretativo 

das suas escolhas.   

Essas pesquisas indicam que quanto mais conhecimentos os estudantes têm 

sobre um determinado conteúdo, melhor conseguem delimitar os espaços de busca 

e utilizar o léxico de palavras de uma disciplina para formular as perguntas nos 

provedores de pesquisa da web empreendendo este conhecimento na combinação 

das palavras-chave.  

Uma evolução também ocorre em relação às expectativas dos estudantes de 

encontrarem rapidamente uma informação combinando palavras-chave no buscador 

da web, pois, inicialmente, eles parecem acreditar que os serviços de busca da web 

se tratam de uma bibliotecária que é capaz de interpretar sem equívocos as 

palavras-chave e lhes devolverem os textos que necessitam para seus estudos 

(GOLDIN; KRISCAUTZKY; PERELMAN, 2012).  

Os pesquisadores também observaram que, aleatoriamente, as crianças e os 

jovens selecionam um link para acessarem a novos espaços da Internet, sem uma 

leitura de reconhecimento das páginas iniciais dos buscadores da web. 

Aos poucos, com o conhecimento que vão construindo no interior das 

situações de estudo e com as várias tentativas de encontrar a solução para um 
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problema de pesquisa, os estudantes descobrem que, para se moverem no espaço 

virtual, com vistas a realizar uma pesquisa em situação de estudo, é preciso muito 

mais saberes do que, em princípio, acreditavam ser necessários.   

As investigações apontam que durante a leitura exploratória dos textos, os 

alunos com maior autonomia leitora utilizam conhecimentos sobre o léxico das 

disciplinas, as pistas paratextuais do texto (título e subtítulos), as imagens, o 

tamanho das letras e suas cores, os sinais de pontuação, entre outros índices, e os 

conhecimentos do conteúdo curricular do texto para realizar inferências 

antecipatórias e decidir o que ler ou não.  

Esses estudos em torno da leitura para pesquisa indicam que ela não é uma 

técnica, que se aprende de uma única vez, mas um conteúdo de ensino, que exige 

do professor investimentos na formação dos alunos em múltiplas situações de 

aprendizagem, para que eles possam se apropriar dos saberes que lhes permitam 

cada vez mais, com autonomia, circular nos sites e blogs e avaliar criticamente as 

informações.  

3.3 Os desafios que a escola enfrenta no mundo contemporâneo e a 
formação dos professores 

As dificuldades que a escola tem enfrentado em corresponder às exigências 

sociais em relação à educação, em um momento em que cresceram os desejos por 

mudanças educacionais para lidar com as inovações e as novas tecnologias, a 

formação do professor aparece como requisito fundamental para garantir às crianças 

e aos jovens as capacidades que lhes permitam a participação social em um mundo 

cada vez mais exigente em termos de competências para atuar.  

Gatti e Nunes (2009) afirmam que, embora a formação do professor seja 

essencial para a qualidade do ensino, pois o domínio dos saberes é fundamental 

para sua competente atuação, há um conjunto de fatores que influenciam 

diretamente nos fins e nos objetivos do ensino, como os baixos salários recebidos 

pelo Magistério, suas condições de trabalho e a desvalorização social da profissão 

que impactam na qualidade do ensino.  

Saviani (2009) aponta para a formação do professor como um dos quesitos 

mais importantes para o aprimoramento do processo de ensino e aprendizagem em 

sala de aula, embora não desconsidere que há outros fatores igualmente 

importantes e que impactam na qualidade do ensino. 
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Segundo  o  autor,  há  uma  relação   direta   entre   a   aprovação   da   Lei 

LDB-5692/1971, a publicação do Parecer n. 349/1972, que transformou o Curso 

Normal em uma habilitação específica de 2º grau, e a queda da especificidade da 

formação docente e da qualidade do ensino (SAVIANI, 2009; BRASIL, 1972). 

A aprovação da Lei LDB-5692/1971 contribuiu para ampliar a demanda por 

professores no ensino para atender um maior número de alunos na escola, em 

função do aumento da escolaridade obrigatória de 4 para 8 anos, a extinção dos 

exames de admissão, a união do primário e do secundário e a profissionalização em 

2º grau. 

A necessidade de um maior número de professores atraiu para o Magistério 

um grande contingente de pessoas, as quais viram na formação acelerada instituída 

por essa lei e que transformou o Normal21 em uma habilitação de 2º grau, a 

possibilidade de ingressar na profissão, ao mesmo tempo em que, uma camada da 

população represada de acessar a escola chegou a ela, em função dos seus direitos 

garantidos pela LDB-5692/1971.    

A expansão do sistema público de ensino com a entrada dessa camada da 

população excluída da escola explicitou o distanciamento entre a formação dos 

professores e as necessidades de escolaridade básica de qualidade para a 

população pobre que se integrou à escola, tornando evidente a necessidade de 

mudanças.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

As críticas sofridas por esse modelo, por não corresponder às necessidades 

formativas dos docentes e por estar associado ao regime militar de 1964, levou o 

governo federal a criar os Centros Específicos de Formação e Aperfeiçoamento do 

Magistério (CEFAM), em 1982, com o objetivo de atenuar os problemas com a 

formação dos professores. 

As experiências e os resultados do CEFAM no estado de São Paulo foram 

positivos, entretanto, estes centros foram extintos por resolução do governo do 

estado de São Paulo, em 2003, a fim de atender o disposto na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação nacional LDB-9394/1996 (BRASIL, 1996). 

                                                           
21

 O curso Normal passou por várias reformas desde sua criação no país, em 1835, até sua 
substituição por uma habilitação específica de 2º grau para a formação de professores, com a 
aprovação da Lei LDB-5692/1971. De acordo com o Decreto-lei n. 8530, de 02 de janeiro de 1946, 
conhecido como Lei Orgânica do Município, os cursos de formação de professores se dariam em dois 
ciclos. O primeiro destinava-se à formação de “regentes” do ensino primário, em quatro anos e 
funcionaria em Escolas Normais Regionais e, o segundo ciclo, de três anos (correspondia ao colegial 
ou ensino médio) formaria o professor primário e era ministrado em Escolas Normais ou Institutos 
Normais (N.A.).  
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Essa lei instituiu a obrigatoriedade do ensino superior para todos os 

professores da Educação Básica, estabeleceu um prazo de dez anos para que os 

docentes com Ensino Médio obtivessem o grau de nível superior e extinguiu as 

licenciaturas curtas, criadas pela Lei LDB-5692/1971, que pretendiam formar 

professores de 5ª a 8ª séries, em cursos rápidos de três anos, entre outras 

providências.   

A LDB-9394/1996 abriu a possibilidade da criação dos Institutos de Nível 

Superior como alternativa para os cursos de Pedagogia e demais licenciaturas, o 

que para Saviani (2009) não resolveria os problemas da formação do professor. 

Gatti (2010), com base em estudos relevantes sobre a formação inicial dos 

professores nos cursos de licenciatura, afirma: 

A formação de professores para a educação básica é feita de modo 
fragmentado entre as áreas disciplinares e os níveis de ensino; além 
disso, o Brasil não conta, nas instituições de ensino superior, como 
se observa em outros países, onde há centros de formação de 
professores que englobam todas as especialidades, com estudos, 
pesquisas e extensão relativos à atividade didática e às reflexões e 
teorias a elas associadas. [...] Os cursos de licenciatura mostram-se 
estanques entre si e, também, segregam a formação na área 
específica dos conhecimentos pedagógicos, dedicando parte exígua 
de seu currículo às práticas profissionais docentes, às questões da 
escola, da didática e da aprendizagem escolar. (GATTI, 2010, p. 39) 

A análise das ementas dos cursos de licenciatura nas instituições públicas e 

privadas mostrou que há fragilidades em seus projetos pedagógicos, que 

evidenciam que a formação oferecida não contribui para a garantia ao professor dos 

conhecimentos necessários para sua atuação nas séries finais do Ensino 

Fundamental, no Ensino Médio, assim como para o trabalho com a Alfabetização, a 

Matemática e a iniciação às Ciências (GATTI, 2010). 

Quanto aos estágios, não há evidências claras de que se constituam 

oportunidades de reflexão e aprendizagem sobre a profissão, embora a 

obrigatoriedade esteja prevista em lei: 

[...] as observações largamente difundidas sobre o funcionamento 
das licenciaturas e estudos específicos publicados nos autorizam a 
sugerir que a maior parte dos estágios envolve atividades de 
observação, os estudantes procuram por conta própria as escolas, 
sem plano de trabalho e sem articulação entre instituição de ensino 
superior e escolas, e sua supervisão acaba tendo um caráter mais 
genérico, ou apenas burocrático, muitas vezes, em função do 
número de licenciandos a serem supervisionados por um só docente 
da instituição de ensino superior. (GATTI, 2014a, p. 40) 
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Bahia e Souza (2014) reconhecem que esses estágios não se constituem 

boas oportunidades de aprendizagem para os licenciados e consideram que é 

preciso qualificá-los, pois corresponde ao início da atividade na profissão. Os 

autores assinalam a importância da criação do Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência (PIBID), como uma das ações mais importantes do MEC de 

valorização do Magistério, que contribui para a formação inicial e continuada dos 

professores e visa à melhoria da qualidade do ensino nas escolas públicas de 

Ensino Fundamental.   

O PIBID foi criado pelo Decreto n. 7.219, de 24 de junho de 2010, e tem por 

objetivos: 

I – Incentivar a formação de docentes em nível superior para a 
educação básica; 

II – Contribuir para a valorização do magistério; 

III – Elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos 
de licenciatura, promovendo a integração entre educação superior e 
educação básica; 

IV – Inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública 
de educação, proporcionando-lhes oportunidades de criação e 
participação em experiências metodológicas, tecnológicas e práticas 
docentes de caráter inovador e interdisciplinar que busquem a 
superação de problemas identificados no processo de ensino-
aprendizagem; 

V – Incentivar escolas públicas de educação básica, mobilizando 
seus professores como coformadores dos futuros docentes e 
tornando-as protagonistas nos processos de formação inicial para o 
magistério; e 

VI – Contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à 
formação dos docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas 

nos cursos de licenciatura. (BRASIL, 2010) 

O programa PIBID apresenta a ideia de Residência Pedagógica 

Compartilhada entre o licenciando e um professor da escola pública com experiência 

na mesma área de ensino do futuro docente, que se responsabiliza pela sua 

inserção no cotidiano da escola e pelo seu acompanhamento nas atividades 

pedagógicas. Tanto esses alunos dos cursos de licenciatura, quanto os professores 

“supervisores”, assim como outros profissionais envolvidos no programa, recebem 

uma bolsa (BAHIA; SOUZA, 2014). 

A Residência Pedagógica Compartilhada entre o professor mais experiente e 

o futuro docente converte-se em uma prática vivenciada e refletida, uma experiência 

reflexiva de transposição de saberes, uma atividade similar à que vivenciam os 

profissionais mais experientes quando se reúnem com seus pares para debaterem 
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ideias e encontrarem soluções para os problemas do cotidiano escolar (BAHIA; 

SOUZA, 2014). 

Esses estudos em torno das licenciaturas mostram que as instituições de 

ensino superior apresentam dificuldades para se inovarem e que há uma relação 

entre a formação precária dos docentes e o fraco desempenho dos estudantes de 

todos os níveis de ensino nas tarefas de leitura e escrita, como indicam as 

avaliações nacionais representadas pelo Sistema de Avaliação do Ensino Básico 

(SAEB), Prova Brasil, Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de 

São Paulo (SARESP), entre outros, assim como os problemas de alfabetização que 

levaram o governo federal a instituir, em 2012, o Pacto Nacional pela Alfabetização 

na Idade Certa para atender a Meta 5 do Plano Nacional de Educação (PNE)22. 

 Pimenta et al. (2017) confirmam as conclusões de Gatti e Nunes (2009) e 

Gatti (2010, 2014a e 2014b), de que os cursos de Pedagogia não estão formando 

professores para a Educação Infantil e para os anos iniciais do Ensino Fundamental, 

como observaram na análise dos currículos destes cursos no estado de São Paulo. 

Os cursos estudados refletem os mesmos problemas apontados na 
literatura da área sobre as DCNCP/2006 (Diretrizes Curriculares 
Nacionais do Curso Pedagogia): a indefinição do campo pedagógico 
e a dispersão do objeto da pedagogia e da atuação profissional 
docente. Consequentemente, esses cursos, em sua maioria, não 
estão formando o pedagogo e, tampouco, um professor polivalente 
para a educação infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental, pois 
sua formação se mostra frágil, superficial, generalizante, 
fragmentada, dispersiva e sem foco. (PIMENTA et al., 2017, p. 15)   

Para Imbernón (2006), a formação inicial deve proporcionar ao professor 

conhecimentos para saber lidar com a complexidade da profissão, prepará-lo para 

entender as mudanças que ocorrem no mundo e estar aberto às inovações, com a 

finalidade de contribuir para uma transformação escolar e social e uma melhora na 

qualidade do ensino.  

Vários autores procuram analisar o tipo de conhecimentos 
profissionais que um professor ou professora deveriam ter [...]. Todos 
eles concordam com a necessidade de um conhecimento polivalente 
que compreenda diferentes âmbitos: o sistema (em suas estruturas 
próprias, sintáticas, ideológicas ou em sua organização), os 

                                                           
22

  A Meta 5 diz respeito à obrigatoriedade de alfabetizar todas as crianças até o final do 3º ano do 
Ensino Fundamental e, para isso, propõe a articulação entre o trabalho desenvolvido na pré-escola e 
séries iniciais do Ensino Fundamental, a qualificação e valorização dos professores alfabetizadores e 
apoio pedagógico específico às crianças, a fim de garantir que todas estejam alfabetizadas após três 
anos de escolaridade ou 8 anos de idade (GATTI, 2014a) – (N.A.). 
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problemas que dão origem à construção dos conhecimentos, o 
contextual e os dos próprios sujeitos da educação. (IMBERNÓN, 
2006, p. 30) 

Nesse sentido, a formação docente ultrapassa os saberes científicos ou das 

disciplinas, bem como a capacidade de ensiná-los, estendendo-se aos 

conhecimentos do contexto específico em que se educa, que são tão importantes 

quanto às atitudes do professor, as quais são constantemente influenciadas pela sua 

convivência social, o que, muitas vezes, dificulta ao educador colocar em prática as 

inovações.  

A profissão docente comporta um conhecimento pedagógico 
específico, um compromisso ético e moral e a necessidade de dividir 
responsabilidade com os outros agentes sociais, já que exerce 
influência sobre outros seres humanos e, portanto, não pode e nem 
deve ser uma profissão meramente técnica de “especialistas 
infalíveis” que transmitem unicamente conhecimentos acadêmicos.  
(IMBERNÓN, 2006, p. 29) 

Para que seja significativa e útil, a formação docente precisa adaptar-se à 

realidade do professor e estar ligada ao desenvolvimento do currículo, planejamento 

do programa e melhoria da instituição educativa, o que implica centrar-se no 

cotidiano da escola e assumir um papel que vai além do ensino que pretende uma 

mera atualização científica, pedagógica e didática, como afirma Imbernón (2006), 

que complementa:  

Não podemos afirmar que o desenvolvimento profissional do 
professor se deve unicamente ao desenvolvimento pedagógico, ao 
conhecimento e compreensão de si mesmo, ao desenvolvimento 
cognitivo e teórico. Ele é antes decorrência de tudo isso, delimitado, 
porém, ou incrementado por sua situação profissional que permite ou 
impede o desenvolvimento de sua carreira. (IMBERNÓN, 2006, p. 
43)  

Para Pimenta (2006), os saberes experienciais são o núcleo do saber docente 

e são formados de todos os saberes da formação inicial, os dos cursos de 

Licenciatura, do currículo e da prática docente.  

Consonante com as ideias de Schön (2000)23, Pimenta (2006, p. 23) propõe 

que a formação do professor inicial ou continuada valorize a prática profissional, a 

reflexão, a análise e a problematização, ou seja, o conhecimento produzido como 

fruto de uma reflexão profunda realizada pelo docente. Defende, portanto, que “[...] 

os cursos de formação de professores se organizem em torno da resolução de 

                                                           
23

 SCHÖN, Donald. A. Educando o profissional reflexivo: um novo design para o ensino e a 
aprendizagem. Tradução de Roberto Cataldo Costa. Porto Alegre (RS): Artmed, 2000. 
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problemas que fazem parte do campo de conhecimento que o profissional irá atuar”.  

A opção desse modelo de formação parte do princípio de que a teoria e a 

prática são essenciais para ajudarem o professor a enfrentar a complexidade das 

suas atividades profissionais. Esta prática não é uma técnica, receita pronta ou um 

modelo previamente definido. Ela se fundamenta em ações, no saber que se 

constrói no próprio fazer e na reflexão sobre este saber. 

Para Nóvoa (2009), conhecer bem o que se ensina é crucial para o professor, 

entretanto, não o suficiente para desenvolver bem a sua função. É preciso que a 

formação assuma um novo paradigma, inverta a longa tradição de transmissão de 

um tipo de saber, a valorização apenas dos conhecimentos científicos e a discussão 

sobre métodos, bem como que institua as práticas dos docentes como objeto de 

reflexão e formação sustentadas por conhecimentos teóricos e metodológicos 

fundamentais para a construção de saberes. 

O autor observa que, embora se discuta muito sobre a formação dos 

professores e tenha havido uma revolução neste campo, ela ainda está muito 

afastada dos problemas da profissão, das suas rotinas, da real atuação docente, 

porque existe certa dificuldade de se colocar em prática concepções e modelos 

inovadores. 

A formação de professores ganharia muito se se organizasse, 
preferencialmente, em torno de situações concretas, de insucesso 
escolar, de problemas escolares ou de programas de ação educativa. 
E se inspirasse junto dos professores a mesma obstinação e 
persistência que os médicos revelam na procura das melhores 
soluções para cada caso. (NÓVOA, 2009, s/p) 

O autor propõe cinco princípios para organizar a formação de professores: 

Assumir uma forte componente práxica, centrada na aprendizagem 
dos alunos e no estudo de casos concretos, tendo como referência o 
trabalho escolar; passar para «dentro» da profissão, baseando-se na 
aquisição de uma cultura profissional e concedendo aos professores 
mais experientes um papel central na formação dos mais jovens; 
dedicar uma atenção especial às dimensões pessoais da profissão 
docente, trabalhando essa capacidade de relação e de comunicação 
que define o tacto pedagógico; valorizar o trabalho em equipe e o 
exercício coletivo da profissão, reforçando a importância dos projetos 
educativos de escola; caracterizar-se por um princípio de 
responsabilidade social, favorecendo a comunicação pública e a 
participação profissional no espaço público da educação. (NOVÓA, 
2009, s/p) 

Nóvoa (2009) ressalta que a formação do professor deve se orientar pela 

definição de aspectos que necessitam de aprofundamento teórico e análise sob 
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diferentes abordagens, reflexão coletiva partilhada entre os membros de um grupo, 

mobilização de conhecimentos teóricos pertinentes e preocupação com as questões 

de funcionamento da instituição. 

Nessa perspectiva, a formação ultrapassa a prática docente e, como afirma 

Imbernón (2006, p. 40), “[...] atravessa as paredes da instituição para analisar todo 

tipo de interesses subjacentes à educação, à realidade social, com o objetivo 

concreto de obter a emancipação das pessoas”.  

Esse tipo de formação implica na construção de saberes que vão além da 

teoria e da prática, pois envolve conhecimentos do processo histórico para análise 

dos problemas concretos em todas as suas dimensões, a mobilização de saberes 

práticos e teóricos para responder às situações inusitadas ou inesperadas, 

mudanças de rotinas de trabalho e inovação.    

Para Nóvoa (2009) e Imbernón (2006), desde a formação inicial, a escola 

deve ser o espaço privilegiado de análises das práticas docentes, de produção de 

conhecimento profissional, de supervisão e reflexão crítica sobre o trabalho do 

professor.  

A formação deve contribuir para criar nos futuros professores hábitos 
de reflexão e de autorreflexão que são essenciais numa profissão 
que não se esgota em matrizes científicas ou mesmo pedagógicas, e 
que se define, inevitavelmente, a partir de referências pessoais. 
(NÓVOA, 2009, s/p) 

A reflexão crítica sobre os fazeres e saberes do professor vai além da 

tematização de sua prática mais imediata, posto que compreende uma discussão 

crítica sobre seus contextos sociais, políticos e institucionais e sobre suas formas de 

pensar e agir, para que, de fato, a formação possa contribuir para a construção de 

novos mecanismos de ação pelo docente. 

3.4 A formação do professor alfabetizador 

Ensinar a ler e a escrever não são tarefas apenas do professor de Língua 

Portuguesa, embora, por muito tempo, tenha se acreditado que ao professor das 

séries iniciais competia apenas ensinar o sistema alfabético de escrita e alguns usos 

da leitura e da escrita, e ao professor de Língua Portuguesa todos os demais 

conhecimentos. 

Essa concepção sustentava-se na crença de que qualquer pessoa podia 

ensinar crianças e que bastava certo conhecimento formal para lecionar, uma 
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concepção que perdurou por muito tempo, tendo como gênese o período em que a 

ocupação de ensinar era exercida por religiosos ou leigos, cuja única exigência era a 

virtude e a dedicação. 

Somente com a aprovação da LDB-9394/1996, que a formação do professor 

polivalente passou a ser exigida em nível superior e em cursos de Pedagogia que, 

segundo Gatti e Nunes (2009), não ensinam, minimamente, os futuros professores a 

alfabetizar e que, em função disso, terminam o curso sem saber o que ensinar 

(conteúdo), para que ensinar (objetivos e fins da educação) e como ensinar 

(didática). 

Sem a formação adequada, os docentes tendem a reproduzir, em parte, suas 

histórias pessoais escolares, sua relação com a leitura e a escrita e as concepções 

que construíram durante sua atividade discente, comenta Pinto (2008).  

Com base em pesquisa crítica realizada com professores alfabetizadores de 

adultos, Pinto (2008) argumenta que há rupturas na apropriação destas práticas e 

concepções, que podem ser explicadas pela rejeição do professor a algumas delas – 

as que marcaram negativamente seu processo de aprendizagem como discente –, 

embora nem sempre conscientes.  

Para a autora, “[...] o ambiente escolar, pelo fato de constituir-se de práticas 

contraditórias, abre espaços e brechas para rupturas”, entretanto, há tendência à 

reprodução de alguns pressupostos didático-escolares que os docentes acreditam 

que devem empreender no ensino da língua materna, por considerá-los autorizados 

pela cultura escolar (PINTO, 2008, p. 81). 

Pinto (2008) e Failla (2016) comentam que há uma estreita relação entre a 

formação do professor como leitor e sua prática pedagógica. Estes estudos revelam 

que os professores, os principais incentivadores da leitura, leem pouco, não 

costumam utilizar o tempo livre para leitura, seu repertório de livros reconhecidos 

pela cultura legitimada socialmente é restrito e resistem à leitura acadêmica, o que é 

um problema, pois se o professor não é um leitor ou não se interessa pela leitura, 

dificilmente conseguirá desenvolver este hábito nos alunos. 

As referidas pesquisadoras sugerem que as concepções e práticas de leitura 

dos professores devem-se à maneira pela qual a escola os formou e, ainda, que “[...] 

a forma de o professor conceber a leitura encontra sustentação em suas origens 

socioeconômicas e sua trajetória de ascensão cultural ter ocorrido basicamente 

através da vivência na instituição escolar” (PINTO, 2008, p. 81). 
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 Kleiman (2008) considera que as práticas letradas dos professores não são 

diferentes das de outros grupos de profissionais liberais e que, quando comparadas 

à população em geral, mostram-se superiores. Entretanto, pesa sobre os docentes 

uma forte crítica por parte da imprensa e da academia, em função de seu letramento 

ser do tipo escolar, embora não haja uma análise das lacunas dos processos 

formativos e um olhar sensível para as diferenças culturais que deveriam orientar os 

currículos de formação nas universidades. 

Nós, os acadêmicos, incorremos em erro semelhante quando se trata 
de nossas representações e práticas, apesar da contundente 
evidência de que a extração social da professora em geral não é a 
mesma daquela da elite: elas não vêm de famílias letradas, com alta 
escolaridade, mas de grupos de tradição oral, com baixa 
escolaridade. Pouco temos feito no sentido de levar em consideração 
na aula universitária, a fim de garantir a comunicação bem-sucedida 
entre docente universitária e aluno ou professora em processo de 
formação. (KLEIMAN, 2008, p. 50) 

A autora sugere que a universidade deveria desenvolver programas de 

formação sensíveis às necessidades dos futuros professores, assim como se 

recomenda aos professores alfabetizadores que sejam sensíveis às necessidades 

de seus alunos, o que implica identificar as exigências de letramento específico no 

contexto escolar ou da sala de aula e o que se sabe sobre as práticas discursivas 

dos professores em programas de formação.  

Ninguém dúvida da necessidade de redefinir os programas de 
formação de professores; porém, a reforma deve estar baseada na 
análise das práticas de letramento no local de trabalho, levando em 
consideração as exigências de comunicação em sala de aula. Os 
riscos de que o desenvolvimento de programas de formação 
baseados na análise das necessidades e exigências de letramento 
para o exercício profissional fique reduzido a um conjunto de 
objetivos funcionais não são poucos. (KLEIMAN, 2008, p. 63) 

Para Fontes e Benevides (2013), os estudos posteriores à publicação da 

Psicogênese da Língua Escrita, por Ferreiro e Teberosky, em 1991, possibilitaram 

uma nova compreensão da alfabetização e da concepção de leitura e escrita como 

práticas sociais.  

O processo de formação dos professores das séries iniciais do Ensino 

Fundamental   ganhou   novas   perspectivas   e   exigências,   como   aponta   a 

LDB-9394/1996, reiteraram os Parâmetros Curriculares Nacionais, os Referenciais 

para a Educação Infantil, publicados em 1998 e os estudos e publicações que 

confirmam a necessidade da ampliação da formação dos professores das séries 
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iniciais para  desenvolverem saberes profissionais para ensinar.   

A publicação dos PCN e de toda a literatura a respeito do ensino da leitura e 

da escrita influenciou a elaboração de programas de formação continuada de 

alfabetizadores nas esferas federal, estadual e local, alguns deles já citados na 

subseção 2.2 desta dissertação, assim como as publicações das Secretarias 

Estadual e Municipal da Educação de São Paulo, cujas atuais orientações 

curriculares refletem teorias e concepções presentes nos PCN e passaram a orientar 

os cursos de formação continuada de professores alfabetizadores no estado e na 

cidade de São Paulo (BRASIL, 2001). 

Embora não haja consenso sobre “o que ensinar” e “como ensinar”, os PCN 

sugerem que a escola organize o currículo de língua materna pela concepção 

interacionista de linguagem que tem o texto em seus diversos gêneros como 

referência e indica que os estudos de Língua Portuguesa devem compreender a 

língua oral e a escrita em seus usos e formas, a análise e reflexão da língua e os 

critérios de avaliação. 

Apesar do professor alfabetizador não ter uma formação específica para o 

ensino da língua materna, tanto os documentos oficiais produzidos pelos sistemas 

de ensino federal, estadual e municipal, quanto os estudos que versam sobre o 

ensino de Língua Portuguesa e a formação de professores, são sensíveis ao indicar 

a necessidade dos docentes de língua materna terem sólidos conhecimentos sobre 

a Língua Portuguesa em seus usos e formas (KLEIMAN, 2008; DOLZ; SILVA-

HARDMEYER, 2016). Estes conhecimentos são fundamentais para a atividade 

docente e, sem os quais, todo o restante que se afirmar em relação à formação dos 

professores dos anos iniciais perde o sentido.  

Para Lerner (2002, p. 103), ainda que o professor tenha conhecimentos da 

língua, não é suficiente para ensinar a ler e escrever, pois “[...] o conhecimento 

didático deve ocupar um lugar central na capacitação dos professores”, porém, não 

se trata de conhecimento didático de qualquer disciplina, o fundamental é que seja o 

conhecimento específico da didática da língua. 

Os professores em suas atividades docentes, mesmo quando sabem “o que 

ensinar” enfrentam problemas para encontrar a forma mais adequada para que 

possam comunicar um conteúdo. Primeiro, porque “[...] saber como apresentar um 

conteúdo particular não é suficiente para saber apresentar outros, já que o como 

depende do o quê” (LERNER, 2002, p.107) e, em segundo lugar, porque ensinar é 
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uma tarefa complexa que não depende apenas do que ensinar, mas se vincula com 

outros aspectos que interferem no processo de ensino e aprendizagem.    

O saber didático é construído para resolver problemas próprios da 
comunicação do conhecimento, é o resultado do estudo sistemático 
das interações que se produzem entre o professor, os alunos e o 
objeto de ensino; é produto da análise das relações entre o ensino e 
a aprendizagem de cada conteúdo específico; é elaborado através 
de rigorosa investigação das situações didáticas. (LERNER, 2002, p. 
105) 

Assim como ocorre em qualquer outro domínio de conhecimento, esses 

estudos sugerem que a formação inicial e continuada dos professores tenham como 

referência sua atuação na escola e na sala de aula e se fundamente em suas ações, 

no seu saber e na reflexão sobre este saber. 

3.5  A formação do professor para o uso das tecnologias da informação 
e da comunicação nos processos de ensino e aprendizagem 

Garcia et al. (2011) destacam que, assumir o compromisso de inserir as TIC 

na escola em um processo interativo e colaborativo, exige investimentos na 

formação dos professores, que ultrapassam os conhecimentos científicos, 

contextuais ou culturais, os pedagógicos, práticos ou os da Língua Portuguesa, 

como já citado nesta dissertação. 

Para esses autores, a inserção das tecnologias no processo de aprendizagem 

depende de certo domínio das TIC, para que o professor se sinta seguro para 

escolher quais são as tecnologias mais adequadas para cada idade, seja capaz de 

planejar situações de aprendizagem ou adaptá-las às necessidades individuais dos 

seus alunos, disponibilidade para utilizar diferentes espaços, integrando-os de forma 

inovadora, além de conhecer os estudantes e saber como acontece o processo de 

aprendizagem. 

Esses conhecimentos não estão disponíveis para os professores nos cursos 

de Pedagogia, como afirmam Gatti e Nunes (2009) e Gatti (2014a; 2014b), que 

sustentam que o problema da formação dos docentes para o uso das tecnologias da 

informação e da comunicação começa nas licenciaturas. Afirmam, também, que os 

cursos não oferecem os conhecimentos necessários para que sejam utilizados no 

processo de ensino e aprendizagem, como mostram as ementas das licenciaturas, 

que expressam um trabalho voltado à aprendizagem de alguns usos das tecnologias 

e o ensino on-line.  
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De acordo com Gatti e Nunes (2009) e Gatti (2014a; 2014b), a formação 

oferecida aos docentes em cursos de curta duração, destinados à aprendizagem de 

alguns usos das TIC, não é suficiente para que possam utilizar as TIC em processo 

de ensino, pois uma coisa é saber utilizar as tecnologias e outra é saber ensinar a 

ler e escrever, utilizando-as em práticas inovadoras.   

 Freire, M.M. (2009) comenta que para formar professores críticos, reflexivos, 

abertos às inovações e compromissados com as demandas de aprendizagem dos 

alunos, é necessário o desenvolvimento de saberes que respondam às 

necessidades emergentes, à transformação das concepções de ensino, à inclusão 

ou ressignificação das tecnologias no processo de ensino e aprendizagem, novas 

relações entre o professor e os alunos, entre os próprios alunos, assim como a 

adoção de novos procedimentos para ensinar com as novas linguagens e os textos 

multimodais.  

O momento histórico exige práticas criativas, reflexivas e desafiadoras que 

abordem o conhecimento como construção coletiva, e não apenas como 

transferência de saberes. Evidencia, igualmente, que cabe aos professores 

reconhecerem em seus alunos saberes e potencialidades, além de se 

disponibilizarem a aprender com eles e manterem-se abertos a investir 

continuamente em sua própria formação.   
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4 DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA DE CAMPO  

A pesquisa realizada apresenta-se como uma abordagem qualitativa e situa-

se no contexto real de uma escola pública da rede municipal de São Paulo, 

contando com educadores e alunos em seu cotidiano como sujeitos.  

Sobre a natureza da pesquisa, André (2001) destaca que: 

Os estudos qualitativos englobam um conjunto heterogêneo de 
perspectivas, de metodologias, de técnicas e de análises, 
compreendendo desde estudos do tipo etnográficos, pesquisa 
participativa, estudos de caso, pesquisa-ação até análises de 
discurso e de narrativas, estudos de memórias, histórias de vida e 
história oral. (ANDRÉ, 2001, p. 54) 

Além da revisão bibliográfica que perpassou todo este estudo, foi realizada a 

pesquisa de campo para o levantamento dos dados, que contou com a aplicação de 

questionários, a observação das aulas no laboratório de informática, a realização de 

entrevistas e de atividades de leitura por um grupo de alunos. 

Para a apreciação reflexiva das entrevistas optou-se pela metodologia da 

análise de conteúdo, proposta por Bardin (2009) e Franco (2003), com o propósito 

de melhor interpretar as mensagens e compreender a realidade no contexto em que 

se inscreve esta investigação. 

A análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise de 
comunicações. Não se trata de um instrumento, mas de um leque de 
apetrechos; ou com maior rigor, será um único instrumento, mas 
marcado por uma grande disparidade de forma e adaptável a um 
campo muito vasto: as comunicações. (BARDIN, 2009, p. 31) 

Nas palavras de Franco (2003), as mensagens verbais (orais e escritas), 

gestuais, silenciosas, figurativas ou documentais expressam a concepção da 

realidade dos sujeitos. Elas vinculam-se com as condições contextuais de seus 

produtores e permitem interpretações sobre as quais se pode fazer a análise de 

conteúdo. 

Essas mensagens impregnadas de emoções, sentimentos, valores e crenças, 

nem sempre conscientes, objetivam-se pelo discurso marcado por experiências 

vividas por cada sujeito em diferentes épocas e contextos históricos, sempre 

mutáveis, que se constituem como ponto de partida para a análise de conteúdo. 

[...] a análise de conteúdo assenta-se nos pressupostos de uma 
concepção crítica e dinâmica de linguagem. Linguagem, aqui 
entendida, como uma construção do real de toda a sociedade e 
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como expressão da existência humana que, em diferentes momentos 
históricos, elabora e desenvolve representações sociais no 
dinamismo interacional que se estabelece entre linguagem, 
pensamento e ação. (FRANCO, 2003, p. 14) 

Como sujeitos desta pesquisa foram selecionadas 11 pessoas – três 

professoras regentes dos 4ºs anos do Ciclo Interdisciplinar, um professor orientador 

de informática educativa (POIE) e uma coordenadora pedagógica, a responsável 

pelo acompanhamento dos trabalhos dos Ciclos de Alfabetização, dos 4ºs e 5ºs anos 

do Ciclo Interdisciplinar e da EJA I, além de seis alunos dos 4ºs anos do Ciclo 

Interdisciplinar do Ensino Fundamental. 

O levantamento dos dados foi realizado em cinco etapas: 

1ª Etapa – aplicação de questionários para levantamento do perfil dos 

educadores. 

2ª Etapa – realização de entrevistas com o objetivo de estender as 

informações coletadas nos questionários, investigar quais são as práticas dos 

professores, se estes dispõem de formação para empregarem as tecnologias da 

informação e da comunicação no processo de alfabetização dos alunos e se 

realizam atividades com a finalidade de ensinarem os estudantes a lerem para 

pesquisar.    

Os educadores envolvidos na pesquisa (professores, POIE e a coordenadora 

pedagógica) assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, cujo 

modelo é apresentado no APÊNDICE A, e fizeram vistas à Declaração de 

Responsabilidade da Pesquisadora (modelo no APÊNDICE B) – documento que foi 

apresentado a cada um dos sujeitos. 

Optou-se pelas entrevistas semiabertas, conforme Roteiros de Entrevistas 

enunciados nos APÊNDICES C a F, por favorecer uma melhor interação entre a 

pesquisadora e os entrevistados – um dos principais elementos na entrevista. Esta 

interação face a face possibilitou uma escuta atenta, esclarecer dúvidas, ajustar a 

linguagem às possibilidades de compreensão dos sujeitos e, quando necessário, 

acrescentar perguntas para atingir os objetivos da pesquisa.  

3ª Etapa – observação das aulas no laboratório de informática. Nesta 

investigação foi utilizada a observação não participativa semiestruturada das aulas 

no laboratório de informática da escola, por considerá-la um instrumento para checar 

algumas inferências provocadas pelas respostas dos educadores durante a 

realização das entrevistas (APÊNDICE M). 
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A técnica de observação não participativa semiestruturada em pesquisa tem 

se mostrado um recurso valioso, especialmente importante para testar hipóteses e 

definir com mais eficiência as mudanças que se fazem necessárias nos objetivos da 

pesquisa, no planejamento inicial e nos instrumentos de investigação, sem 

necessariamente dispensar a aplicação de questionários e a realização de 

entrevistas (VIANNA, 2003).  

A aplicação das três etapas iniciais de coleta de dados gerou mudanças no 

planejamento inicial da pesquisa, diante da constatação de que a regência das aulas 

no laboratório de informática ficava a cargo do POIE e, que os professores dos 4ºs 

anos não tinham acesso aos equipamentos com as turmas, levando a aprofundar as 

investigações e a ampliação do número de participantes no estudo, com o convite a 

seis alunos dos 4ºs anos do Ciclo Interdisciplinar para integrar as Etapas 4 e 5 do 

levantamento de dados, a partir da definição de novos objetivos para a investigação.     

4ª Etapa – realização de entrevistas com seis alunos dos 4ºs anos do Ciclo 

Interdisciplinar. Nesta etapa também foram utilizadas as entrevistas semiabertas 

(APÊNDICE H) com o intuito de investigar como os alunos interagem com as TIC, 

que problemas enfrentam quando buscam informação pela Internet, se preferem 

utilizar a Internet para realizar pesquisas ou os livros e revistas, que critérios utilizam 

para selecionarem os sites e blogs e avaliarem as informações, bem como se 

recorrem à leitura exploratória antes da leitura para levantamento de informações 

para uma pesquisa escolar ou estudo. 

Essa etapa da coleta de dados mostrou-se bastante complexa diante da 

postura indecisa dos entrevistados na formulação de algumas respostas, assim 

como a complexidade de algumas perguntas que evidenciaram que o instrumento 

escolhido não era adequado para obter todos os dados pretendidos. Este fato levou 

a pesquisadora a conceber a Etapa 5 da coleta de dados: a aplicação de uma 

atividade de leitura para ser realizada pelos alunos.     

Há algo que o entrevistador está querendo conhecer, utilizando-se de 
um tipo de interação com quem é entrevistado, possuidor de um 
conhecimento, mas que irá dispô-lo de uma forma única, naquele 
momento, para aquele interlocutor. Muitas vezes, esse conhecimento 
nunca foi exposto numa narrativa, nunca foi tematizado. O 
movimento reflexivo que a narração exige acaba por colocar o 
entrevistado diante de um pensamento organizado de uma forma 
inédita até para ele mesmo. (SZYMANSKI, 2008, p. 14) 

5ª Etapa – aplicação de atividade de leitura para pesquisa na Internet e em 
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livros e revistas. O objetivo da aplicação da atividade foi observar se os alunos dos 

4ºs anos do Ciclo Interdisciplinar realizam a leitura exploratória antes de 

concentrarem sua atenção na leitura do texto, quais procedimentos utilizam para 

buscar as informações, para posterior análise e, como interagem com os textos na 

situação de leitura para pesquisa escolar. 

 A atividade foi desenvolvida em dois momentos. Primeiro, os alunos, 

organizados em duplas, realizaram uma pesquisa na Internet e, na sequência, em 

suportes materiais, o que permitiu mapear seus procedimentos em ambas as 

situações de pesquisa e analisar as possíveis diferenças na interação entre os 

meios digitais e impressos.  

Para a aplicação das entrevistas e das atividades de leitura pela 

pesquisadora, os pais e/ou responsáveis pelos alunos assinaram uma Autorização 

para participação das crianças na pesquisa (APÊNDICES G e H), com o 

compromisso de que os dados somente seriam utilizados para fins acadêmicos e 

que seria preservado o sigilo sobre a identidade das crianças.  

4.1 Informações sobre a escola  

A Escola X selecionada para esta pesquisa pertence à rede municipal de 

ensino de São Paulo. Está localizada em São Miguel Paulista, zona Leste do 

munícipio e vincula-se à Diretoria Regional de Educação (DRE-X). Está organizada 

em três Ciclos no Ensino Fundamental – Alfabetização, Interdisciplinar e Autoral e, 

em quatro etapas na Educação de Jovens e Adultos (Alfabetização, Básica, 

Complementar e Final), conforme Art. 35, da Portaria n. 5.941/2013, de 15 de 

outubro de 2013, que reorganizou o ensino de 9 anos nas escolas de Ensino 

Fundamental (SÃO PAULO, 2013). 

Excepcionalmente, em 2017, a Escola X não formou turmas de 9ºs anos no 

Ciclo Interdisciplinar, em função da transição do ensino de 8 para 9 anos. 

Art. 35 – O Ensino Fundamental, com duração de 9 (nove) anos, 
contará com a seguinte organização:  

I – Ciclo de Alfabetização: composto pelos 1º, 2º e 3º anos iniciais do 
Ensino Fundamental, com a finalidade de promover o sistema de 
escrita e de resolução de problemas matemáticos por meio de 
atividades lúdicas integradas ao trabalho de letramento e 
desenvolvimento das áreas de conhecimento, assegurando que, ao 
final do Ciclo, todas as crianças estejam alfabetizadas.  
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II – Ciclo Interdisciplinar: composto pelos 4º, 5º e 6º anos do Ensino 
Fundamental com a finalidade de aproximar os diferentes ciclos por 
meio da interdisciplinaridade e permitir uma passagem gradativa de 
uma para outra fase de desenvolvimento, bem como consolidar o 
processo de alfabetização/letramento e de resolução de problemas 
matemáticos com autonomia para a leitura e a escrita, interagindo 
com diferentes gêneros textuais e literários e comunicando-se com 
fluência e com raciocínio lógico.  

III – Ciclo Autoral: composto pelos 7º, 8º e 9º anos do Ensino 
Fundamental, com a finalidade de promover a construção de projetos 
curriculares comprometidos com a intervenção social e concretizados 
por meio de Trabalho Colaborativo de Autoria – TCA, com ênfase ao 
desenvolvimento da construção do conhecimento, considerando o 
domínio das diferentes linguagens, a busca da resolução de 
problemas, a análise crítica e a estimulação dos educandos à 
autoria. (SÃO PAULO, 2013) 

Nessa instituição pública de ensino estudam cerca de 1.030 alunos, 

distribuídos em 39 turmas, organizadas em três turnos – manhã, vespertino e noite.  

A Escola X tem quadro completo de pessoal formado por diretor, dois 

assistentes de direção, dois coordenadores pedagógicos, cerca de 90 professores, 

entre os quais dois especialistas em inclusão dos alunos com deficiência, dois 

professores orientadores de sala de leitura (POSL), dois professores orientadores de 

informática educativa (POIE), funcionários do quadro de apoio, prestadores de 

serviços de empresas terceirizadas responsáveis pela limpeza, alimentação e 

vigilância, além de profissionais contratados pela Secretaria Municipal de Educação 

para o apoio à inclusão, como o  Auxiliar de Vida Escolar (AVE) e tradutores de 

Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS).  

A Escola X conta com sala de atendimento e apoio à inclusão, sala de leitura, 

cantinho de leitura, laboratório de informática educativa, parque infantil, duas 

quadras cobertas, horta, lago artificial, área verde, sala de dança com espelhos, etc. 

Semanalmente, os alunos têm uma aula na sala de leitura para empréstimos 

de livros, leitura livre ou orientada e recebem apoio para o desenvolvimento de 

projetos, entre eles, o Trabalho Coletivo Autoral (TCA), requisito para a conclusão do 

Ciclo Autoral.  

O laboratório de informática educativa fica situado em espaço amplo e bem 

arejado e conta com uma impressora e 18 computadores, dois fora de uso por 

necessidade de manutenção. Os alunos têm uma aula semanal de 50 minutos no 

laboratório.  

 A Escola X desenvolve diversos projetos didáticos, voltados para o ensino da 
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leitura, produção de textos e Matemática no Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano), 

além de outros interdisciplinares, como o projeto de sustentabilidade, que envolve 

atividades em sala de aula, coleta seletiva de lixo para a reciclagem e compostagem 

de resíduos para utilização na horta e diversos projetos complementares (basquete, 

dança, futebol, fotografia, etc.). 

Entre as ações permanentes de apoio ao desenvolvimento da competência 

leitora e escritora destacam-se a distribuição semanal de livros pelos responsáveis 

pelo Clube de Leitores e Escritores que, semanalmente, visitam as salas de aulas 

para distribuição de livros, selecionados livremente, pelos alunos, sessões diárias de 

leitura em voz alta de textos literários por todos os professores do ensino regular e 

EJA I e o Projeto Semana Literária também no Ciclo I. Este projeto reúne os alunos, 

professores e a presença de autores da literatura infantil, em conferências on-line, 

ou nas rodas literárias na escola em seu encerramento.   

A maioria dos professores é optante pela jornada especial integral de 

formação completa de trabalho (JEIF), permanecendo 25 horas/aulas semanais com 

alunos e possuem 8 horas/aulas semanais para participação nas atividades dos 

projetos de formação, sob a orientação do coordenador pedagógico, ou para 

planejamento das aulas e correção de atividades de classe.  

Além das reuniões pedagógicas bimestrais, a Escola X realiza, anualmente, o 

Seminário de Boas Práticas pelos Professores do Ciclo I – Ciclo de Alfabetização e 

4ºs e 5ºs anos do Ciclo Interdisciplinar, em que os docentes se inscrevem para 

compartilhar experiências de sala de aula de reconhecido êxito.  

O trabalho coletivo de formação nas horas coletivas da JEIF24 orienta-se pelo 

Projeto Especial de Ação (PEA), que se destina à formação dos professores para 

atender as demandas do Projeto Pedagógico da Escola X. 

Entre seus objetivos destacam-se o estudo dos referenciais teóricos de 

Língua Portuguesa e Matemática, a discussão de práticas pedagógicas de 

alfabetização de orientação construtivista e o planejamento de situações didáticas 

de leitura e produção de textos.  

Uma das dificuldades encontradas pelas escolas da região é a alta 

                                                           
24

 A Jornada Especial Integral de Formação é composta por 40 horas/aulas, sendo 25 horas/aula em 

classe e 15 horas/aula em atividades extraclasse. Destas 15 horas/aulas, 8 são para atividades na escola 
e no coletivo, sob a supervisão do coordenador pedagógico e as 3 horas/aulas restantes para as atividades 
individuais do professor em local de livre escolha. As 8 horas/aulas cumpridas em horário coletivo 
destinam-se à formação docente, com foco no projeto político pedagógico da unidade de ensino, análise 
dos resultados de aprendizagem dos alunos e no planejamento da ação educativa (N.A.).  
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vulnerabilidade social. A extrema situação de pobreza, a violência externa e interna 

à escola e a rotatividade de professores, entre outros aspectos, que contribuem para 

os índices expressivos de analfabetismo na região, nas escolas municipais e 

estaduais.  

Apesar de inúmeros problemas, as vagas nessa unidade de ensino são 

disputadas, não há violência interna, há filas na porta e os resultados de 

aprendizagem no Ensino Fundamental I são satisfatórios, se comparados às demais 

escolas desta Diretoria Regional de Educação X. 

Um baixo percentual de alunos termina o 2º ano do Ciclo de Alfabetização 

sem saber ler e escrever convencionalmente e, a totalidade deles, conclui o Ciclo 

Interdisciplinar com domínio da leitura e da escrita, um resultado que se destaca 

entre as escolas da zona Leste, expresso pela nota de 6,1, obtida no Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB)25, em 2015, considerado um ótimo 

resultado para as escolas da região e meta esperada para 2020.  

Todos os professores são efetivos concursados, porém, a Escola X tem 

enfrentado rotatividade nos últimos anos e descontinuidade do trabalho em sala de 

aula, em função de elevado número de aposentadorias e licenças médicas. 

Os cinco profissionais entrevistados são concursados efetivos, porém, as três 

professoras polivalentes são do módulo que se destina à substituição dos 

professores regentes de classe, em caso de afastamento ou licença médica por 

mais de 30 dias.  

O diretor está na Escola X há seis anos e uma das coordenadoras 

pedagógicas, a responsável pelo acompanhamento dos Ciclos de Alfabetização, os 

4ºs e 5ºs anos do Ciclo Interdisciplinar e a Educação de Jovens e Adultos, trabalha 

na instituição há 26 anos, sendo 17 anos como professora e 9 como coordenadora 

pedagógica.   

 

4.2  Ambientação e percurso da pesquisa de campo 

A seleção da Escola X para o estudo deu-se em função do conhecimento da 

pesquisadora sobre a organização pedagógica e administrativa das unidades de 

ensino da rede municipal de São Paulo, em que atuou por mais de 20 anos em 

                                                           
25

 Índice do Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) foi criado em 2007, pelo Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), formulado para medir a qualidade do 
aprendizado nacional e estabelecer metas para a melhoria do ensino (BRASIL, 2015) – (N.A.). 
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diversas funções; por conhecer bem a realidade da região em que a escola se 

localiza; bem como por ter realizado trabalhos de formação em conjunto com a 

coordenadora pedagógica desta unidade de ensino.   

Outro fator que determinou a escolha da instituição para a pesquisa foi o 

reconhecimento pela Diretoria Regional local em relação à qualidade da gestão do 

trabalho pedagógico realizado pela Escola X e do envolvimento da coordenadora na 

formação dos professores e na implantação e acompanhamento de projetos 

reconhecidos na escola e na região pelo seu êxito e qualidade. 

Para o levantamento do perfil dos profissionais, os cinco educadores – três 

professores dos 4ºs anos, o POIE e a coordenadora pedagógica – responderam a 

um questionário de perguntas fechadas (APÊNDICE C). 

Após esse procedimento metodológico, todos os sujeitos da pesquisa foram 

entrevistados com o objetivo de aprofundar as informações obtidas no questionário, 

porém, com diferentes enfoques, a partir de um roteiro de questões semiabertas, 

previamente elaborado (APÊNDICES D, E e F) e todas as entrevistas foram 

gravadas em áudio e, posteriormente transcritas, integrando os APÊNDICES I, J e K.  

A aplicação dos questionários e a realização das entrevistas ocorreram nas 

dependências da Escola X, no período de 2 a 5 de outubro de 2017, nas horas-

atividades individuais da jornada de trabalho dos professores, bem como em 

momentos reservados pela coordenadora pedagógica com esta finalidade, 

demonstrando a assertividade do grupo em relação à pesquisa proposta.   

Também seis alunos dos 4ºs anos do Ciclo Interdisciplinar foram 

entrevistados, a partir de um roteiro de perguntas semiabertas e realizaram uma 

atividade de leitura para pesquisa, primeiro na Internet e, na sequência nos livros e 

revistas, no período de 17 a 26 de outubro de 2017, em um local previamente 

definido pela coordenadora pedagógica, nas dependências da Escola X. 

Para esse módulo da investigação foram elaborados e aplicados os seguintes 

instrumentos de pesquisa e procedimentos: roteiro para entrevistas com os alunos 

(APÊNDICE G); transcrição das entrevistas realizadas com os alunos dos 4ºs anos e 

das atividades de leitura para pesquisa na Internet e em livros e revistas 

(APÊNDICE K); e a transcrição da observação de aula realizada no laboratório de 

informática, sob a regência do POIE (APÊNDICE L). 

É importante ressaltar a receptividade do diretor, dos assistentes de direção, 

da coordenadora pedagógica e dos professores no acolhimento à pesquisadora. 
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Cabe também destacar a satisfação manifestada por toda a equipe em apresentar 

as dependências da Escola X, os funcionários, os projetos desenvolvidos pela 

unidade de ensino, assim como em organizar os espaços e horários para o 

levantamento de dados e prestar todas as informações solicitadas.     

Igualmente, fundamental é assinalar o interesse da equipe gestora pelos 

resultados desta pesquisa, o compromisso da coordenadora em realizar orientações 

formativas para os professores, a partir do estudo realizado, assim como sua 

disponibilidade para organizar os espaços para receber a pesquisadora e, em futuro 

próximo, para socializar suas observações e reflexões com toda a equipe da Escola 

X. 

Quanto à participação dos alunos nesta pesquisa, a interação que se 

estabeleceu entre eles e a pesquisadora facilitou a coleta de dados, contribuindo, 

inclusive, para que esta pudesse observar as aulas no laboratório de informática, 

acompanhar as atividades desenvolvidas pelos estudantes no computador e fazer 

algumas intervenções, para melhor analisar suas necessidades de aprendizagem e 

coletar os dados necessários para esta investigação.  

A pesquisa de campo envolvendo os alunos e as observações realizadas no 

laboratório de informática ocorreram entre os dias 16 e 21 de outubro de 2017.  

4.2.1  Entrevistas com os professores 

Foi solicitado que fizessem um breve relato sobre o desempenho dos alunos 

nas situações de leitura e suas dificuldades, a articulação entre o trabalho realizado 

na sala de aula e no laboratório de informática, os conhecimentos e as práticas 

empregadas para a alfabetização dos estudantes, com foco na leitura para pesquisa 

na Internet em situação de estudo. Também foi requisitado que fizessem avaliação 

sobre a infraestrutura do laboratório de informática.  

4.2.2 Entrevista com o professor orientador de informática educativa (POIE) 

Além de responder às perguntas feitas para os professores dos 4ºs anos, o 

POIE fez um relato sobre a formação oferecida pela Secretaria Municipal da 

Educação de São Paulo (SME-SP) para os professores do laboratório de 

informática, suas dificuldades para o planejamento do trabalho pedagógico e para a 

realização da gestão das turmas dos anos iniciais nas aulas no laboratório. O POIE 
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também abordou as experiências das crianças com a cultura digital, os obstáculos 

que enfrentam para compreender os textos e para a realização de pesquisas na 

Internet.  

4.2.3 Entrevista com a coordenadora pedagógica 

Inicialmente, a coordenadora pedagógica (CP) fez uma breve narrativa sobre 

sua trajetória profissional na alfabetização e sobre os cursos que realizou voltados à 

formação de professores alfabetizadores e o uso das tecnologias da informação e da 

comunicação no ensino da leitura e da escrita.  

Na sequência, a profissional teceu considerações sobre a proposta de 

trabalho nas horas coletivas da JEIF, destinadas à avaliação do projeto pedagógico 

da escola e à formação dos professores, que devem estar articuladas às demandas 

da sala de aula.  

 A educadora apontou entraves para a integração entre o trabalho realizado 

nas salas de aula e no laboratório de informática e narrou experiências de sucesso 

com o uso das TIC na Escola X, em que foi possível reunir todos os professores da 

unidade de ensino em torno do desenvolvimento de projetos mediados pelo uso das 

tecnologias digitais. Ao término da entrevista, a coordenadora identificou alguns 

problemas enfrentados no trabalho pedagógico da Escola X e suas causas.  

4.2.4 Observação das aulas no laboratório de informática 

Nas visitas ao laboratório de informática atentou-se, principalmente, para a 

proposta didática do POIE, para a interação entre os alunos e o professor e entre as 

próprias crianças. Foram observados e analisados os seguintes elementos/fatores: a 

qualidade dos equipamentos e a organização do espaço; como os alunos interagiam 

com a leitura na tela do computador; quais procedimentos utilizavam para buscarem 

informação na Internet para realizarem uma atividade solicitada pelo professor do 

laboratório e, se realizavam a leitura exploratória dos textos antes de tomarem a 

decisão de quais ler ou consultar (APÊNDICE M). 

4.2.5 Entrevistas com os alunos  

As entrevistas foram iniciadas com os alunos, estabelecendo um diálogo com 

um roteiro de perguntas previamente planejado (APÊNDICE H) e os comentários, 

dúvidas e respostas das crianças. Na entrevista procurou-se investigar o uso dos 
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equipamentos digitais nas atividades diárias e da Internet para pesquisa escolar. 

Além disso, os estudantes foram consultados quanto às suas preferências em 

relação aos suportes para pesquisa (se preferiam fazer pesquisas na tela do 

computador, conectados à Internet ou em suportes materiais). 

Os alunos responderam perguntas em relação aos critérios que adotam para 

selecionarem os sites ou blogs, os procedimentos utilizados para chegarem aos 

hipertextos e realizarem sua leitura, e foram questionados quanto à forma 

empregada para compartilharem com o professor e sua turma os resultados das 

suas pesquisas (se produzem resumos, anotações, copiam os textos, etc.).  

4.2.6 Realização de uma atividade de leitura para pesquisa pelos alunos dos 
4ºs anos do ciclo interdisciplinar 

A aplicação da atividade de leitura para pesquisa pelos alunos aconteceu em 

duas etapas. Primeiro, em duplas, os alunos recorreram aos textos digitais para 

buscarem informações sobre a reciclagem do lixo e, em seguida, com o mesmo 

objetivo, nos livros e revistas. 

As duplas, uma de cada 4º ano – denominadas para efeito do referido estudo 

como Dupla A, Dupla B e Dupla C – foram previamente selecionadas pela 

coordenadora pedagógica para a realização de uma atividade de leitura para 

pesquisa, utilizando como critério para formar os agrupamentos o desempenho das 

crianças nas situações de leitura. 

As crianças, em duplas, foram acomodadas numa sala com livros, revistas e 

um notebook, conectado à Internet, esclarecidas sobre os objetivos desta 

investigação e da atividade que realizariam sobre a reciclagem de lixo. Além disso, 

foram informadas que as conversas seriam gravadas e transcritas e, as telas 

acessadas no notebook, capturadas e arquivadas, graças ao uso do programa de 

computador Atube Catcher, que permite retomar os arquivos para melhor analisá-los 

posteriormente.     

Antes de dar início à atividade, a pesquisadora estabeleceu um diálogo com 

as Duplas A, B e C, uma a uma, em torno de ações e projetos desenvolvidos pela 

Escola X para contribuir no desenvolvimento sustentável e, em especial, sobre a 

reciclagem de lixo, para se chegar à definição das perguntas que seriam feitas no 

buscador da web.  

As Duplas A, B e C, uma de cada vez, livremente iniciaram a pesquisa 
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formulando perguntas no buscador da web e, a cada resultado obtido, eram 

questionadas pela pesquisadora, que as incentivava a retomar a busca ou reler 

trechos dos textos encontrados. 

 A conversa desenvolveu-se em torno do conteúdo dos textos, dos 

procedimentos utilizados pelos alunos para chegarem aos sites e blogs, para 

avaliarem as informações e as provocações da pesquisadora, que problematizava 

as respostas das crianças, para que a atividade se ampliasse e os objetivos dessa 

etapa da investigação fossem alcançados.  

Por último, os exemplares das revistas Ciências Hoje da Criança, 

Superinteressante, Carta Capital e Época, além de alguns livros, foram colocados à 

disposição das duplas, às quais foi solicitado que explorassem os textos, para que 

selecionassem os mais adequados para dar continuidade à pesquisa iniciada na 

Internet. 

As transcrições das entrevistas e das atividades de pesquisa realizadas pelos 

alunos, cujos nomes são fictícios, integram o APÊNDICE L. 

4.3 A análise dos dados coletados na pesquisa de campo por meio dos 
questionários e entrevistas com os professores dos 4ºs anos, o POIE 
e a coordenadora pedagógica 

A coleta de dados foi organizada e as informações obtidas foram tratadas à 

luz da análise de conteúdo, proposta por Bardin (2009) e Franco (2003).   

É importante reiterar que, nas palavras de Bardin (2009, p. 31), a análise de 

conteúdo pode voltar-se para uma série de instrumentos ou a um único, “[...] mas 

marcado por uma grande disparidade de formas e adaptável a um campo de 

aplicação muito vasto: as comunicações”.  

Nesta subseção foram investigadas a formação acadêmica e continuada dos 

educadores, suas ideias e concepções sobre o ensino da leitura para a pesquisa e o 

uso das TIC no processo de alfabetização, o tempo de experiência na docência e 

seus hábitos como usuários da Internet.     

Optou-se por utilizar as seguintes formas abreviadas para identificação dos 

sujeitos que participaram das pesquisas de campo: P1, P2 e P3 (professores), POIE 

(professor orientador de informática educativa) e CP (coordenadora pedagógica).  

Para apresentar o perfil dos cinco educadores entrevistados, recorreu-se aos 

questionários e, quando necessário, à transcrição das entrevistas (APÊNDICES I, J, 
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K, L e M).  

A síntese dos dados coletados foi organizada por categoria profissional: [A] 

professores do 4ºs anos do Ciclo Interdisciplinar; [B] professor orientador do 

laboratório de informática (POIE) e [C] coordenadora pedagógica (CP). 

Para definir as categorias para a análise de conteúdo, primeiro foi feita uma 

leitura flutuante do material – uma técnica/procedimento fundamental para a 

pesquisadora mergulhar nas mensagens e obter suas primeiras impressões em 

relação ao conteúdo e, na sequência, realizar uma leitura pormenorizada, visando 

extrair as ideias centrais do discurso dos entrevistados, identificar as partes mais 

importantes e captar os aspectos comuns nas falas dos sujeitos, assim como os 

possíveis contrapontos. 

As categorias vão sendo criadas, à medida que surgem nas 
respostas, para depois serem interpretadas à luz das teorias 
explicativas. Em outras palavras, o conteúdo que emerge do 
discurso, é comparado com algum tipo de teoria. Infere-se, pois, das 
diferentes “falas”, diferentes concepções de mundo, de sociedade, de 
escola, de indivíduos, etc. (FRANCO, 2003, p. 54) 

Esse processo implicou em análise do material e o confronto com as teorias, 

a fim de definir os pares, os quais foram organizados nas seguintes categorias:  

 1ª Categoria – infraestrutura oferecida pela Escola X para o emprego das 

tecnologias da informação e da comunicação no trabalho pedagógico.  

 2ª Categoria – a formação do POIE versus a atuação no laboratório de 

informática. 

 3ª Categoria – formação dos professores dos 4ºs anos versus concepções 

sobre o ensino da leitura e a pesquisa na Internet, que serão mais bem 

detalhadas na subseção 4.3.4. 

4.3.1 Perfil dos professores dos 4ºs anos do ciclo interdisciplinar do ensino 
fundamental (P) 

O levantamento dos dados a partir dos questionários permitiu constatar que 

P1 tem 39 anos de idade e 20 anos de Magistério; a P2 possui 58 anos de idade e 

18 anos de sala de aula e, a P3, 51 anos de idade e 19 anos de Magistério. 

As três professoras são concursadas e efetivas, porém, estão lotadas no 

módulo destinado à carga complementar para substituição de professores, ou seja, 

elas estão substituindo colegas que tiveram as aulas atribuídas, mas se afastaram 
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por problemas de saúde, ou para ocuparem outros cargos na estrutura hierárquica 

da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, no início do ano, logo após o 

processo de atribuição de aulas.     

Duas das professoras (P2 e P3) acumulam cargos nas redes públicas de São 

Paulo, respectivamente, Língua Portuguesa, no Ensino Médio, e Matemática, no 

Ensino Fundamental II. 

Em relação à pergunta sobre a formação acadêmica das professoras, duas 

responderam que fizeram o Magistério e as três possuem mais de uma graduação 

no ensino universitário. A P1 é formada em Letras e Artes e possui curso de Pós-

graduação Latu Sensu em Gestão Escolar; a P2, em Letras e Pedagogia e é pós-

graduada em Educação Inclusiva, já, a P3 é formada em Matemática, Engenharia da 

Computação e Administração Escolar e fez Pós-graduação Lato Sensu em 

Psicopedagogia e em Gestão Escolar. 

Em relação à questão sobre a formação para o uso das TIC, as três 

professoras participaram de cursos de curta duração para uso dos programas Word 

e Excel e apenas a P3 frequentou um curso voltado para o uso do computador 

conectado à Internet no processo educativo em uma instituição sindical. 

Em seguida, as professoras foram questionadas sobre a participação em 

cursos de formação continuada oferecidos pela Secretaria Municipal de Educação e 

voltados ao uso das tecnologias no processo de alfabetização nas séries iniciais. 

A P1 declarou ter participado de um curso do Programa Ler e Escrever, de 

curta duração (30 horas), oferecido pela Diretoria Regional de Educação X e, a P2 

informou que fez um curso também de curta duração para Contadores de História, 

entretanto, nas referidas formações não foram abordados o emprego das 

tecnologias na educação.  

Quanto ao uso pessoal das TIC, as três professoras mencionaram utilizar a 

Internet com alguma finalidade particular, tais como, efetuar compras on-line, pagar 

contas em bancos, comunicar-se por e-mail, realizar pesquisas com diversos 

objetivos, entre eles, planejar as aulas, o que engloba assistir a alguns vídeos do 

Youtube.  

Em relação aos seus hábitos leitores na Internet, as docentes citaram a leitura 

frequente de jornais e matérias diversas publicadas na rede e, eventualmente, a 

leitura de artigos acadêmicos, somente quando estão realizando algum curso ou 

estudo que exige este tipo de leitura de texto.  
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Os dados mostram que as professoras são efetivas, porém, não são titulares 

de turma, utilizam a Internet para fins pessoais e que, entre as entrevistadas, 

apenas, a P3 fez um curso de formação continuada de curta duração voltado ao uso 

das tecnologias na educação e cursou Engenharia da Computação, o que, 

teoricamente, a habilita para lidar com as tecnologias, não necessariamente, com 

fins educativos.  

Já, as professoras P2 e P3 fizeram cursinhos para uso do Word e Excel. 

Apenas a P1 participou de um curso de 30 horas voltado à alfabetização de 

crianças, durante a vigência do Programa Ler e Escrever na rede estadual de São 

Paulo, no período de 2007-2015.  

4.3.2 Perfil do professor orientador de informática educativa (POIE) 

Entre os cinco profissionais entrevistados, o POIE é o mais jovem, com 35 

anos de idade, há nove no Magistério, sendo seis deles dedicados ao ensino de 

Geografia nas turmas do Ensino Fundamental II. Foi designado POIE em 2015 e, 

embora não tenha formação para atuar no Ensino Fundamental I, há cerca de três 

anos assumiu a regência das aulas do Ciclo de Alfabetização e dos 4ºs e 5ºs anos do 

Interdisciplinar no laboratório de informática.   

 Possui apenas uma graduação, a licenciatura em Geografia, diferentemente 

das três professoras regentes dos 4ºs anos do Ciclo Interdisciplinar, que declararam 

ter, no mínimo, duas graduações e cursos de pós-graduação Lato Sensu.  

O POIE atende a maioria das turmas da Escola X dos 1ºs aos 4ºs anos e 

todas as turmas da EJA I no laboratório de informática educativa, no turno regular de 

aulas e, no contraturno, um grupo de alunos dos 7ºs anos, dentro do Projeto 

Robótica e uma turma com alunos de todos os anos/séries, envolvida no Projeto de 

Xadrez. Ao todo, sua carga horária semanal é de 25 aulas com duração individual de 

50 minutos.    

Durante esses nove anos na rede municipal, há três anos na função de POIE, 

o profissional participou de apenas dois cursos de curta duração voltados ao ensino 

da leitura e escrita, um deles com o objetivo de inserir o trabalho com a literatura de 

matriz africana nas escolas, realizado pela Diretoria Regional de Educação local.  

Quanto à sua formação para o uso das tecnologias, o POIE comentou que fez 

somente um curso de CAD/CAM e que, bimestralmente, há encontros de formação 
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voltados ao trabalho no laboratório de informática, promovidos pela equipe do 

Núcleo de Tecnologias da Diretoria Regional de Educação local. 

[...] além da graduação, não tenho nenhuma especialização, nem 
mestrado. Então, venho fazendo cursos que a própria Secretaria da 
Educação Municipal vem disponibilizando – cursos e formações voltadas 
para POIE. Elas vêm ajudando muito. Quando a gente entra nessa 
função, a gente não sabe muito bem como é o dia a dia, então, essas 
formações da SME, via Diretoria Regional, ajudam bastante como lidar 
com as crianças e com os adolescentes dentro da sala de informática, 
algumas novidades, algumas metodologias, novas didáticas, como, por 
exemplo, a Cultura Maker, essa questão da programação... Tudo isso, 
essas novidades, eu venho tendo nessas formações. [...] Sempre tem 
encontros de formação... Pelo menos uma vez a cada dois meses. Tem 
um encontro aqui na Diretoria Regional de X com assuntos variados. Por 
exemplo, na terça-feira teve uma formação para pensar no currículo das 
tecnologias [...]. Então na terça-feira, eles perguntaram o que a gente 
trabalha para organizar um documento. A formação é muito variável. Às 
vezes, a gente vai lá e aprende programação, às vezes, discute a questão 
da cultura afro, então, varia muito, mas ajuda bastante. (POIE)  

Destacou que sua formação para atuar no laboratório de informática está 

sendo realizada por meio das Orientações Técnicas (OT), promovidas 

bimestralmente pela equipe do Núcleo de Tecnologias da Diretoria Regional de 

Educação (DRE) local. 

4.3.3 Perfil da coordenadora pedagógica (CP) 

  A coordenadora pedagógica com 50 anos de idade está no Magistério 

público há 31 anos, sendo 27 na rede municipal, 26 na escola X, sendo 17 anos 

como professora e 9 como coordenadora pedagógica.   

Cursou o Magistério, Pedagogia, licenciatura em História, Pós-graduação Lato 

Sensu em Psicopedagogia e, recentemente, concluiu seu segundo Mestrado Stricto 

Sensu, um deles na linha de formação de professores e, o último, em edição de 

textos digitais.  

Nesses 31 anos de Magistério, além de professora alfabetizadora de crianças 

e adultos e coordenadora pedagógica, a educadora também integrou as equipes 

pedagógicas da DRE local, na função de assistente pedagógica e da Diretoria de 

Orientação Técnica (DOT/SME), como formadora do Programa Ler e Escrever.  

Quanto à sua participação em cursos voltados à alfabetização, a profissional 

declarou ter participado de vários deles, citando nominalmente, o Projeto Ipê, ainda 
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como aluna do Magistério e, na sequência, os cursos Alfabetização: Teoria e Prática 

e Isto se Aprende com o Ciclo Básico, ministrados pela equipe da Secretaria 

Estadual de Educação de São Paulo e, ainda o Programa de Formação de 

Alfabetizadores (PROFA), com carga horária de 180 horas, em duas instituições.  

Participou por dois anos dos encontros de formação destinados aos 

formadores das equipes das Diretorias de Ensino durante a vigência do Programa 

Ler e Escrever na rede municipal de São Paulo e, em seguida, passou a integrar a 

equipe central de formadores da DOT/SME/SP.  

Questionada sobre suas experiências formativas ou cursos que considera que 

tenham marcado positivamente sua trajetória profissional, a coordenadora apontou o 

PROFA como o curso que mais lhe forneceu elementos para o trabalho de 

alfabetização em sala de aula.  

Foi o PROFA o curso com o qual eu realmente aprendi o que fazer na 
sala de aula, porque os cursos diziam o que não fazer.  Não pode isso, 
não pode aquilo, não pode... E a organização do PROFA trouxe-me essa 
ideia do que eu deveria fazer. Acho que o PROFA é um marco na minha 
carreira, na minha atuação. (CP) 

Em relação à sua formação para o trabalho com os computadores conectados 

à Internet, a CP relatou que durante seu segundo mestrado cursou duas disciplinas 

on-line, que considera tenham lhe possibilitado algum conhecimento sobre o 

emprego das TIC na alfabetização, embora a formação oferecida tenha se limitado a 

alguns de seus usos.  

A análise dos dados evidencia que seus estudos sobre a alfabetização não se 

restringem aos cursos de formação continuada, oferecidos pelas redes públicas, 

mas alcançam a pesquisa acadêmica em dois mestrados stricto sensu, um voltado 

para a formação dos professores alfabetizadores e formadores e, o outro, para a 

edição de textos publicitários na tela do computador e que a profissional tem sólidos 

conhecimentos no campo da didática da leitura e da escrita. 

Os dados revelam que a trajetória profissional da coordenadora pedagógica é 

toda construída no Magistério público e dedicada ao estudo da alfabetização. 

4.3.4 Categorias de análise emergentes dos discursos dos entrevistados P1 a 
P3, POIE e CP 

Após as análises iniciais dos perfis sociodemográficos dos entrevistados e de 

suas atuações profissionais no âmbito da Educação, que possibilitaram identificar 
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questões convergentes e divergentes, considerando a especificidade das diferentes 

atuações e experiências dos sujeitos, foram definidas as seguintes categorias, 

ampliando o escopo de discussão: 

 1ª Categoria – infraestrutura oferecida pela Escola X para o emprego das 

tecnologias da informação e da comunicação no trabalho pedagógico.  

 2ª Categoria – a formação do POIE versus a atuação no laboratório de 

informática. 

 3ª Categoria – formação dos professores dos 4ºs anos versus 

concepções sobre o ensino da leitura e a pesquisa na Internet. 

 1ª CATEGORIA – INFRAESTRUTURA OFERECIDA PELA ESCOLA X PARA O 

EMPREGO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO NO 

TRABALHO PEDAGÓGICO 

Existem altas expectativas sobre os benefícios das tecnologias da informação 

e da comunicação na educação e uma série de estudos que se ocupam de discutir 

as vantagens de empregá-las no processo educativo (ROJO 2009; ROJO; MOURA, 

2016; COSCARELLI, 2016), assim como a necessidade da escola mergulhar na 

cultura digital para integrar-se no universo dos estudantes.  

Todos esses estudos partem do princípio de que é crucial que os alunos 

tenham o acesso garantido aos equipamentos conectados à rede na escola, para 

que, de fato, possam beneficiar-se de seu uso em atividades colaborativas, 

orientadas pelo princípio da aprendizagem como construção do sujeito e, a partir do 

desenvolvimento de projetos ou atividades, que permitam aos estudantes atribuírem 

algum significado pessoal ao conhecimento.  

A análise das entrevistas realizadas com os cinco profissionais da Escola X, 

em que esta pesquisa foi efetuada, mostrou que o trabalho com os computadores 

conectados à Internet é limitado dentro da unidade de ensino, pois em cada sala de 

aula há apenas um notebook, conectado à rede para uso dos professores e não há 

como inserir os celulares nas atividades pedagógicas, visto que o acesso ao wi-fi da 

Escola X não é liberado aos estudantes pela Secretaria Municipal da Educação e a 

unidade de ensino não incentiva o uso do celular dentro das suas instalações devido 

ao risco de furto.  

Às vezes, eu peço que eles façam alguma pesquisa e eles acabam usando 
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a Internet.  Eles pesquisam em casa e trazem coisas que eles acham 
interessantes para contar. Em sala, a gente só tem um notebook, então, 
às vezes, a gente dá uma olhada, mostra alguma coisa, mas não dá para 
fazer muita coisa, não é? (P2) 

Na Internet, na Escola X, não. A gente só tem um notebook na sala. A lição 
de casa hoje foi uma pesquisa sobre as formigas. Eles vão fazer com o 
material que tiverem. Aqui é muito complicado. Não dá nem para usar o 
Datashow na sala de aula ou outra mídia, porque você não pode apagar a 
luz. Eu quero desligar a luz para projetar alguma coisa para trabalhar 
com os alunos... Eu não consigo, porque também tem de desligar a 
tomada. O diretor disse que vai separar os circuitos e, então, eu vou 
poder trabalhar um pouco mais a informática [...]. (P3) 

Diante desse quadro, o acesso dos alunos ao uso das TIC em atividades 

pedagógicas na Escola X restringe-se às aulas semanais de 50 minutos no 

laboratório de informática educativa, sob a regência dos dois POIE, que se revezam 

para atender todos os alunos dos três turnos da escola nas aulas no laboratório.   

É importante observar que apenas um professor regente de classe dos 1ºs 

aos 4ºs anos do Ensino Fundamental acompanha o POIE às aulas no laboratório, 

sendo que os demais utilizam o tempo livre para planejarem aulas e corrigirem 

avaliações, porque essas horas não compõem sua jornada de trabalho dentro da 

escola.  

Quando é para completar a jornada de trabalho do professor da 
informática, ele compartilha a regência de aulas com professores das 
salas regulares. Nesses casos, ele tem duas aulas semanais com uma 
mesma turma no laboratório. Uma ele fica sozinho com as crianças e, 
nessa segunda [aula], compartilha com o professor regente da turma 
uma aula. Fora isso, a própria estrutura prevê ao professor do 
laboratório dar aulas, enquanto o regente está em aula livre, ou chega 
mais tarde à escola. (CP) 

Além dos alunos terem o acesso limitado ao uso dos equipamentos, as 

narrativas dos entrevistados explicitam que há dificuldades na articulação entre o 

trabalho pedagógico realizado pelo POIE e aquele que acontece nas salas de aulas.   

Agora, o professor só vai para a sala de aula quando a turma tem duas 
aulas na informática. Isso só quando precisa completar a jornada do 
POIE, então, eu não vou. É outra professora que vai. Quando a gente ia 
junto, era bom para a gente e para as crianças.  A gente sabia e também 
aprendia. Dava para fazer um trabalho mais integrado. (P2) 

Com a publicação da Portaria n. 7.656/2005, que alterou o funcionamento do 

uso dos laboratórios, houve a redução no número de professores orientadores de 

informática educativa, de três para dois nas escolas de três turnos, bem como a 
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diminuição de 1 hora/aula por turma no laboratório (SÃO PAULO, 2015).  

A partir da promulgação da referida portaria, os professores das salas de 

aulas regulares deixaram de compartilhar a regência das turmas com o POIE e a 

Escola X precisou reorganizar o funcionamento do laboratório e distribuir a carga 

horária de trabalho do professor do laboratório pelos três turnos de funcionamento 

da unidade de ensino (SÃO PAULO, 2015).   

Com isso, as horas de trabalho pedagógico que compõem a JEIF do 

professor orientador de informática educativa foram distribuídas pelos agrupamentos 

de formação da Escola X e, sua participação nos horários coletivos destinados a 

este fim e ao planejamento dos professores do Ciclo de Alfabetização e 4ºs anos do 

Interdisciplinar, limitada a 4 horas/aulas semanais, às quintas-feiras, restringindo as 

possibilidades de estudo e de um trabalho conjunto entre o POIE e os professores 

do segmento de alunos atendido por ele no laboratório. 

As palavras do POIE sugerem que a articulação entre seu planejamento de 

trabalho e dos professores dos anos/séries iniciais ocorrem nessas horas da JEIF, 

às quintas-feiras, assim como nas mudanças de aulas, entretanto, sua narrativa 

indica que estas situações são esporádicas.  

A análise de suas palavras, portanto, leva a crer que não há articulação entre 

o trabalho realizado no laboratório e nas salas de aulas, assim como um 

planejamento adequado entre os professores, de forma que possa contribuir para 

que o POIE, que não possui formação para o trabalho no Ciclo de Alfabetização e 

4ºs anos do Interdisciplinar, amplie seus conhecimentos para o atendimento dos 

alunos destes segmentos nas aulas no laboratório.  

Pesquisadora: Existe algum trabalho em conjunto entre as professoras 
das turmas e o que você realiza no laboratório de informática? Como 
vocês planejam esse trabalho?  

POIE: Às vezes, na JEIF de quinta-feira, ou mesmo nos corredores. 
Quando vou buscar a turma na sala para levar ao laboratório, 
conversamos. Elas [as professoras dos 4ºs anos] dizem o que estão 
trabalhando e pedem para eu preparar uma atividade para os alunos 
desenvolverem no laboratório. Elas sempre estão pedindo que eu 
trabalhe algum assunto com os alunos no laboratório, mostre alguma 
coisa, pedem para complementar algo trabalhado na sala, pedem para 
entrar em um blog ou site, mostrar algum vídeo. 

Em relação à qualidade dos equipamentos do laboratório de informática, as 

três professoras entrevistadas, regentes dos 4ºs anos, afirmaram de forma bastante 

sucinta que a infraestrutura do laboratório é boa, entretanto, percebemos certa 
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insegurança nas afirmativas, o que inferimos pelas respostas das professoras P1 

“Ah! Eu acho bom. Quase todos os computadores funcionam. Acho que todos agora” 

e da P2 “Ah! Eu acho bom. Tem bastante máquina. Tem uma pessoa que medeia 

tudo. Mas eu não sei bem se os equipamentos estão bons, porque eu não vou lá”.  

Na visão do POIE, os equipamentos são obsoletos, inferiores aos celulares 

4G que os alunos estão acostumados a portar, há problemas com a renovação das 

licenças de softwares e o atendimento técnico para a manutenção dos 

equipamentos, realizado por uma empresa terceirizada, é bastante demorado.   

Como qualquer espaço da escola pública tem um monte de problemas. 
Computadores que vão ficando ultrapassados, licenças de softwares que 
não são renovadas, Internet lenta... Então, é complicado, porque os 
alunos estão acostumados com um celular 4G e na casa deles é tudo 
muito rápido [...].  

O laboratório deveria ser mais atualizado e trabalhar com softwares 
livres, porque se faz contrato com a Empresa X, essas grandes empresas, 
e acaba a licença... Os materiais que a gente estava acostumada a 
trabalhar não pode usar. Daí, muda a gestão, não renova e começa tudo 
do zero novamente.  

Falta manutenção. A gente abre um chamado e, às vezes, demora meses 
para o técnico vir fazer a manutenção. Faz-se um primeiro investimento 
nas máquinas, mas, depois, vai sucateando e, nossa Escola X, ainda é 
privilegiada, a gente vai às formações e sabe de escolas que nem têm 
computadores. Eles abrem a escola, têm o cargo de POIE, mas o 
professor tem de trabalhar com outras coisas, porque não têm 
computadores. A gente sabe de escolas que têm computadores parados 
há mais de um ano e, como tudo na escola pública, vai sucateando... 
(POIE) 

Essa avaliação do profissional sobre a infraestrutura do laboratório de 

informática e a qualidade dos equipamentos aproxima-se bastante do discurso de 

Ferreiro (2013) sobre a instalação dos parques de computadores nas escolas 

públicas, como pode se inferir pela análise de suas afirmações.  

Colocar bancos e sanitários em todas as escolas não é a mesma 
coisa que colocar computadores. Computadores requerem suporte 
técnico permanente; atualizações de softwares, linha telefônica e 
cabeamento que viabilize a conexão de Internet. Colocar 
computadores em todas as escolas, sem pensar na infraestrutura 
necessária, é fazer algo inútil, que se tornará obsoleto após poucos 
meses instalado. (FERREIRO, 2013, p. 459) 

Assim como o POIE, a coordenadora pedagógica considera que os 

equipamentos não respondem mais às necessidades de uso dos alunos e que, 

apenas uma aula semanal de 50 minutos, sem a presença do professor regente da 



102 
 

turma, restringe as possibilidades dos computadores conectados à Internet serem 

empregados em tarefas educativas e, praticamente, inviabiliza a continuidade das 

atividades iniciadas no laboratório nas salas de aula.    

Nesse processo de analisar, inferir, elaborar hipóteses, apoiando-se, por 

vezes, em alguns indícios das falas dos entrevistados, ou seja, no conteúdo oculto, 

como aponta Franco (2003, p. 23-24), constatou-se que os equipamentos são 

ultrapassados, o tempo destinado ao desenvolvimento de atividades no laboratório é 

limitado, o apoio técnico para manutenção dos equipamentos é demorado e há 

dificuldades para integrar o trabalho do laboratório com as salas de aulas. 

 2ª CATEGORIA: A FORMAÇÃO DO POIE VERSUS A ATUAÇÃO NO 

LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 

O conjunto de dados coletados com a entrevista do POIE, assim como a 

análise de todos os elementos que se relacionam com o seu contexto de trabalho, 

levam a crer que suas práticas educativas se organizam em torno de um conjunto de 

atividades que apresentam o saber de forma fragmentada.  

Questionado quanto ao planejamento das aulas sob sua regência (1º ao 3º 

ano do Ciclo de Alfabetização e 4ºs anos do Ciclo Interdisciplinar), o professor 

informou que sua experiência na docência é com as turmas do Ensino Fundamental 

II, adolescentes, dos 6ºs aos 9ºs anos, em sua habilitação, Geografia, e que, em 

função disso, ainda está enfrentando dificuldades para planejar as aulas e fazer a 

gestão das turmas dos anos iniciais no laboratório.  

No ano passado [2016] comecei a trabalhar com o Ciclo de Alfabetização 
e precisei pedir ajuda para as professoras e para a coordenadora. Eu 
ainda estou aprendendo a falar com as crianças. A gente aprende na 
prática mesmo, conversando com os outros professores. Até entender o 
que pode pedir para um 1º, 2º, 3° e 4° anos demora. E tem um [fator] 
complicador: dentro do mesmo ano, têm turmas que têm mais facilidade 
com o computador e outras não. Como fico pouco tempo com as 
crianças, o processo é bem lento. (POIE) 

Além do profissional não ter formação e experiência para a docência nas 

séries iniciais, o professor também apontou que a Secretaria Municipal de Educação 

não tem um currículo para o trabalho com as tecnologias. Assim, o que se infere 

pelas suas palavras compromete a organização de sua rotina de trabalho no 

laboratório de informática, pois o educador encontra dificuldades para definir “o que” 

ensinar nos anos/séries iniciais.      



103 
 

 A gente não tem um currículo. A portaria que fala sobre as atribuições 
do POIE é mais voltada para as questões burocráticas... Sobre as funções 
do POIE, complementação de jornada, licença saúde, quantos dias ele 
pode ficar afastado sem perder o cargo, mas não trata de questão 
pedagógica. (POIE) 

Em relação à formação oferecida pelo sistema de ensino para a atuação dos 

professores no laboratório, o profissional afirmou que, bimestralmente, a Diretoria 

Regional de Educação reúne todos os POIE da região para participar de encontros 

formativos. 

Na visão do professor do laboratório, a formação é boa, mas bastante variada 

e, talvez, fragmentada, como sugere a análise de suas palavras, o tom de sua fala 

durante a entrevista e a narrativa da coordenadora pedagógica ao ser questionada 

sobre a formação dos POIE e dos coordenadores pedagógicos para o trabalho com 

as TIC na escola.   

Às vezes, a gente vai lá e trabalha programação, em outras [reuniões] 
discute a questão da cultura afro, então, varia muito, mas ajuda bastante. 
Quando a gente entra nessa função, a gente não sabe muito bem como é 
o dia a dia, então, essas formações da SME, via Diretoria Regional, 
ajudam bastante como lidar com as crianças e com os adolescentes 
dentro da sala de informática, algumas novidades, algumas 
metodologias, novas didáticas, como, por exemplo, a Cultura Maker, essa 
questão da programação... Tudo isso, essas novidades, eu venho tendo 
nessas formações.  (POIE) 

Uma questão que vem à tona com a análise do conteúdo da entrevista do 

POIE é a aparente contradição entre seu juízo de valores sobre a formação 

oferecida pela Diretoria Regional aos docentes, declarada como boa na entrevista e, 

sua afirmação durante a mesma, de que não há orientação para que os professores 

organizem sua rotina de trabalho no laboratório de informática, sugerindo que o 

modelo de formação oferecido não atende adequadamente às necessidades do 

profissional. 

Orientação a gente não tem, como já disse. Eu sou professor de 
Geografia, então, eu trabalho bastante a questão de mapas [...], eu estava 
trabalhando com eles o Google Maps, trabalhando com a questão da 
escala. [...] Eu acabo fazendo um quebra-cabeça de mapas com os alunos. 
(POIE) 

Szymanski (2008, p. 12) lembra que a entrevista, como toda a situação de 

interação humana face a face, exige a organização de um discurso, “[...] em que 

estão em jogo as percepções do outro e de si, expectativas, sentimentos, 

preconceitos e interpretações para os protagonistas”, o que permite ao pesquisador 
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inferir que em qualquer situação de interação, a exposição da subjetividade do 

sujeito o leva a explicitar suas contradições.  

Essa incoerência manifestada nas respostas do professor e também a análise 

de algumas de suas práticas pedagógicas, documentadas por meio de registros 

realizados pela pesquisadora em uma de suas visitas de observação no laboratório 

de informática, confirmam a hipótese de que o modelo de formação oferecido ao 

POIE não tem contribuído para que se aproprie dos conteúdos trabalhados na 

formação e organize sua rotina de trabalho no laboratório, o que é reiterado pela 

coordenadora pedagógica, como é possível deduzir pela análise de sua narrativa: 

Agora, as formações estão voltadas para a programação, robótica e 
Internet [...]. É algo muito solto [...]. Não tem a ver com o ensinar e 
aprender. [...]. O trabalho é mais voltado para as possibilidades de uso 
das ferramentas e dos aplicativos. A discussão caminha mais no sentido 
do que é possível fazer com as tecnologias, mas não se discute por que e 
para quê. Por exemplo, aqui na Escola X, o orientador do laboratório é 
professor de Geografia, então, ele usa o conhecimento dele sobre a 
Geografia e muitos jogos. (CP) 

Esse modelo de formação, organizado em encontros esporádicos ou 

bimestrais, realizado em poucas horas e a partir da exposição de alguns usos das 

tecnologias, abordando temas variados em unidades fragmentadas, não encontra 

sustentação teórica nos escritos de Imbernón (2006), que comenta que a formação 

permanente do professor deve se desenvolver em torno de alguns pilares ou 

princípios. São eles: 

 Aprender continuamente de forma colaborativa, participativa, isto 
é, analisar, experimentar, avaliar, modificar, etc. juntamente com 
outros colegas ou membros da comunidade. 

 Ligar os conhecimentos derivados da socialização comum com 
novas informações em processo coerente de formação 
(adequação das modalidades à finalidade formativa) para rejeitar 
ou aceitar os conhecimentos em função do contexto. 

 Aprender mediante a reflexão individual e coletiva e a resolução 
de situações problemáticas da prática. Ou seja, a partir da prática 
do professor, realizar um processo de prática teórica. 

 Aprender em um ambiente formativo de colaboração e de 
interação social: compartilhar problemas, fracassos e sucessos 
com os colegas. 

 Elaborar projetos de trabalho conjunto e vinculá-los à formação 
mediante estratégias de pesquisa-ação. (IMBERNÓN, 2006, p. 70) 

Quanto à pesquisa na Internet, o POIE comentou que não tem segurança 

para desenvolver um trabalho desta natureza com os alunos do Ensino Fundamental 
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I, mas que as crianças têm conhecimentos para lidarem com os equipamentos e 

acessarem à Internet, demonstrando clareza que ensinar a ler para pesquisar 

envolve saberes que vão além do domínio da mecânica dos equipamentos e a 

realização de algumas operações na Internet. 

O professor também expressou a necessidade dos alunos terem 

conhecimentos prévios sobre o conteúdo da pesquisa, delimitarem um foco para 

formularem as perguntas no buscador da web e a importância de aprenderem a 

avaliar criticamente as informações disponíveis nos textos. 

Apesar das fragilidades detectadas no trabalho no laboratório de informática, 

a interação face a face com o POIE em um diálogo franco e, aparentemente, sem 

qualquer receio de julgamentos, mostrou que o profissional está aberto às 

inovações, enfrenta limitações para realizar um trabalho de qualidade no laboratório 

de informática e apresenta muita disponibilidade para aprender. 

Por tudo o que foi exposto, as aulas no laboratório de informática não reúnem 

as condições para que as tecnologias possam contribuir para o processo de 

aprendizagem dos alunos, pois a formação adequada do POIE não tem sido 

garantida, requisito fundamental para que as TIC possam ser empregadas em 

projetos inovadores e por meio de metodologias ativas, as quais assegurem aos 

alunos a possibilidade de aprenderem mediante ações interativas que exijam maior 

participação no processo de aprendizagem. 

Diante desse quadro, reitera-se a importância das instituições de formação 

inicial e os sistemas de ensino repensarem o processo de formação inicial e 

continuada dos docentes, assegurando ao professor não apenas a apropriação de 

novos conhecimentos científicos ou tecnológicos, mas também dos saberes 

pedagógicos e dos conhecimentos didáticos para empregarem as tecnologias no 

processo educativo.  

 3ª CATEGORIA – FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DOS 4ºS
 ANOS VERSUS 

CONCEPÇÕES SOBRE O ENSINO DA LEITURA E A PESQUISA NA INTERNET 

As três professoras entrevistadas declararam que seus alunos são alfabéticos 

e que as turmas gostam de ler. Para a P1, sua turma é excelente e todos os alunos 

têm ótimo desempenho na leitura. Já, a P2 afirmou que sua classe é boa e, a P3, 

declarou que todos os alunos são alfabéticos, 90% deles leem bem e, deste total, 

apenas 20% dos alunos compreendem o que leem, o que gerou dúvidas sobre o 
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conceito do que é ler bem para a professora P3.   

Toda minha sala é alfabética. 90% [dos alunos] leem bem e 10% [dos 
alunos] estão distribuídos entre os que não leem e os que leem com 
dificuldades. Dos 90% que leem bem, apenas 20% leem com 
compreensão e os demais mecanicamente, sem compreender o que 
leem. (P3) 

Saber ler bem significa ser capaz de atribuir sentido a um texto, ao invés de 

apenas decodificar a palavra em sons. “A compreensão é a base da leitura”, afirma 

Smith (1989, p. 22). Se assim não fosse, não haveria sentido em aprender, pois os 

leitores não conseguiriam indagar os textos para obter as respostas para suas 

dúvidas, curiosidades, questionar a realidade, assumir uma postura crítica diante do 

que se diz, como se diz, etc. 

 A análise que a P3 faz do desempenho da sua turma nas situações de leitura 

levanta a hipótese de que 70% dos alunos que, segundo a professora, leem bem, 

mas sem compreensão, seriam apenas decifradores de textos. 

 Colomer e Camps (2002) apontam que as práticas da escola estão voltadas 

para a decodificação dos textos com uma série de exercícios que priorizam a 

oralização e a avaliação da compreensão leitora, porém, não ensinam os estudantes 

a ler. 

Por outro lado, é importante considerar que saber ler é bastante relativo, pois 

compreender um texto não é uma questão de tudo ou nada, como aponta Marcuschi 

(2008). A compreensão exige a mobilização de conhecimentos prévios por parte do 

leitor, a articulação entre a informação visual que chega aos olhos provenientes do 

texto e a não visual, o que envolve uma série de conhecimentos que estão na 

cabeça do leitor e são acionados no contato visual com o texto (SMITH, 1989). 

Essa perspectiva é que leva os estudiosos da leitura (SMITH, 1989; 

COLOMER; CAMPS, 2002; KOCH, 2007; MARCUSHCHI, 2008) a considerarem que 

a compreensão é decorrente da interação entre o texto e o leitor e a construção de 

significados depende destes conhecimentos prévios e de seus objetivos de leitura. 

Ler é um ato de produção e apropriação de sentido que nunca é 
definitivo e completo. [...] ler não é um ato simples de extração de 
conteúdos ou identificação de sentido. Mas não se pode dizer que ler 
seja apenas uma experiência individual sobre o texto, oral ou escrito. 
Compreender o outro é uma aventura e nesse terreno não há 
garantias absolutas ou completas. (MARCUSCHI, 2008, p. 228) 

Para esses autores, o texto é uma unidade de sentido que pode comportar 
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mais de uma interpretação e a compreensão é sempre provisória, podendo variar 

em função dos objetivos do leitor, de seus conhecimentos prévios e do contexto de 

produção e de recepção dos textos. 

Diante dessas observações, as respostas da professora P3 sobre o 

desempenho de seus alunos nas atividades de leitura explicita a necessidade de 

uma investigação mais apurada em relação à sua concepção de leitura, mas traz 

algumas evidências que permitem antecipar que a professora dissocia a 

compreensão de leitura. Ela parece acreditar que é possível ler bem sem 

compreender o texto, entretanto, em seu discurso há indícios de que reconhece que 

a decodificação e a compreensão são instâncias distintas de atuação do leitor sobre 

o texto.  

A decodificação permite ao leitor estabelecer as relações entre os grafemas e 

os fonemas e compreender a natureza do sistema alfabético de escrita; já, a 

compreensão envolve a ativação de conhecimentos prévios, a antecipação ou 

predição de conteúdos ou propriedades do texto, a checagem de hipóteses, as 

inferências locais e globais, generalizações, etc. (ROJO, 2009, p. 6). 

Em relação ao desempenho dos alunos nas atividades de leitura, as três 

professoras apontaram que a maior dificuldade das crianças consiste na 

compreensão dos textos das esferas jornalística e divulgação científica.  

A esse respeito, a P3 atribuiu a não compreensão dos textos informativos 

pelos estudantes ao predomínio dos termos técnicos e ao fato da Escola X não 

trabalhar com os gêneros da esfera da divulgação científica nos anos iniciais, pois, 

no seu ponto de vista, até o 3º ano do Ciclo de Alfabetização a ênfase do trabalho 

com leitura deve recair sobre os textos da esfera literária. 

Pesquisadora: Quais gêneros textuais os alunos têm maior dificuldade 
de compreensão? 

P3: Os textos de divulgação científica. Eles têm bastante dificuldade para 
interpretar os termos técnicos. Acredito que é também porque foge um 
pouco do que é trabalhado até o 3º ano, que são os textos literários. 
Acho que é uma questão de costume... Se continuar trabalhando no 5º 
ano e, se o trabalho tiver continuidade, acho que eles se saem bem. 

P3: Acho que não é bem o objetivo do trabalho (Ciclo de Alfabetização), 
porque o foco é mais nos textos literários.  

As palavras da P3 sugerem que a Escola X prioriza o trabalho com os textos 

da esfera literária no Ensino Fundamental, pelo menos até o 3º ano do Ciclo de 

Alfabetização, e chama a atenção sobre o fato da professora pressupor que saber 
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ler é suficiente para aprender os conteúdos dos textos das disciplinas do currículo. 

Colomer e Camps (2002) argumentam que os alunos leem diferentes textos 

relacionados com as matérias do currículo para aprender os seus conteúdos, porém, 

a escola não lhes ensina a ler os textos informativos, pois parece pressupor que os 

alunos já sabem ler e que, nessas situações, simplesmente devem fazê-lo e 

apropriar-se de seu conteúdo.  

Para as autoras, o foco da escola tem sido o trabalho com os textos da esfera 

literária e, em situação de exceção, a leitura dos textos informativos, utilizados para 

aprender os conteúdos curriculares. 

Tal afirmação não significa que não se deva dar um lugar de destaque ao 

texto literário nos anos iniciais do ciclo, até mesmo porque há certa descontinuidade 

do trabalho com os gêneros literários entre as séries iniciais e finais do Ensino 

Fundamental, em que são utilizados para “[...] a aprendizagem leitora básica e, 

como ponto de partida para todo tipo de aprendizagem linguística” (COLOMER; 

CAMPS, 2002, p. 23). 

A questão para a qual se chama a atenção é a compartimentação do ensino, 

que faz com que os professores das séries iniciais trabalhem sobre os textos 

literários e deixem os textos que envolvem diretamente os conteúdos das disciplinas 

específicas do currículo para os professores das séries finais (Ensino Fundamental 

II) que, por sua vez, consideram que seu papel é ensinar os conteúdos das 

disciplinas, o que não inclui ensinar a ler, de acordo com Colomer e Camps (2002, p. 

71), o resultado disso é que o ensino para “[...] a compreensão dos textos como 

meio de acesso ao conhecimento fica relegado à terra de ninguém”.   

Quanto a ensinar a ler para pesquisar, as professoras responderam um 

conjunto de perguntas cujas respostas fornecem pistas que permitem levantar a 

hipótese de que ensinar a ler para pesquisar não se constitui objeto de ensino nas 

turmas dos 4ºs anos e que a pesquisa, geralmente, fica reservada para as atividades 

de casa, sem a supervisão dos professores. 

Pesquisadora: Você tem o hábito de solicitar que seus alunos façam 
pesquisa na Internet? 

P3: Eu peço para fazerem pesquisa. Alguns fazem na Internet em casa e 
outros em livros. Geralmente, quem não tem Internet pesquisa em 
livros. Agora mesmo, a gente acabou de fazer uma pesquisa na área 
urbana e rural. 

Pesquisadora: Que tipo de livros os alunos usam para fazer a pesquisa? 
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P3: A Escola X tem uma pilha de livros usados e deixa que eles levem 
para casa para fazer pesquisa. 

Pesquisadora: São livros didáticos? 

P3: Sim, velhos. 

Em relação às dificuldades dos alunos para realizarem pesquisas, as 

respostas das três professoras levam a crer que os estudantes enfrentam problemas 

para selecionarem os textos, compreendê-los e avaliarem criticamente as 

informações. 

P2: Eles não sabem avaliar... A primeira coisa que eles acham eles jogam. 
Se você só der o tema, se você não especificar e der a eles o que têm de 
pesquisar... Você tem de ir lá, na Internet, olhar o que tem e elencar o 
que eles têm de pesquisar. Se você só falar sobre... Não dá.  

P3: Além do perigo de serem aliciados pelo que existe por trás da 
Internet, eles têm dificuldades para selecionarem o que é importante 
para a pesquisa. Eles copiam e colam tudo e acabam trazendo uma 
porção de informações desnecessárias. Dos 36 alunos da minha sala, só 
uma meia dúzia consegue ler e selecionar as informações necessárias 
para a pesquisa. Você precisa dizer: “Olha isso aqui é desnecessário, já 
mudou de assunto”. Só porque eles acham a palavra-chave, eles colocam 
tudo o que está escrito.  

Pesquisadora: E se a pesquisa fosse em materiais impressos, as 
dificuldades seriam as mesmas? 

P3: Eles localizam a resposta, mas não sabem selecionar o que precisam 
dentro do trecho que foi localizado. A gente tem de trabalhar muito com 
isso. 

Questionadas sobre a preferência dos estudantes pelos suportes digitais aos 

textos tradicionais para busca de informações, as respostas das professoras indicam 

que, apesar da rapidez e facilidade de acesso às fontes, a Internet pode ser utilizada 

de forma tradicional pelos alunos e pelos professores.  

[...] É mais rápido, mas acho que a qualidade é discutível... Aqui não, mas 
com as crianças da outra escola em que eu trabalho, os alunos mais 
velhos, eu digo que eles podem consultar um ou dois sites, mas quero 
que eles vão à Biblioteca... Eu vou só aceitar o trabalho se tiver, pelo 
menos, quatro fontes. Duas, no máximo, da Internet. Eu não sei se está 
certo, mas eu digo que só a capa pode ser imprensa, todo o resto deve 
ser escrito à mão, porque para escrever, no mínimo, eles vão ter de ler 
[...]. Se forem copiar do livro, vão ter de ler o que estão escrevendo. (P2) 

[...] Também penso que é mais fácil pesquisar na Internet. Eles (os 
alunos) têm mil possibilidades, mil materiais para consultar. 
Certamente, é mais fácil. Os livros são muito cansativos para eles. Na 
Internet é só colocar a palavra que você quer que apareça, a página com 
aquilo que você procura. (P3) 
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A cópia e a reprodução literal dos textos pelos alunos que buscam a Internet 

para pesquisa figuram entre os principais problemas apontados pelas professoras, 

em relação à pesquisa na tela do computador, procedimentos que explicitam que, 

apesar dos estudantes dominarem os mecanismos básicos de acesso aos textos, 

não sabem utilizar a Internet para pesquisa em situação de estudo. 

Por trás da cópia e da cola total ou parcial dos textos esconde-se a 

dificuldade dos alunos de saber articular as informações dos trechos dos textos, 

integrá-las e sumarizá-las para compartilhar com o professor e os colegas as 

descobertas da pesquisa.  

Apesar de esses procedimentos mostrarem-se como aparentemente simples, 

são complexos para as crianças que estão se formando como leitoras, porque 

exigem delas a compreensão dos textos e, para isso, necessitam mobilizar uma 

série de conhecimentos prévios e, entre eles, os científicos, que se relacionam com 

o conteúdo da pesquisa, os linguísticos, assim como acionar várias capacidades de 

leitura de forma integrada para atribuir significado ao texto.    

É fundamental destacar que para evitar que os estudantes adotem a cópia e a 

cola dos textos da Internet, a professora P2 exige que alunos copiem à mão as 

informações encontradas durante a pesquisa, acreditando que com isso poderão se 

apropriar do conteúdo dos textos ou aprender via leitura. 

Na expectativa de impedir a adoção de procedimentos inadequados de 

pesquisa, a professora P2 acaba incentivando à cópia como estratégia para resolver 

os problemas anunciados, o que sugere sua crença na memorização e na cópia 

como estratégias de ensino.   

A análise do conjunto das informações obtidas com as entrevistas indica que 

as pesquisas na Internet estão sendo realizadas como tarefa de casa e que as 

orientações das professoras restringem-se a ajudar os estudantes a formularem um 

roteiro de perguntas para buscarem respostas na Internet. 

O conteúdo da fala das professoras revela que os alunos enfrentam 

dificuldades para selecionarem os textos, compreendê-los, avaliarem criticamente a 

informação e empregarem os resultados da pesquisa, entretanto, não há uma ação 

didática consciente para lidar com os problemas anunciados. 

Apesar das professoras estarem em sala de aula há mais de 18 anos em 

redes públicas e terem cursado Pedagogia, nenhuma delas passou por formação 

para lidar com as tecnologias da informação e da comunicação na educação.   
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Em relação à formação para a alfabetização, apenas a P1 participou de um 

curso de curta duração promovido pela rede estadual de educação de São Paulo 

aos professores alfabetizadores, embora, as três professoras sejam efetivas na rede 

municipal de São Paulo há, pelo menos, dez anos.  

Quanto à formação continuada, as possibilidades de as três professoras 

beneficiarem-se dos cursos oferecidos pela rede municipal de educação de São 

Paulo para os docentes que ocupam vagas dos módulos de carga complementar26, 

ou integrarem os grupos de estudo nas escolas, são limitadas devido à sua condição 

funcional. 

A Secretaria Municipal de Educação prioriza a formação dos professores 

titulares de classe e, apenas quando há vagas remanescentes nos cursos, os 

docentes que integram os módulos de carga suplementar têm a oportunidade de 

frequentá-los, o que revela o descaso do sistema de ensino municipal com a 

formação dos professores e seu descompromisso com a qualidade do processo de 

ensino e aprendizagem dos alunos. 

Como professoras dos módulos de substituição, as educadoras somente 

podem participar dos agrupamentos coletivos de formação na Escola X, sob a 

responsabilidade da coordenadora pedagógica, nos períodos em que estão em 

regência de classe por mais de 30 dias. Porém, excepcionalmente, em 2017, as três 

docentes entrevistadas permaneceram o ano inteiro em regência de classe nos 4ºs 

anos, gozando da prerrogativa de participarem das formações realizadas pela 

coordenadora pedagógica nos horários coletivos destinados a este fim.  

Além das oportunidades de formação serem limitadas, infere-se pelas 

palavras da coordenadora pedagógica que, em 2017, a escola estabeleceu como 

prioridade os estudos e discussões sobre o sistema alfabético de escrita para 

atender às demandas dos professores do Ciclo de Alfabetização e, com isso, não 

houve um trabalho de formação que beneficiasse diretamente os professores do 

Ciclo Interdisciplinar.   

Esse ano precisei retomar as discussões e estudos sobre o sistema 

                                                           
26

 As três professoras entrevistadas, apesar de terem permanecido em regência de classe durante 
todo o ano de 2017, integram as vagas dos módulos de Carga Complementar de Jornada (CCJ). Este 
módulo destina-se à substituição das faltas diárias e licenças dos professores titulares. Devido à sua 
condição funcional, apesar de efetivas, elas não possuem os mesmos direitos dos professores 
titulares de classe. As docentes só podem ingressar nas horas destinadas ao Projeto Especial de 
Ação (PEA) da escola sob a responsabilidade da coordenadora pedagógica, quando ingressam na 
JEIF, ou seja, ocupam o lugar dos professores titulares de classe por mais de 30 dias (N.A.). 
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alfabético de escrita com os professores. Pretendia trabalhar com 
documentação pedagógica, utilizando as tecnologias como recursos, mas 
dada a mudança de professores na escola e alguns problemas que eu 
tive no ano passado, decidimos retomar as formações na JEIF com as 
questões do sistema de escrita. (CP) 

Tenho trabalhado mais com questões da didática que servem para a 
formação de todos, como a organização de agrupamentos para as 
atividades de leitura e produção de textos, a questão do trabalho com os 
textos literários. Na verdade, eu deixei os professores dos 4ºs anos um 
pouquinho de lado. Eles têm algumas crianças não alfabéticas e algumas 
com muitos problemas na compreensão e produção e se beneficiam 
dessas discussões do sistema de escrita, mas acabei mesmo dando maior 
foco para as discussões dos 1ºs aos 3ºs anos. (CP) 

Sem a formação adequada e espaços para reflexão com seus pares, 

condição fundamental para um trabalho de qualidade, é possível compreender as 

incoerências nas palavras da P3, que acredita que saber ler é suficiente para 

aprender a pesquisar, como também da professora P2, que exige de seus alunos a 

cópia dos textos consultados, revelando que sua concepção de ensino e 

aprendizagem de leitura e escrita orienta-se por pressupostos de que se aprende 

por meio da cópia, da repetição e memorização. 

A análise das narrativas das professoras dos 4ºs anos explicita que há um 

distanciamento entre suas práticas, as necessidades de aprendizagem dos alunos e 

os estudos de Perelman (2011) e Goldin, Kriscautzky e Perelman (2012), que 

sugerem que a pesquisa deve ser objeto de ensino na escola, porque representa 

uma possibilidade dos alunos construírem conhecimentos, de forma cada vez mais 

autônoma.         

4.4 A análise dos dados coletados nas entrevistas e pesquisa realizada 
pelos alunos dos 4ºs anos do ciclo interdisciplinar na internet e nos 
suportes materiais  

Nesta seção foram investigados os trajetos de leitura dos alunos dos 4ºs anos 

na tela do computador, conectados à Internet e, em seguida, nos suportes materiais. 

Houve especial atenção para observar se os alunos realizam a leitura 

exploratória dos textos antes de tomarem decisões do que ler ou consultar, analisar 

quais procedimentos utilizam para ler para pesquisar e averiguar como comunicam o 

resultado de sua pesquisa para o professor e sua turma.  

Os dados coletados por meio das entrevistas, observação realizada pela 

pesquisadora nas aulas no laboratório de informática educativa da Escola X e a 
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aplicação de uma atividade de pesquisa pelos estudantes na Internet e nos materiais 

impressos (APÊNDICES L e M) compõem as categorias de análise:  

 4ª Categoria – os desafios do leitor na pesquisa na Internet em situação de 

estudo. 

 5ª Categoria – algumas impressões sobre o uso da Internet pelos alunos 

no laboratório de informática educativa.  

 4ª CATEGORIA – OS DESAFIOS DO LEITOR NA PESQUISA EM SITUAÇÃO DE 

ESTUDO 

A coleta das informações foi iniciada com as entrevistas, porém, esta 

estratégia revelou-se inadequada diante das dúvidas dos estudantes para 

responderem as perguntas, que exigiam um grande esforço cognitivo para 

recuperarem oralmente seus trajetos de leitura e compartilhá-los com a 

pesquisadora. 

A incoerência das respostas, bem como a necessidade contínua de se 

reformular as perguntas e problematizá-las, levou a pesquisadora a aplicar uma 

atividade de leitura para pesquisa pelos alunos, primeiro na tela do computador, 

conectados à Internet e, em seguida, nos suportes materiais. 

Inicialmente, as seis crianças, entre 9 e 10 anos responderam perguntas 

sobre seus hábitos como usuários da Internet, a preferência pela pesquisa nos 

suportes digitais ou materiais, foram questionadas quanto aos critérios utilizados 

para selecionarem os sites e blogs, avaliarem os textos para uma pesquisa sobre a 

reciclagem do lixo, além de responderem perguntas sobre o modo como exploram 

os textos,  utilizam ou comunicam os resultados de sua pesquisa para seus colegas 

de turma e seu professor. 

Na atividade de leitura foram checadas as respostas obtidas com as 

entrevistas e mergulhou-se na análise dos procedimentos adotados pelos alunos 

para pesquisa na Internet e nos recursos materiais.  

Essa etapa foi iniciada com uma conversa entre a pesquisadora e as crianças 

em torno dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), que integram as 

diretrizes curriculares do ensino na cidade de São Paulo e os estudos e projetos 

realizados pela escola para contribuir no alcance das metas e dos ODS. 

A discussão mostrou-se necessária para que os alunos pudessem formular as 
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perguntas no Google, selecionassem os links para chegarem à página de destino e 

explorassem os textos, para que seus procedimentos de leitura fossem mapeados e 

registrados com a ajuda do programa de computador Atube Catcher e depois 

analisados. 

Com a coleta inicial de dados constatou-se que os seis alunos entrevistados 

possuem celulares e os utilizam com frequência para jogarem, tirarem fotos, 

acessarem os canais do Youtube e ouvirem músicas.  

Quanto ao uso da Internet ou das fontes impressas para pesquisa, três 

crianças declararam preferir recorrer às fontes digitais para pesquisa, alegando que 

é mais rápido acessar aos textos e chegar aos conteúdos do que recorrer aos 

subsídios materiais, uma declarou sua preferência pelos livros e revistas e duas se 

mostraram indiferentes.  

Dentre os sujeitos da pesquisa, três alunos entrevistados disseram utilizar a 

Internet para buscarem o significado das palavras no dicionário, deixando claro que 

é muito mais fácil encontrá-las on-line que em meios físicos, um procedimento que 

parece comum entre estes estudantes e que marca uma mudança de hábitos entre 

as crianças quanto ao uso dos exemplares impressos.  

O detalhamento das respostas obtidas por meio das entrevistas com os 

alunos é apresentado no Quadro 2, a seguir. 

Quadro 2 – Preferência dos alunos pela internet para busca de informações para pesquisa. 

PREFERÊNCIA DOS ALUNOS PELA INTERNET PARA  

BUSCA DE INFORMAÇÕES PARA PESQUISA 

Pesquisadora 
O que você prefere: fazer pesquisas na Internet ou nos livros, revistas, 
enciclopédias? 

Guilherme Eu prefiro a Internet. Acho mais fácil fazer na Internet.  

Rodrigo Os dois. [...] A Internet é mais rápido. 

Ana 

Os livros porque, às vezes, dá para aprender histórias. Eu gosto muito de ler 
[...]. Nos livros, às vezes, já pelo título você descobre o que tem no texto. Na 
Internet tem de pesquisar. Tem de escrever o nome do que você quer, tem de 
escolher um site e um monte de coisas. Eu prefiro os livros. 

Clarice Na Internet é bem melhor. É fácil de achar. 

Lucas Nos livros e revistas. É mais fácil achar. É mais rápido.  

Tasso Na Internet. Quando você pesquisa, você acha lá tudo o que você quer. 

Fonte: A Autora (2018). 

Em relação à seleção dos sites ou blogs para consulta, os resultados desta 

investigação confirmam os obtidos nos estudos de Perelman (2011), que indicam 
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que os estudantes tentam estender ao mundo virtual os conhecimentos sobre a 

linguagem escrita e os textos que circulam nos suportes materiais. Um exemplo 

deste comportamento é o fato de os alunos recorrerem às primeiras linhas em que 

figuram os resultados da consulta e extraem dos fragmentos encontrados as 

informações desejadas, sem uma leitura de reconhecimento da página inicial do 

provedor de pesquisa (Figura 1). 

Figura 1 – Telas das 1ªs páginas de provedores de pesquisa. 

 

 
Fontes: Sites Pensamento Verde (2018) e Propaper (2018). 
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As crianças tomam os trechos em destaque na primeira página do provedor 

de pesquisa em que figuram os endereços dos sites e os fragmentos de textos com 

as palavras-chave como se fossem resumos ou sínteses, de onde acreditam que 

possam extrair as informações desejadas (PERELMAN, 2011). Este é um 

procedimento bastante frequente entre os alunos e se assemelha aos adotados na 

busca de informação na contracapa dos livros. As crianças parecem se satisfazer 

com os resultados de suas incursões na primeira página do provedor de pesquisa, 

não demonstrando interesse em acessar os endereços dos sites ou blogs para 

aprofundarem os conhecimentos, completarem ou checarem as informações obtidas 

com a leitura do fragmento em destaque.   

Concebem as poucas linhas que figuram na página de resultados 
que o buscador lança como se fossem resumos/sumários ou 
sínteses dos textos, assimilando-os assim como aqueles que se 
encontram nas contracapas dos livros, sem que seja evidente que 
essas linhas somente contêm fragmentos textuais que circundam as 
palavras-chave introduzidas. (PERELMAN, 2011, p. 110, livre 
tradução nossa)27 

Quanto à leitura exploratória ou seletiva dos textos, ficou claro nas 

entrevistas, bem como confirmado nas situações de leitura para pesquisa, que os 

estudantes não exploram o espaço da página na tela do computador para ter uma 

ideia global do conteúdo do texto, a fim de tomarem decisões sobre sua leitura ou 

consulta. 

Diante do texto, os alunos examinam o título, recorrem a algumas imagens 

em destaque no alto da página como pistas para anteciparem seu conteúdo e 

realizam a sua leitura linear e integral, mostrando dificuldades para regular o 

processo de compreensão, o que se infere que os leva a lerem todos os textos 

acessados na íntegra, embora, muitas vezes, não tragam as informações desejadas 

para a pesquisa. 

Pesquisadora: Quando você tem de fazer uma pesquisa que sua 
professora pediu, por exemplo, algo sobre o lixo ou sobre os animais do 
Pantanal, o que você faz para encontrar um texto com as informações 
que você precisa? 

Tasso: Eu olho de ponta a ponta e depois eu escolho. 

Pesquisadora: Você sempre lê o texto que acessou de ponta a ponta. É 

                                                           
27

 Texto original: “Conciben la pocas líneas que figuran en la página de resultados que arroja el 
buscador como si fueran resúmenes o síntesis de los textos, asimilándolos así a los que encuentran 
en las contraportadas de los libros sin que les resulte evidente que esas líneas solo contienen 
fragmentos textuales que circundan las palabras clave introducidas” (PERELMAN, 2011, p.110). 
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isso? 

Tasso: É! 

Pesquisadora: Não tem um jeito mais fácil de descobrir se o texto serve 
para a pesquisa? Tem de ler de ponta a ponta? 

Tasso: Não. 

Lucas interfere nessa hora e diz: Tem gente que pula quase a metade do 
texto. Eu não. Eu leio tudo. 

Pesquisadora: Por que eles pulam a metade do texto? 

Lucas: Preguiça de ler. 

O mesmo ocorre em relação aos textos impressos. Os alunos também não 

exploram o espaço da página e nem mesmo utilizam o sumário dos livros e revistas 

para buscarem informações, embora, a P1 tenha mencionado na entrevista que os 

alunos já tiveram muitas oportunidades de se defrontarem com o sumário e seu uso 

tenha sido amplamente discutido por professores dos anos anteriores.  

Tal procedimento distancia-se dos adotados pelos leitores mais experientes 

nas situações de leitura para pesquisa, pois, em geral, exploram as capas e 

contracapas das revistas ou livros, recorrem ao sumário para localizarem o título de 

um artigo, ou escaneiam o texto com os olhos, fixando-se em alguns índices 

fornecidos pelo mesmo, ou ainda, concentram-se na leitura de um trecho do texto, 

sem se obrigarem à sua leitura linear e integral até que estejam convencidos de que 

vale à pena fazê-lo.  

Os alunos parecem acreditar que há apenas uma forma de ler todos os 

textos, do começo ao fim, independentemente dos objetivos do leitor, embora, como 

afirma Koch (2007), a interação entre o conteúdo do texto e o leitor também é 

regulada pelos seus propósitos ou finalidades, que exercem influência sobre seus 

procedimentos de leitura e na maneira como interage com o texto. 

Essa atitude, além de evidenciar a dificuldade de compreensão dos textos 

pelas crianças, ainda, expõe a deformação que as práticas sociais de leitura sofrem 

na escola, que por sua vez, ensina os alunos aprenderem a ler todos os textos da 

mesma maneira e com os mesmos objetivos, apenas para avaliar a compreensão 

leitora dos textos pelos estudantes (LERNER, 2002). 

No que diz respeito ao uso dos links, embora as crianças no decorrer das 

entrevistas tenham afirmado percorrê-los, apenas os alunos Guilherme e Lucas 

aventuraram-se a acessar um link durante a atividade de leitura na tela do 

computador, recorrendo a um vídeo na tentativa de buscar informações para a 
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pesquisa, demonstrando algum conhecimento sobre a estrutura dos hipertextos. 

Sem se darem conta das possibilidades de recorrerem aos links dos 

hipertextos para acessar a uma quantidade ilimitada de informações dentro ou fora 

dos sites ou aprofundá-las, os alunos reformulam constantemente a pergunta no 

buscador da web para localizarem as informações, sem recorrem aos caminhos 

oferecidos pelos hiperlinks ao leitor. 

 Xavier (2016) destaca que a seleção de um link  pelo leitor depende de sua 

capacidade de formular hipóteses sobre o que poderá estar por trás de cada um 

deles e segui-los, ou seja, da mobilização das pistas que o leitor colhe durante a 

leitura, da articulação entre as mesmas e seus conhecimentos prévios, assim como 

de suas expectativas em relação ao texto, que lhes permite fazer antecipações cada 

vez mais ajustadas às suas necessidades.  

Ainda para Xavier (2016), o desconhecimento da estrutura dos hipertextos 

pelo leitor também pode dificultar seu acesso aos links, entretanto, nesta 

experiência, a dificuldade dos leitores fazerem inferências antecipatórias durante a 

atividade de leitura na Internet foi o fator que mais pesou para que as crianças não 

acessassem os links, pois a maioria delas demonstrou uma compreensão superficial 

do texto. 

Lê melhor quem consegue recuperar as características do contexto 
de produção do texto, articulando-as com seu repertório pessoal de 
conhecimentos, de modo a utilizá-las tanto para antecipar possíveis 
sentidos do texto, quanto para ajustar as interpretações que se vão 
realizando ao longo da leitura. Esse processo de compreensão e 
interpretação supõe que sejam localizadas informações no texto, 
sejam inferidos sentidos de palavras e expressões que não se 
conhece, que sejam articuladas informações de diferentes trechos de 
um texto, que sejam sintetizadas informações semânticas do texto 
lido, articulando-as com outros textos ou com a vivência do leitor. É 
um processo que supõe, além disso, que o leitor contraponha à 
palavra do texto, a sua própria, compreendendo-o criticamente. 
(BRAKLING, 2015, s/p) 

O interesse dos estudantes pelos vídeos ficou bastante claro durante a 

realização da atividade de leitura na tela do computador. Tanto as duplas 

entrevistadas pela pesquisadora, quanto àquelas observadas nas visitas ao 

laboratório de informática da Escola X, demonstraram interesse por recorrer aos 

vídeos para buscar respostas para suas dúvidas e questionamentos. 

Para o aluno Guilherme, da Dupla A, o acesso aos vídeos permite aos 

estudantes construírem conhecimentos sobre um determinado assunto e contribuem 
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como apoio para a compreensão do texto verbal pelo leitor. Este procedimento 

mostrou-se frequente entre os estudantes e foi observado pela pesquisadora na 

atividade realizada pelos alunos na tela do computador, assim como nas suas duas 

visitas de observação no laboratório de informática da Escola X. 

Para Rojo (2009), além de os vídeos contribuírem no processo de busca de 

informações e funcionarem como apoio para que os alunos compreendam o texto 

verbal, o seu uso também permite um trabalho no contexto escolar, porque atrai os 

jovens e facilita uma aproximação com o cotidiano das crianças e dos adolescentes, 

que podem acessá-los pelos meios digitais. 

A atitude dos alunos durante esta investigação mostrou que é preciso cuidado 

por parte do professor para que as crianças aprendam a integrar as diferentes 

linguagens para compreensão do texto, não se furtem a interpretar as palavras, se 

dispersem da atividade principal, ou naveguem pela rede sem rumo, deixando-se 

levar por atividades pouco significativas. 

Os procedimentos e atitudes expressos pelos alunos Guilherme e Lucas 

durante a atividade de leitura na tela do computador ilustram o fascínio das crianças 

pelos vídeos e, ao mesmo tempo, os riscos que se submetem ao seu uso sem a 

supervisão do professor.  

Pesquisadora: [...] Qualquer tipo de vidro pode ser reciclado? 

Alunos: Não! 

Guilherme: Ah, o pessoal usa o vidro para fazer bolinha de gude. Tem 
um canal no Youtube que chama Manual do Mundo e, aí, tem vídeo que 
mostra como pode reciclar papel, vidro e... 

Pesquisadora: Essas informações que vocês têm foram do vídeo que 
vocês assistiram? 

Guilherme: É! Quer ver? É legal! 

Pesquisadora: Mostra-me! 

Pesquisadora: Por que vocês assistiram esse vídeo? Foi a professora que 
pediu para que assistissem? 

Rodrigo: Não. A gente achou interessante. 

Pesquisadora: Vocês preferem ver os vídeos do Youtube do que ler os 
textos? 

Guilherme: É! [...] Oh, esse vídeo mostra como as bolinhas de gude são 
feitas. Garrafa de cerveja também pode... De que material elas podem ser 
feitas...  

(O aluno fica eufórico com as imagens e quer falar um monte de coisas 
sobre os canais que assiste) 
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Pesquisadora: Então, todos os vidros podem ser reciclados? 

Guilherme: Não! Vidro sujo, não. 

Pesquisadora: Não pode? Será? 

Alunos: [risos]. Não sei... Só pesquisando... 

As investigações mostram que, encantadas pelos vídeos, as crianças tendem 

a saltar os textos verbais, procurando pelos filmes, em princípio sob a justificativa de 

procurarem informações para a pesquisa, entretanto, passam a consumir as 

imagens sem uma atitude reflexiva, construindo uma compreensão superficial sobre 

o tema da pesquisa e deixando-se levar pelos vídeos. 

Ensinar utilizando a Internet exige uma forte dose de atenção do 
professor. Diante de tantas possibilidades de busca, a própria 
navegação torna-se mais sedutora do que o necessário trabalho de 
interpretação. Os alunos tendem a dispersar-se diante de tantas 
conexões possíveis, de endereços dentro de outros endereços, de 
imagens e textos que se sucedem ininterruptamente. (MORAN, 1997, 
s/p)  

Em relação aos critérios utilizados pelos estudantes para avaliarem a 

credibilidade dos sites ou fidedignidade das informações, os dados coletados 

sugerem que Lucas, Tasso e Ricardo concentram sua atenção apenas no conteúdo 

do texto, pois para eles o que importa é obter a resposta para as questões 

formuladas no serviço de busca da web com agilidade, independentemente, de sua 

qualidade.  

Guilherme está atento à velocidade de carregamento do site e à grande 

quantidade de propagandas nas páginas. Ele associa a lentidão para carregamento 

do site à presença de vírus e ao volume de propagandas, fatores que o leva a evitar 

alguns endereços.  

As palavras de Ana e Clarice explicitam a preocupação com a veracidade das 

informações dos sites e as alunas mantêm-se alertas para os riscos aos quais os 

usuários se submetem ao divulgar seus dados pessoais na rede eletrônica.   

Goldin, Kriscautzky e Perelman (2012) destacam que a capacidade de avaliar 

criticamente um texto depende das oportunidades que são ofertadas aos estudantes 

de comparem fontes e as referências que foram utilizadas pelos autores, ou seja, de 

possuírem conhecimentos prévios sobre o conteúdo do texto, o gênero textual, a 

linguagem, etc., o que, em síntese, depende da qualidade do trabalho pedagógico 

realizado pela escola para que os alunos aprendam a avaliar as informações e suas 
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fontes. 

Nessa investigação conclui-se que os conhecimentos prévios dos estudantes 

entrevistados acerca das questões ambientais e da reciclagem de lixo não se 

fundamentam em bases científicas, mas em experiências cotidianas, valores do 

ambiente familiar, conhecimentos legitimados pela escola ou divulgados pela mídia, 

o que os levam a enfrentarem problemas conceituais, dificuldades para 

compreensão dos textos e para se apropriarem de critérios para selecionarem as 

fontes, as informações desejadas e avaliá-las criticamente. 

Pesquisadora: E agora que vocês já leram dois textos e assistiram a um 
vídeo sobre as sacolas plásticas, o que vocês descobriram sobre a 
reciclagem de lixo? O que não pode ser reciclado? 

Tasso: Não pode jogar salgadinho na rua. 

Pesquisadora: Mas, agora estou perguntando o que não pode ser 
reciclado? O que vocês conseguiram descobrir com a leitura dos textos? 

Lucas: Não pode casca de banana, de laranja e de mamão. Não pode 
qualquer casca de fruta. 

Pesquisadora: As crianças desconsideram completamente os textos 
lidos, provavelmente, porque se apoiaram única e exclusivamente na 
decodificação, uma capacidade de leitura importante, porém, 
insuficiente para a compreensão do texto e suas respostas pautam-se no 
conhecimento prévio, de senso comum.  

Uma das justificativas para essas dificuldades é o fato da escola priorizar o 

trabalho com os textos literários até o 3º ano do Ciclo de Alfabetização e, portanto, 

as crianças têm poucas oportunidades de um estudo mais aprofundado sobre os 

textos da esfera de divulgação científica e, além disso, a leitura dos textos das 

disciplinas do currículo não se constitui objeto de ensino, como é possível concluir 

pelas palavras da P3, que parece acreditar que submeter as crianças à leitura dos 

textos é suficiente para desenvolverem uma série de saberes que contribuam para 

aprenderem a pesquisar e estudar com autonomia. 

Pesquisadora: O que você acha que seus alunos precisam saber para 
realizar uma pesquisa em materiais impressos e na Internet? 

P2: Eu acho que precisa é da prática mesmo. É um professor pedir e 
outro pedir... 

Quanto aos procedimentos adotados pelos alunos para utilizar os resultados da 

pesquisa em seu estudo ou comunicá-los ao professor e para a turma, dos seis 

alunos entrevistados, quatro declararam copiar os textos para apresentá-los para o 
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docente, o que foi confirmado pela P1 durante sua entrevista, que comentou que 

todos os alunos apresentam o mesmo registro. Segundo ela, as crianças 

comunicam-se e, em geral, recorrem ao mesmo site, o primeiro da página de 

resultados do buscador da web, copiam o texto e entregam para o professor.  

Pesquisadora: O que você faz depois de encontrar a informação para sua 
pesquisa? Você copia o texto? Você faz um resumo para apresentar para 
o seu professor e sua turma, você lê e relê o texto até compreender e se 
apropriar das ideias ou lê até decorá-lo? 

Guilherme: Às vezes, eu copio, quando é para entregar para a professora 
e, às vezes, eu só escrevo no caderno ou no livro quando é para lição de 
casa e também tem vezes que eu só leio e entendo.  

Rodrigo: Eu faço um resumo. Anoto só algumas partes. 

Ana: Eu copio duas vezes. Eu copio uma folha para mim e outra para a 
pesquisa.  

Clarice: Eu copio e leio para entender e depois eu leio um monte de 
vezes para decorar e saber falar. 

Lucas: Nada [...]. Ah, se a professora pergunta alguma coisa, eu falo.  

Tasso: Eu copio. 

Uma das vantagens da cópia para as alunas Ana e Clarice é a memorização 

do conteúdo do texto, e consideram que este procedimento lhes favorece e garante 

um melhor resultado nas provas. 

Pesquisadora: O que você faz depois de encontrar a informação para sua 
pesquisa? Você copia o texto? Você faz um resumo para apresentar para 
o seu professor e sua turma? Você lê e relê o texto até compreender e se 
apropriar das ideias ou lê até decorar o texto? 

Ana: Eu copio duas vezes. Eu copio uma folha para mim e outra para a 
pesquisa. 

Pesquisadora: Que dicas você daria a um amigo para fazer pesquisa na 
Internet? 

Ana: Eu copio duas vezes. Eu copio uma folha para mim e outra para a 
pesquisa.  

Ana: Ah, sim! Dá para treinar a leitura também. Às vezes, você escreve e 
esquece e, se lê bastante, você decora e vai bem nas provas.  

A análise das palavras dessas alunas remete à presença do paradigma 

tradicional na escola, que privilegia atividades centradas na transmissão e na 

memorização de informações. 

Apesar de as crianças enfrentarem problemas semelhantes entre a leitura 
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para pesquisa na Internet e nos suportes impressos, tais como, dificuldades para 

selecionarem os textos, buscarem as informações, confrontá-las e avaliá-las 

criticamente, é nítida a diferença de postura dos estudantes entre a leitura na tela do 

computador e nos livros e revistas. 

Os estudantes mostram-se confiantes de que encontrarão as informações 

desejadas na Internet, graças às possibilidades de combinarem palavras-chave nos 

buscadores da web e, rapidamente, chegaram às páginas de destino. 

Nessas situações, a Internet cumpre o papel de uma biblioteca e os 

buscadores da web de bibliotecários, que colocam nas mãos de seus usuários uma 

quantidade ilimitada de informações sobre qualquer tema pesquisado, alimentando a 

crença dos estudantes de que é mais fácil e rápido pesquisar na Internet do que nos 

livros e revistas. 

Movidos por essa expectativa, os alunos movem-se pelas páginas, lendo e 

relendo os textos acessados, ainda que integralmente, pois não dispõem de 

conhecimentos e critérios para avaliá-los, sem que seja necessária a sua leitura na 

íntegra.  

Essa experiência mostra que a Internet se apresenta para as crianças como 

um grande livro em que elas trocam de telas com agilidade, sem se darem conta da 

riqueza de possibilidades que lhes oferecem os hipertextos, entretanto, mostram-se 

mais confiantes e disponíveis a explorarem a multiplicidade de caminhos e recursos 

oferecidos pela Internet do que explorarem os suportes impressos para obterem 

informações para uma pesquisa escolar. 

A consulta nos livros e revistas mostra-se uma atividade extremamente 

penosa para os alunos, mesmo com a supervisão da pesquisadora. As crianças 

folheiam as páginas uma a uma, na esperança de encontrarem textos adequados 

para pesquisa e, para isso, sem saberem consultar os sumários ou índices, recorrem 

quase que exclusivamente aos títulos dos textos e a algumas imagens em destaque 

na página para fazer antecipações sobre o conteúdo dos textos, não raramente, 

equivocadas. 

 Sem conhecimentos para localizarem as fontes, explorarem os textos para 

avaliarem se são adequados para a pesquisa e compreendê-los, os alunos recorrem 

à leitura linear e integral de todos os textos consultados, demonstrando rapidamente 

desinteresse pela atividade.   
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 5ª CATEGORIA – ALGUMAS IMPRESSÕES SOBRE O USO DA INTERNET 

PELOS ALUNOS NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA EDUCATIVA DA 

ESCOLA X 

A análise dos registros coletados com a observação de aula no laboratório de 

informática da escola em que ocorreu esta investigação levou à conclusão de que os 

alunos dos 4ºs anos estão acostumados com a rotina do laboratório de informática e 

organizam-se em duplas nos computadores, de acordo com suas afinidades, sem 

orientação ou intervenção do POIE, como foi relatado em entrevista pelo próprio 

professor.  

Pesquisadora: É você quem define as duplas de trabalho no laboratório? 
Elas podem trocar informações durante as atividades? 

POIE: Eles geralmente formam duplas por afinidade. Preferem ficar com 
os amigos.  

Pesquisadora: E há troca de informações entre as duplas durante as 
atividades? 

POIE: Eles conversam com as duplas próximas. Eu não deixo que fiquem 
circulando para ir à outra dupla, senão eles querem mostrar a todo o 
momento o que estão fazendo. Antes, eu deixava, mas agora não deixo. 
Tem de dar uma restringida, se não fica um tumulto. Eles precisam 
resolver quem vai usar o mouse, quem vai esperar, quem vai digitar e, às 
vezes, discutem, mas eu falo “se entendam”. 

Teberosky e Gallart (2004), que estudaram o papel das interações entre as 

crianças na construção da linguagem escrita, chamam a atenção para a cooperação 

entre os alunos como elemento fundamental no processo de aprendizagem. 

Para as autoras, o intercâmbio de ideias, a comparação entre pontos de 

vistas e a manifestação de opiniões contrárias ao serem compartilhadas 

simultaneamente representam uma fonte potencial de conflito que contribui para o 

desenvolvimento cognitivo dos alunos.  

Os estudos de Teberosky e Gallart (2004) apontam para a importância de o 

professor saber organizar agrupamentos produtivos de trabalho, um conceito que 

está fundamentado nas pesquisas de Lev Vygotsky (2015) sobre o papel das 

interações e o potencial dos sujeitos para se desenvolverem com a ajuda de outros.  

As pesquisadoras argentinas destacam que a base para formar um 

agrupamento produtivo é que o professor leve em conta os objetivos do ensino, o 

conteúdo a ensinar, tenha um diagnóstico dos saberes das crianças e organize 

situações de aprendizagem entre os alunos com níveis cognitivos próximos 
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(TEBEROSKY; GALLART, 2004).   

Esses mesmos estudos também enfatizam o papel da interação entre o 

professor e os estudantes, a importância do acompanhamento de perto das crianças 

para adequar as situações de ensino às suas possibilidades de aprendizagem e 

pensar nas intervenções a fazer.   

Nas observações realizadas no laboratório de informática ficou claro que a 

organização das duplas nos computadores é burocrática e visa garantir que todas as 

crianças tenham acesso aos equipamentos, pois há 16 computadores em 

funcionamento no laboratório e as classes têm entre 30 e 35 crianças matriculadas. 

O fato de não haver por parte do POIE um planejamento para a definição dos 

agrupamentos, leva a pressupor que os saberes dos alunos, o potencial para 

aprenderem em situações produtivas de interação e os objetivos do ensino não são 

levados em conta na formação das duplas. 

 Os estudantes organizados em duplas e trios nos computadores revezam-se 

no mouse e no teclado, mostrando que estão acostumados às tarefas em parceria, 

sabem que é preciso alternar os papéis diante da máquina e que é necessário 

aguardar a vez para ter o comando do equipamento em mãos.   

As crianças dominam a mecânica dos equipamentos, porém, a troca de 

informações entre elas nem sempre acontece entre os pares que se escolhem, mas 

entre as duplas próximas que se comunicam o tempo todo e compartilham suas 

experiências e o resultado de suas incursões pela rede, as novidades, etc. 

 Diante de tantas possibilidades oferecidas pela Internet, foi possível constatar 

que os estudantes sem saber selecionar as informações, analisá-las e compará-las 

são atraídos pela beleza das páginas que combinam imagens coloridas estáticas ou 

em movimento, texto verbal, vídeos, mapas, etc.  

Uma parte dos alunos concentra-se na leitura dos textos para retirar as 

informações para realizar a tarefa solicitada pelo professor, outros, consultam mapas 

com a mesma finalidade e, uma boa parte da turma, fascinada pelas imagens, pula 

de tela em tela como se estivesse apreciando um álbum de belas fotos, como 

mostram os registros coletados, a partir da observação mais cuidadosa de algumas 

duplas em atividade no laboratório.  

Pesquisadora: Vocês descobriram quais são os pontos turísticos dos 
Estados Unidos? 

Aluno: Eu quero ir à Disney e à Estátua da Liberdade. 
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Pesquisadora: Mas vocês não vão pesquisar mais para saber quais são os 
pontos turísticos dos Estados Unidos? 

Aluno: (Pensa e diz). Eu quero ir nesse. Sempre quis. 

Pesquisadora: Mas vocês deveriam pesquisar quais são os pontos 
turísticos dos Estados Unidos e vocês viram duas ou três imagens e já 
decidiram o que gostariam de visitar? 

Dupla Jéssica e Ariana: É, mas nós queremos esses dois mesmo: Disney e 
Estátua da Liberdade.  

Pesquisadora: Deixa os alunos e observa que a dupla se dedica a copiar e 
colar as imagens e passa o resto do tempo nessa atividade que parece 
bastante prazerosa. 

Sem a orientação do professor e movidos pelas tentativas de acerto e erro, as 

crianças dispersaram-se pela rede, movidos pelos seus interesses pessoais, o que 

reforça as palavras de Pischetola (2016) que não são os usos das TIC que, por si 

só, oferecem oportunidades de aprendizagens para os alunos, mas certos usos que 

o professor faz delas e, para isso, sua formação de qualidade aparece como 

requisito fundamental. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ensinar a ler e a escrever continua sendo uma das principais 

responsabilidades da escola e o domínio das competências leitoras e escritoras são 

assinaladas como fundamentais para a inclusão social, assim como o acesso às 

tecnologias. 

Estar alfabetizado no mundo contemporâneo exige muito mais saberes que 

há 50 anos, tais como: desenvolver capacidades de leitura para selecionar e avaliar 

informações provenientes do meio digital, usar recursos tecnológicos para 

aprofundar temas de interesse, intercambiar ideias e pontos de vista, “conhecer 

eventos mundiais e participar da vida política” (PISCHETOLA, 2016, p. 9).  

Há enormes expectativas sobre o emprego das tecnologias no processo de 

alfabetização e uma diversidade de estudos que se ocupam das vantagens de 

utilizá-las em processos educativos. 

Esses trabalhos consideram que o interesse natural dos adolescentes e 

jovens pelas tecnologias relaciona-se com suas características e as possibilidades 

de integrá-las em projetos que permitam aos alunos aprenderem com certo grau de 

autonomia, ou seja, sem seguir uma ordem fixa e preestabelecida por outras 

pessoas.  

Há dois paradigmas de aprendizagem em educação em disputa em 
nossa sociedade hoje, e as novas tecnologias vão, acredito, mudar o 
equilíbrio entre eles significativamente [...].  

O paradigma curricular assume que alguém decidirá o que você 
precisa saber e planejará para que você aprenda tudo em uma 
ordem fixa e em um cronograma fixo.  

O paradigma da aprendizagem interativa domina instituições como 
as bibliotecas e os centros de pesquisa. Assume-se que as pessoas 
determinam o que elas precisam saber, baseando-se em suas 
participações em atividades em que essas necessidades surgem e 
em consulta a especialistas conhecedores; que eles aprendem na 
ordem que lhes cabe, em um ritmo confortável e em tempo para 
usarem o que aprenderam. Este é o paradigma da aprendizagem das 
pessoas que criaram a Internet e o ciberespaço. É o paradigma mais 
do acesso à informação do que da imposição à aprendizagem. 
(LEMKE, 2010, p. 468-469) 

A formação de um leitor requer diferentes investimentos, envolvendo o 

reconhecimento e a compreensão de uma diversidade de gêneros textuais e 

suportes textuais em diferentes contextos sociais, assim como saberes que lhes 

permitam circular pelo meio digital e pela cultura do impresso com uma variedade de 
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finalidades e interesses.   

Ler é entrar em outros mundos possíveis. É indagar a realidade para 
compreendê-la melhor, é se distanciar do texto e assumir uma 
postura crítica frente ao que se diz e ao que se quer dizer, é tirar 
carta de cidadania no mundo da cultura escrita. (LERNER, 2002, p. 
73) 

Possibilitar aos estudantes aprenderem a utilizar a leitura com os mais 

diversos objetivos é tarefa da escola, cabendo-lhe reapresentar seus usos sociais 

em atividades educativas, mediadas ou não pelo uso das tecnologias, dotadas de 

sentido para os alunos, porque representam algo de seu interesse.  

Entre os diversos propósitos sociais de leitura, este estudo propôs-se a 

aprofundar os conhecimentos sobre a leitura na tela do computador e os 

conhecimentos necessários para o professor realizar um trabalho de qualidade com 

as TIC no processo de alfabetização, assim como investigar os desafios que os 

alunos dos 4ºs anos do Ciclo Intermediário enfrentam para ler para pesquisar na 

Internet em situação de estudo, e quais procedimentos utilizam para acessarem os 

textos, selecionarem e avaliarem criticamente as informações para obterem 

respostas para suas dúvidas e curiosidades em uma atividade de pesquisa escolar. 

Os dados coletados forneceram um conjunto de informações que, tratadas e 

analisadas à luz dos estudos de Bardin (2009) e Franco (2003), sugerem que a 

leitura para pesquisa em situação de estudo não se constitui objeto de ensino na 

escola.  

Os resultados desta investigação indicam que não há um trabalho efetivo em 

sala de aula e no laboratório de informática da Escola X, no sentido de ensinarem os 

estudantes dos 4ºs anos do Ciclo Intermediário a aprenderem a ler para pesquisar e 

estudar. 

A análise das palavras das professoras P2 e P3, principalmente, levantam a 

hipótese de que suas práticas se orientam pela concepção de que saber ler é 

suficiente para o leitor recorrer aos textos com os mais diversos interesses e retirar 

deles a informação que necessita, desconsiderando que as finalidades de leitura, as 

expectativas do leitor sobre os textos e seus conhecimentos prévios modificam o tipo 

de interação que estabelece com o texto e exercem influência sobre sua 

compreensão. 

A complexidade de pesquisa na Internet, diante do grande fluxo de 

informações, exige que o aluno saiba lidar com inúmeras fontes e mobilizar 
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diferentes capacidades e procedimentos de leitura para compreender os textos, 

apropriar-se de critérios para avaliar sua qualidade do ponto de vista científico e 

linguístico e a credibilidade dos sites, assim como localizar e selecionar as 

informações de seu interesse. Estas exigências lançam luzes sobre a importância da 

escola dedicar atenção ao ensino da leitura no meio digital. 

Com as entrevistas constatou-se que os professores dos 4ºs anos do Ciclo 

Interdisciplinar não possuem formação para planejarem e desenvolverem situações 

didáticas de leitura na Internet e, também, não dispõem de recursos tecnológicos em 

sala de aula para o trabalho com os computadores. 

Também o POIE, especialista em Geografia, não tem conhecimentos sobre o 

processo de alfabetização, e a formação que lhe está sendo oferecida não parece 

atender às necessidades de aprendizagem dos alunos dos Ciclos de Alfabetização e 

Interdisciplinar.  

Sem a formação adequada e experiência na docência nas etapas iniciais da 

alfabetização, nas quais muitas crianças ainda não sabem ler e escrever 

convencionalmente, há poucas chances do professor orientador do laboratório 

realizar um trabalho com segurança e que contribua no processo de ensino e 

aprendizagem da leitura e da escrita das turmas dos anos/séries iniciais atendidas 

no laboratório.  

As investigações também permitiram concluir que a utilização da rede para 

estudo é mais intensa fora do que dentro da Escola X, pois o uso dos computadores 

se dá exclusivamente dentro do laboratório de informática educativa, em uma aula 

semanal de 50 minutos, por turma, restringindo ainda mais as possibilidades do 

POIE desenvolver projetos de trabalho criativos com os estudantes. 

Além disso, os alunos enfrentam outras barreiras para se beneficiarem do uso 

das tecnologias, pois os equipamentos são obsoletos, os alunos não têm permissão 

para usar a senha do wi-fi da unidade de ensino, e a Escola X não incentiva o uso 

dos celulares nas suas instalações para evitar furtos.  

Isso mostra que as possibilidades dos alunos desenvolverem as habilidades 

técnicas para utilizarem a Internet e realizarem projetos com o uso das tecnologias 

de forma construtiva para o desenvolvimento de suas competências leitoras e 

escritoras fundamentais para o acesso ao conhecimento, bem como de 

compartilharem saberes e ampliarem suas oportunidades de trabalho e de 
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participação política e social são limitadas dentro da unidade de ensino.    

As observações realizadas comprovaram, ainda, que os estudantes não 

realizam a leitura exploratória dos textos antes de tomarem decisões do que ler ou 

consultar, embora os textos multimodais apresentem características que convidam o 

leitor à sua leitura não linear e a exploração de diversos recursos para ter uma ideia 

geral de seu conteúdo e avaliar se merecem uma leitura mais atenta ou profunda.  

Essa nova forma de organizar o texto também convida o leitor a 
formas não lineares de interação. Embora, a leitura do texto impresso 
não seja necessariamente linear [...]. O meio visual oferece uma 
série de recursos de saliências – títulos, parágrafos, tipo de letra, 
paginação, entre outros – que permitem a leitor acessar o texto de 
forma geral, fixando sua atenção em segmentos aleatórios: títulos e 
subtítulos, início e fim de parágrafos, bibliografia, etc. [...]. (BRAGA, 
2016, p. 179) 

Os dados coletados e analisados com a pesquisa de campo sugerem que as 

crianças não recorrem aos links dos hipertextos, nutrem a expectativa de 

encontrarem rapidamente as informações desejadas na página inicial do serviço de 

busca e, movidas pelo número ilimitado de fontes, reformulam suas perguntas no 

buscador da web para obterem as respostas desejadas, sem se darem conta dos 

caminhos oferecidos pelos hiperlinks dos textos digitais. 

Apesar da sedução que as tecnologias exercem sobre as crianças, das 

vantagens apontadas por elas para utilizarem a Internet para pesquisa e do domínio 

dos equipamentos, os estudantes enfrentam uma série de dificuldades para 

localizarem, selecionarem e avaliarem as informações dos textos digitais e não 

sabem empregar os resultados das pesquisas em seus estudos ou comunicá-los ao 

professor e aos seus colegas de turma.   

A experiência com os alunos no laboratório de informática revela que as 

crianças não têm conhecimentos para avaliarem criticamente os textos e que suas 

escolhas se orientam pela beleza das imagens dos textos multimodais, a presença 

ou não de vídeos e das respostas imediatas para suas curiosidades. 

A análise dos trajetos leitores dos alunos dos 4ºs anos para busca de 

informações permite supor que os problemas que as crianças enfrentam na leitura 

na tela do computador são similares aos que se deparam na busca nos suportes 

materiais. 

Apesar das semelhanças, a motivação dos alunos para lidarem com a Internet 

e os textos multimodais, assim como a rapidez e facilidade de acesso à informação, 
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constitui o grande diferencial da pesquisa no meio digital.   

A leitura para busca de informações nos suportes materiais mostrou-se uma 

experiência enfadonha e difícil para os alunos, que nem sequer sabem consultar os 

sumários dos livros e revistas para localizarem um título e, quando o fazem, não são 

capazes de anteciparem o conteúdo do texto, a partir da escolha do título e análise 

das imagens em destaque na página. 

As crianças movem-se pelas páginas na expectativa de selecionarem um 

texto que lhes responda as dúvidas e curiosidades e, com esta finalidade, as 

percorrem, uma a uma, examinando os títulos e, principalmente, as imagens e, 

quando concluem que encontraram um texto adequado para seus objetivos de 

pesquisa, realizam sua leitura linear e integral, mostrando desinteresse pela 

atividade.    

Já, a pesquisa na Internet é completamente diferente. Diante da possibilidade 

de combinarem palavras-chave nos serviços de busca, e fascinados pelas 

novidades oferecidas pelo meio digital, os estudantes rapidamente chegam às 

páginas de destino, examinam os títulos e aventuram-se a ler e reler os textos em 

busca da informação desejada, manifestando interesse em explorar os recursos 

tecnológicos.   

A distribuição do texto no papel, numa espécie de rolo, que permite ao leitor 

acessá-lo inteiramente, sua diagramação, o tamanho das letras, a combinação de 

várias linguagens em um único objeto escrito e a beleza das imagens são recursos 

que diferenciam a interação das crianças com os textos, e elas mostram-se mais 

abertas a explorá-los. 

Os comportamentos dos leitores na pesquisa na tela do computador 

confirmam o pressuposto de que a interação do leitor com o texto depende de seus 

conhecimentos prévios, dos seus objetivos de leitura, das expectativas que 

apresentam sobre os textos, dos suportes, de seus interesses e da situação 

comunicativa. Cada leitura é sempre uma experiência única e nova.  

Fica claro que o fascínio das crianças pelas tecnologias, a facilidade e rapidez 

para encontrarem múltiplas respostas para qualquer tema, e o interesse pelos textos 

multimodais, exercem influências sobre os comportamentos dos leitores na leitura na 

tela do computador e têm impactos sobre sua disposição para explorarem os textos 

e realizarem pesquisas, ampliando as possibilidades do professor realizar um 

trabalho de referência com a alfabetização no meio digital.  
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Diante do potencial que as tecnologias exercem para inovar e melhorar a 

educação, aumenta a responsabilidade das instituições formadoras de incluírem nos 

currículos dos cursos de Licenciatura os usos das tecnologias digitais no processo 

de ensino e aprendizagem da leitura e da escrita, numa acepção que não dissocie 

alfabetização e letramento, assim como uma reflexão crítica sobre seu emprego no 

processo educativo. 
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Programa de Pós-graduação em Educação – Mestrado 

Universidade Metodista de São Paulo [UMESP] 

 
 

Eu Rosanea Maria Mazzini Correa, RG. n. 10.535.309-7, mestranda do Programa 

de Pós-graduação em Educação da Universidade Metodista de São Paulo, sob a orientação 

da Prof.ª Drª Norinês P. Bahia e coorientação do Prof. Dr. Marcelo Furlin, proponho o 

desenvolvimento da pesquisa intitulada “Novas veredas para a formação do professor: 

ler para aprender a pesquisar”, que tem por objetivo refletir sobre os saberes 

necessários ao professor para utilizar as tecnologias no processo de alfabetização; analisar e 

comparar os procedimentos utilizados pelos estudantes para ler para pesquisar na Internet e 

nas fontes impressas e observar se realizam a leitura exploratória dos textos, antes de 

tomarem decisões do que ler ou consultar.  Para tanto, conto com a sua colaboração para a 

obtenção dos dados para esta pesquisa, observando-se os esclarecimentos abaixo: 

Esclarecimentos 

[1] A participação nesta pesquisa é de livre escolha com a garantia de sigilo de identificação 

dos sujeitos que se dispuserem a participar e, ainda, retirar seu consentimento em 

qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma. 

[2] A pesquisa não envolverá nenhum tipo de custo para os participantes. 

[3] A participação na pesquisa não possibilita desconforto ou risco ao participante por se 

tratar de uma aplicação de questionário e realização de uma entrevista. 

 
 

São Bernardo do Campo, ___ de _______ de 2017. 

 

__________________________________________ 

ROSANEA MARIA MAZZINI CORREA 

 
 

Consentimento do Participante 

 

____________________________________________ 
nome completo e assinatura 

 

____________________________________________ 
local, dia, mês e ano 
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APÊNDICE B – DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA PESQUISADORA 

 

 

Eu, Rosanea Maria Mazzini Correa, RG. N. 10.535.309-7, mestranda do Programa 

de Pós-graduação Mestrado em Educação da Universidade Metodista de São Paulo, sob a 

orientação da Prof.ª Drª Norinês Panicacci Bahia e coorientação do Prof. Dr. Marcelo Furlin, 

proponho o desenvolvimento da pesquisa intitulada “Novas veredas para a formação do 

professor: ler para aprender a pesquisar”, a partir da aplicação de questionários e 

realização de entrevistas (para a coleta de dados), para uma amostra de cinco profissionais 

da Rede Municipal de Educação de São Paulo (1 Coordenadora Pedagógica, 1 Professor 

Orientador de Informática Educativa e 3 Professoras dos 4os anos do Ciclo Interdisciplinar do 

Ensino Fundamental) e, ainda, a realização de entrevistas e aplicação de uma atividade de 

leitura na Internet e nos livros e revistas para seis alunos dos 4ºs anos do Ciclo 

Interdisciplinar, declaro que:  

 

 Assumo o compromisso de zelar pela privacidade e pelo sigilo das informações que 

serão obtidas e utilizadas para o desenvolvimento da pesquisa. 

 Os materiais e as informações obtidas no desenvolvimento deste trabalho serão 

utilizados para atingir o(s) objetivo(s) previsto(s) na pesquisa.  

 Os materiais e os dados obtidos ao final da pesquisa serão arquivados sob a 

responsabilidade da pesquisadora.  

 Os resultados da pesquisa serão tornados públicos em periódicos científicos e/ou em 

encontros, quer sejam favoráveis ou não, respeitando-se sempre a privacidade e os 

direitos individuais dos sujeitos da pesquisa, não havendo qualquer acordo restritivo 

à divulgação.  

 O CEP-UMESP será comunicado da suspensão ou do encerramento da pesquisa, por 

meio de relatório apresentado anualmente ou na ocasião da interrupção da pesquisa.  

 Assumo o compromisso de suspender a pesquisa imediatamente ao perceber algum 

risco ou dano a qualquer um dos sujeitos participantes, consequente à mesma, e que 

não tenha sido previsto no Termo de Consentimento.  

 

 
 

São Bernardo do Campo, ___ de ________2017. 
 
 
 

_______________________________________________________________ 
ROSANEA MARIA MAZZINI CORREA 
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APÊNDICE C – MODELO DO QUESTIONÁRIO PARA O PERFIL 
SOCIOECONÔMICO DOS SUJEITOS – PROFESSORES – Parte 1 de 3 

Programa de Pós-graduação em Educação – Mestrado  

Universidade Metodista de São Paulo [UMESP] 

 
 

PROFESSORES DOS 4º ANOS DO CICLO INTERMEDIÁRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

PARTE GERAL 
Nome:  

Tempo de Magistério:  

Há quanto tempo atua como professor(a)?  

FORMAÇÃO INSTITUCIONAL 
MAGISTÉRIO 

Fez Magistério em nível de segundo grau?  

 Sim  

 Não  

CURSOS UNIVERSITÁRIOS 

1º CURSO 

Ano de conclusão:  

Qual? 

Instituição: 

Duração:  

Ano de conclusão:  

2º CURSO 

Instituição:  

Duração:  

Ano de conclusão:  

3º CURSO 

Instituição:  

Duração:  

Ano de conclusão:  

MESTRADO 

Qual?  

Instituição:  

Duração:  

Ano de conclusão:  

DOUTORADO 

Qual?  

Instituição:  

Duração:  

Ano de conclusão:  

CURSOS DE FORMAÇÃO 
CONTINUADA ESPECÍFICOS 

SOBRE ALFABETIZAÇÃO 

Marque os cursos de formação continuada que frequentou. 
 Isto se aprende com o Ciclo Básico. Ano: 

 Construtivismo em Revista? Ano:  
 Alfabetização: teoria e prática. Ano:  

 Letra e Vida – Formadora. Ano:  
 Letra e Vida – participante. Ano:  

 PROFA – SEE. Ano:  
 PROFA – SME. Ano:  

 PROFA – Particular. Qual?  
 Programa Ler e Escrever – SEE 

 Programa Ler e Escrever – SME 
 Grupos de Estudo. Qual?  

 Particular. Qual? 
 Outros. Quais?  

OBSERVAÇÕES: 

CURSOS ESPECÍFICOS 
EM INFORMÁTICA 

Marque os cursos específicos em informática que frequentou. 
 Windows 

 Word 
 Excel 

 Outros. Quais? 
Você já fez algum tipo de formação em Informática Educativa? 
Quais?  
[palestras, participação em congressos, seminários, formação dentro do 

horário coletivo de trabalho pedagógico, etc.] 
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APÊNDICE C – MODELO DO QUESTIONÁRIO PARA O PERFIL 
SOCIOECONÔMICO DOS SUJEITOS – COORDENADOR PEDAGÓGICO – 

 Parte 2 de 3 

Programa de Pós-graduação em Educação – Mestrado  

Universidade Metodista de São Paulo [UMESP] 

 
 

COORDENADOR PEDAGÓGICO 

PARTE GERAL 
Nome:  
Tempo de Magistério:  

Há quanto tempo atua como coordenador(a) pedagógico(a)?  

FORMAÇÃO INSTITUCIONAL 
MAGISTÉRIO 

Fez Magistério em nível de segundo grau?  

 Sim  

 Não  

CURSOS UNIVERSITÁRIOS 

1º CURSO 

Ano de conclusão:  

Qual? 

Instituição: 

Duração:  

Ano de conclusão:  

2º CURSO 

Instituição:  

Duração:  

Ano de conclusão:  

3º CURSO 

Instituição:  

Duração:  

Ano de conclusão:  

MESTRADO 

Qual?  

Instituição:  

Duração:  

Ano de conclusão:  

DOUTORADO 

Qual?  

Instituição:  

Duração:  

Ano de conclusão:  

CURSOS DE FORMAÇÃO 
CONTINUADA ESPECÍFICOS 

SOBRE ALFABETIZAÇÃO 

Marque os cursos de formação continuada que frequentou. 

 Isto se aprende com o Ciclo Básico. Ano: 
 Construtivismo em Revista? Ano:  

 Alfabetização: teoria e prática. Ano:  
 Letra e Vida – Formadora. Ano:  

 Letra e Vida – participante. Ano:  
 PROFA – SEE. Ano:  

 PROFA – SME. Ano:  
 PROFA – Particular. Qual?  

 Programa Ler e Escrever – SEE 
 Programa Ler e Escrever – SME 

 Grupos de Estudo. Qual?  
 Particular. Qual? 

 Outros. Quais?  

OBSERVAÇÕES: 

CURSOS ESPECÍFICOS 
EM INFORMÁTICA 

Marque os cursos específicos em informática que frequentou. 

 Windows 
 Word 

 Excel 
 Outros. Quais? 

Você já fez algum tipo de formação em Informática Educativa? 
Quais?  
[palestras, participação em congressos, seminários, formação 
dentro do horário coletivo de trabalho pedagógico, etc.] 
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APÊNDICE C – MODELO DO QUESTIONÁRIO PARA O PERFIL 
SOCIOECONÔMICO DOS SUJEITOS – PROFESSOR ORIENTADOR DE 

INFORMÁTICA EDUCATIVA [POIE] – Parte 3 de 3 

Programa de Pós-graduação em Educação – Mestrado  

Universidade Metodista de São Paulo [UMESP] 

 
 

PROFESSOR ORIENTADOR DE INFORMÁTICA EDUCATIVA [POIE] 

PARTE GERAL 

Nome:  

Tempo de Magistério:  

Há quanto tempo atua como professor? 

Há quanto tempo atua como professor orientador de Informática 
Educativa?  

FORMAÇÃO INSTITUCIONAL 
MAGISTÉRIO 

Fez Magistério em nível de segundo grau?  

 Sim  

 Não  

CURSOS UNIVERSITÁRIOS 

1º CURSO 

Ano de conclusão:  

Qual? 

Instituição: 

Duração:  

Ano de conclusão:  

2º CURSO 

Instituição:  

Duração:  

Ano de conclusão:  

3º CURSO 

Instituição:  

Duração:  

Ano de conclusão:  

MESTRADO 

Qual?  

Instituição:  

Duração:  

Ano de conclusão:  

DOUTORADO 

Qual?  

Instituição:  

Duração:  

Ano de conclusão:  

CURSOS ESPECÍFICOS 
EM INFORMÁTICA 

Marque os cursos específicos em informática que frequentou. 
 Windows 

 Word 
 Excel 

 Outros. Quais? 

Realizou cursos de formação em Informática Educativa? Quais? 
Carga Horária?  

 

[palestras, participação em congressos, seminários, formação 
dentro do horário coletivo de trabalho pedagógico, etc.] 
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APÊNDICE D – ROTEIRO PARA ENTREVISTAS COM OS PROFESSORES 

Programa de Pós-graduação em Educação – Mestrado  

Universidade Metodista de São Paulo [UMESP] 

 
 

ROTEIRO PARA ENTREVISTAS COM OS PROFESSORES 

1 Qual sua avaliação sobre o desempenho de seus alunos em leitura? 

2 Quais materiais de leitura você mais utiliza no trabalho pedagógico de sala de aula? 

3 
Quais gêneros textuais você observa que os alunos têm mais dificuldades para 

compreender? 

4 Que acervos você mais utiliza no trabalho de pesquisa com seus alunos? 

5 Tem algum site que você recomendaria para o trabalho de pesquisa escolar? 

6 Você tem o hábito de solicitar que seus alunos façam pesquisas na Internet? 

7 
Nesse momento, você está realizando algum tipo de pesquisa com os alunos na 

Internet? 

8 Quais dificuldades os alunos encontram para realizar uma pesquisa na Internet? 

9 O que você acha que os alunos precisam saber para realizar uma pesquisa? 

10 Qual sua avaliação sobre a estrutura do laboratório de informática da escola 

11 Que experiências com a cultura escrita os alunos levam para a pesquisa na Internet? 
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APÊNDICE E – ROTEIRO PARA ENTREVISTA COM O PROFESSOR 
ORIENTADOR DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

Programa de Pós-graduação em Educação – Mestrado  
Universidade Metodista de São Paulo [UMESP] 

 

 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA COM O PROFESSOR  

DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

1 
Faça um breve relato sobre sua trajetória profissional. Quais são as situações 
formativas que mais marcaram sua trajetória?  Quais as pessoas que considera que 
influenciaram sua formação, cursos, etc.?  

2 
Você participou de algum curso de formação voltado para o ensino da leitura e da 
escrita? Quais? 

3 
E para o uso das tecnologias na educação? Participou de algum curso específico 
para o ensino da leitura e da escrita com acesso à Internet? 

4 
Em sua opinião, o que é fundamental que o professor regente de sala de aula saiba 
para desenvolver uma pesquisa na Internet com seus alunos sobre um tema em 
estudo na sala de aula? 

5 
Quais as principais dificuldades enfrentadas pelos alunos quando precisam realizar 
uma pesquisa na Internet? 

6 
Quais são os aspectos positivos e negativos para o uso da Internet no ensino da 
leitura e da escrita? 

7 
O que você considera importante ensinar aos alunos quando os professores 
regentes de sala de aula solicitam que realizem uma pesquisa na Internet? 

8 Qual sua avaliação sobre a estrutura do laboratório de informática da escola? 

9 
Você identifica alguma resistência por parte dos professores regentes de sala de 
aula no uso da Internet para a pesquisa? 

10 Que outros aspectos você considera importantes tratar, que não estão 
contemplados nas questões anteriores? 
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APÊNDICE F – ROTEIRO PARA ENTREVISTA COM A 
 COORDENADORA PEDAGÓGICA 

Programa de Pós-graduação em Educação – Mestrado  
Universidade Metodista de São Paulo [UMESP] 

 

 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA COM O COORDENADOR PEDAGÓGICO 

1 
Faça um breve relato sobre sua trajetória profissional. Quais são as situações 
formativas que mais marcaram sua trajetória?  Quais pessoas ou cursos você 
considera que tenham influenciado sua formação profissional?  

2 
Você participou de algum curso de formação voltado para o ensino da leitura e da 
escrita? Quais? Onde?  

3 
Participou de algum curso voltado para o ensino da leitura e da escrita com o uso 
das TIC? Quais? Onde? 

4 
Quais são os principais conteúdos de formação abordados por você na formação 
dos professores? Como você os aborda? 

5 
Como são definidos os conteúdos de formação dos professores? A escola adota 
algum critério para fazer isso? 

6 
Existe alguma preocupação da escola em realizar alguma formação de professores 
para usar o computador como ferramenta pedagógica no ensino da leitura e da 
escrita? 

7 
Há na rede algum trabalho de formação para os professores, POIE e coordenadores 
pedagógicos voltados para o ensino da leitura e da escrita com o uso das TIC? 

8 
A escola realizou ou está realizando algum trabalho de leitura e escrita com o uso 
das TIC?  Qual? Comente? 

9 
Em sua opinião o que o professor precisa saber para realizar um trabalho de leitura 
e escrita com o uso das TIC? 

10 
Quais são os principais desafios enfrentados pelos professores para ensinar a ler e 
escrever em materiais impressos? E com o uso das TIC?   

11 Que semelhanças e diferenças você considera que há entre esses processos?  

12 
E o professor do laboratório de informática educativa, o que ele precisa saber para 
realizar um trabalho pedagógico de qualidade com o uso das TIC? 

13 Quais são os aspectos positivos e negativos do uso da Internet no ensino da leitura e 
da escrita? 
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APÊNDICE G – AUTORIZAÇÃO DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS PARA 

ENTREVISTAS COM OS ALUNOS E APLICAÇÃO DE ATIVIDADES  
DE LEITURA PELA PESQUISADORA 

Programa de Pós-graduação em Educação – Mestrado  

Universidade Metodista de São Paulo [UMESP] 

 
 

Solicitamos a autorização do(a) responsável pelo(a) menor: 

__________________________________________________________________ para sua 

participação na pesquisa “Novas veredas para a formação do professor: ler para 

aprender a pesquisar”, que tem por objetivos refletir sobre os saberes necessários ao 

professor para utilizar as tecnologias no processo de alfabetização; analisar e comparar  os 

procedimentos utilizados pelos estudantes para ler para pesquisar na Internet e nas fontes 

impressas e observar se realizam a leitura exploratória dos textos, antes de tomarem 

decisões do que ler ou consultar. 

A participação da criança ou adolescente dar-se-á da seguinte forma: responderá 

perguntas sobre os procedimentos que utiliza para ler textos na Internet e em fontes escritas 

e aplicação de atividades de leitura. Esclarecemos que a pesquisa não implica na divulgação 

de fotos ou imagens dos participantes.   

Esclarecemos que a participação da criança ou adolescente é totalmente voluntária e 

que as informações do menor sob sua responsabilidade serão utilizadas somente para os fins 

desta pesquisa e serão tratadas com o mais absoluto sigilo e confidencialidade e, portanto, 

nem mesmo seu nome será citado, de modo a preservar a sua identidade.   

Esclarecemos ainda que, nem o(a) responsável(a), nem a criança ou adolescente sob 

sua responsabilidade pagarão ou serão remunerados(as) pela participação e que os dados 

coletados contribuirão para estudos acadêmicos na área da Linguagem e Educação.   

 

São Bernardo do Campo, ___ de _______ de 2017. 

 

__________________________________________ 

ROSANEA MARIA MAZZINI CORREA 

 
 

Consentimento do(a) Responsável 

____________________________________________ 
nome completo e assinatura 

 

____________________________________________ 
local, dia, mês e ano 
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APÊNDICE H – ROTEIRO PARA ENTREVISTAS COM OS ALUNOS DOS 4ºs 
ANOS DO CICLO INTERDISCIPLINAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Programa de Pós-graduação em Educação – Mestrado  

Universidade Metodista de São Paulo [UMESP] 

 

 

ROTEIRO PARA ENTREVISTAS COM OS ALUNOS 

1 Quantos anos você tem? 

2 Você tem computador ou celular com acesso à Internet? 

3 Você tem o hábito de acessar a Internet para realizar pesquisas? 

4 
O que você prefere: fazer pesquisas na tela do computador, conectado à Internet ou 
consultar livros e revistas para esse fim? 

5 
Quais critérios você utiliza para acessar a um site e avaliar a qualidade das 
informações nas páginas para sua pesquisa? 

6 
Comente como você explora os textos na Internet. Você costuma realizar a leitura 
na íntegra para localizar as informações que precisa ou dá uma olhada nos títulos, 
subtítulos, lê alguns trechos, assiste a vídeos, analisa as imagens? 

7 Você costuma acessar os links e percorrer as páginas na Internet. 

8 

O que você faz depois que encontra uma informação que procura nos textos? Você 
copia o texto, faz um resumo para apresentar para seu professor e sua turma, você 
lê e relê o texto até compreender e se apropriar das ideias ou lê até decorar o 
texto? 

9 Que dicas você daria para um colega realizar uma pesquisa na Internet? 
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APÊNDICE I – TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS REALIZADAS COM OS 
PROFESSORES DOS 4ºs ANOS DO CICLO INTERDISCIPLINAR DO  

ENSINO FUNDAMENTAL 

Programa de Pós-graduação em Educação – Mestrado  

Universidade Metodista de São Paulo [UMESP] 

 
 

 

 Entrevista com a Professora – P1 

 

Pesquisadora: Qual é a sua avaliação sobre o 

desempenho dos seus alunos? 

P1: Ótimo! Minha sala é excelente. Todos os 

alunos são alfabéticos e adoram ler. No ano 

passado fizemos um projeto muito bom sobre 

alguns autores da literatura. Este ano estamos 

continuando com a mesma dinâmica. Eles são 

muito bons. 

Pesquisadora: Quais materiais de leitura você 

utiliza para o trabalho em sala de aula? 

P1: Livros e gibis. 

Pesquisadora: São livros de literatura? 

P1: Sim, são. 

Pesquisadora: Quais gêneros textuais seus 

alunos têm maior dificuldade de 

compreensão? 

P1: Os artigos de opinião. Eles têm dificuldades 

na compreensão dos argumentos e também na 

produção escrita dos argumentos. Na hora de 

escrever eles fazem confusão com os 

argumentos. 

Pesquisadora: Você acha que a dificuldade de 

ler artigos de opinião é maior do que textos 

expositivos, como os verbetes ou artigos 

científicos? 

P1: Ah, sim! É maior nos artigos de opinião. Eu 

vejo que eles têm facilidade para compreender 

as lendas, os contos... É maior nos artigos de 

opinião. 

Pesquisadora: Qual acervo você mais utiliza 

no trabalho de pesquisa com a turma? Os 

livros de sala de aula, da sala de leitura da 

escola, seu acervo pessoal ou os textos da 

Internet? 

P1: Eu utilizo a Internet e livros. Na minha sala, 

têm muitos livros. Hoje mesmo fizemos uma 

pesquisa sobre a vida da Tatiana Belinky. Eu 

selecionei alguns livros e eles pesquisaram sobre 

a biografia dela. Fizeram um apanhado sobre a 

vida, curiosidades sobre a infância... Na Internet, 

às vezes, a gente dá uma olhada, mas só assim 

quando surge uma dúvida e eu vejo com os 

alunos a resposta e tal.  

Pesquisadora: Essa pesquisa foi em sala de 

aula ou na escola? 

P1: Em casa. Aqui na sala de aula só tem um 

notebook que, às vezes, a gente entra para 

consultar alguma coisa.  

Pesquisadora: Você utiliza a Internet para seu 

uso pessoal e em quais situações? 

P1: Sim. Eu uso bastante. Pago contas, faço 

pesquisa para a sala de aula, também estou 

fazendo um curso de extensão e toda hora estou 

on-line.  

Pesquisadora: Ah! Então, diariamente você 

utiliza a Internet? 

P1: Eu gosto. Tenho um filho de 10 anos, então 

tenho de me atualizar. Ele chega com pesquisa e 

você tem que sentar e analisar se está boa ou 

não. Ver se tem que pôr ou tirar alguma coisa... 

Então, eu tenho que me atualizar. Também tem 

o curso on-line que estou fazendo e todo dia 

fico 1 hora ou mais na Internet. 

Pesquisadora: Você faz pesquisa na Internet 

para planejar suas aulas também? 

P1: A gente acaba lendo uma coisa e outra para 

preparar aula. 

Pesquisadora: Você costuma fazer a leitura de 
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notícias, artigos acadêmicos e livros na 

Internet? 

P1: Mais noticiais mesmo.  

Pesquisadora: Tem algum site que você 

recomendaria para pesquisa escolar? 

P1: Tem o Portal do Professor. Eu utilizo 

bastante para fazer pesquisa para minha turma. 

Uso também para o projeto. Hoje mesmo entrei 

no Portal do Professor. Tem muita coisa lá. 

Pesquisadora: E para pesquisa dos alunos? 

Tem algum site que você recomendaria? 

P1: Com os alunos? Hum... Eu não me lembro.  

Ainda hoje uma aluna veio me contar o que ela 

tinha pesquisado sobre a Tatiana Belinky. Ela 

falou que gostou, mas eu não me lembro de 

onde ela encontrou. São coisas que eles 

pesquisam e contam no dia seguinte, quando 

gostam.  

Pesquisadora: Você tem o hábito de solicitar 

que seus alunos façam pesquisa na Internet? 

P1: Não. Às vezes, eles pesquisam em casa e 

trazem alguma coisa do que a gente está 

discutindo, alguma curiosidade.  

Pesquisadora: Nesse momento você está 

realizando algum tipo de pesquisa com seus 

alunos na Internet? 

P1: Só a da Tatiana Belinky. 

Pesquisadora: Essa pesquisa está sendo 

realizada em casa? 

P1: Mais em casa e na Internet. 

Pesquisadora: Quais dificuldades os alunos 

encontram para realizar uma pesquisa na 

Internet? 

P1: Ah! Eles são rápidos. Hoje vi uma menina 

fazendo uma pesquisa sobre cálculo mental. Ela 

entrou rapidinho na Internet, agora não se sabe 

qual é a qualidade da pesquisa. Eles têm 

facilidade de encontrar as coisas. 

Pesquisadora: Sua turma tem aulas 

semanalmente no laboratório de informática? 

P1: Isso, eles gostam muito do laboratório de 

informática. 

Pesquisadora: Há consenso entre os alunos 

que realizar pesquisa na Internet é mais 

rápido e fácil do que em materiais impressos? 

Você concorda com essa afirmação? 

P1: Eu creio que para eles seja mais fácil, 

entretanto, para nós professores acaba sendo 

uma repetição de conteúdo. Um aluno pesquisa 

e conta para o outro onde encontrou o que 

estava procurando. Eles vão sempre ao primeiro 

site e, logo, todo mundo faz o mesmo. 

Pesquisadora: Então, o movimento de 

pesquisa é sempre igual? Eles consultam o 

primeiro site que encontram pela frente e 

leem aquele texto? 

P1: É, fica tudo igual. Todo mundo com as 

mesmas informações. A pesquisa nos livros é 

melhor, porque dá para você ver mais os textos 

que eles consultam. Eu falo para eles fazerem a 

leitura do texto, ver se o assunto está de acordo 

com o que querem encontrar, digo que não 

precisa copiar tudo. 

Pesquisadora: E eles copiam? 

P1: Copiam. 

Pesquisadora: Copiam e colam? 

Pesquisadora: O que você acha que os alunos 

precisam saber para fazer uma pesquisa nos 

materiais impressos e na Internet? 

P1: Eu acho que eles precisam saber selecionar. 

Por exemplo, eu trouxe três livros sobre a 

Tatiana Belinky, então, eles analisaram qual deles 

trazia mais curiosidades sobre ela. Eu achei 

muito legal o que eles concluíram. Eles se 

sentaram em grupos de seis e foram analisando 

os três livros de edições diferentes. Eles se 

interessaram sobre o assunto para escrever 

sobre as curiosidades da vida dela. Na Internet, 

acho que é a mesma coisa, eles precisam saber o 

que vão pesquisar, se não der um roteiro para 

eles não sai. Também precisam selecionar e 

avaliar as informações.  

Pesquisadora: Eles leram os três livros? 

P1: Não, eles leram apenas a biografia e sobre a 

ilustradora do livro. Eles diziam: “Olha 

professora, isso é legal”. 

Pesquisadora: Eles conseguiram comparar as 
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informações das três edições? 

P1: Sim, eles estavam comparando. 

Pesquisadora: Quais os procedimentos que 

utilizam para fazer uma pesquisa nos livros? 

Eles abrem aleatoriamente as páginas ou têm 

algum critério para encontrar as informações 

procuradas? 

P1: Não. Eles consultam a capa, a contracapa, o 

sumário. A professora do ano passado trabalhou 

bastante isso com eles.  

Pesquisadora: Qual sua avaliação sobre a 

estrutura do laboratório de informática? 

P1: Ah! Eu acho bom. Quase todos os 

computadores funcionam. Acho que todos 

agora. 

Pesquisadora: Quais experiências da cultura 

impressa você observa que seus alunos levam 

para a pesquisa na Internet? 

P1: É difícil falar, porque a gente não tem 

contato com eles na Internet.  Quem fica com 

eles no laboratório é o POIE.  

 

 

 Entrevista com a Professora – P2 

 

Pesquisadora: Qual é a sua avaliação sobre o 

desempenho dos seus alunos? 

P2: É muito boa. A leitura é uma prática diária na 

nossa sala. Alguns tinham um pouquinho de 

dificuldade, talvez por timidez, porque os 

coleguinhas riam, mas eles gostam muito de ler, 

e eu acho que isso contribuiu bastante para o 

desempenho deles. Leitura é muito bom para 

eles. Nesse momento, eles gostam muito, mas 

eu tenho outros alunos, em outra escola, que 

não gostam. Para os pequenos falar em leitura 

os deixa bem animados.  

Pesquisadora: Quais materiais de leitura você 

utiliza no trabalho de sala de aula com seus 

alunos? 

P2: A gente usa muito os livros paradidáticos. 

Nesse momento, estamos lendo muitos poemas. 

Mas, antes desse projeto da Semana Literária, 

tinha os dias que os alunos escolhiam o que liam 

e, outros, eu lia um livro. Por exemplo, eu 

escolhia um conto e lia em voz alta para a classe. 

Começava e terminava no mesmo dia a leitura.  

Também, alguns dias, um ou dois alunos 

escolhiam algo que gostavam para ler para a 

sala. Todas as leituras que fazemos na sala de 

aula de História, Geografia ou Matemática, eu 

começo a ler e depois aponto outra criança para 

ler o próximo parágrafo. A gente lê todas as 

aulas e todos os tipos de livros, mas é claro que 

o que eles mais gostam é literatura. 

Pesquisadora: Quais gêneros textuais seus 

alunos têm maior dificuldade de 

compreensão? 

P2: Notícia, mas eles também têm dificuldades 

com os textos informativos, mas por conta de 

tratar de assuntos que eles não dominam. Eu 

trabalho com todos os gêneros textuais com 

eles. Eu produzi uma apostila com diversos 

gêneros. Primeiro, explico qual é a finalidade do 

gênero, porque tem aquela configuração e, na 

próxima fase, têm orientações para eles 

produzirem o gênero que foi trabalhado nas 

fases anteriores. Tem cartaz, cheque, artigo... 

Claro, tudo no limite deles, porque eles estão 

ainda no 4º ano.  

Pesquisadora: Qual acervo que você mais 

utiliza no trabalho de pesquisa com a sua 

turma: os livros da sala de aula, da sala de 

leitura da escola, o seu acervo pessoal ou a 

Internet? 

P2: Eu uso mais os textos que seleciono na 

Internet, material meu e alguma coisa da escola. 

Pesquisadora: Você utiliza a Internet para seu 

uso pessoal e em quais situações? 

P2: Eu uso para pagar contas, compras on-line, 

leio notícias. Só não gosto de usar para ler livros. 

Prefiro o papel.   

Pesquisadora: Você faz pesquisa na Internet 

para planejar suas aulas também? 

P2: Sim! Muita, muita pesquisa... A gente vai ao 

Youtube para ver um jeito de atingir algum 

aluno, porque você fica achando que o jeito que 

você está fazendo não está atingindo. Pesquiso 
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aquelas vídeo-aulas... Tem aquele pessoal que 

faz milagres, e a gente ouve um, e ouve o outro, 

e alguma coisa a gente acaba tentando.  

Pesquisadora: Você faz leitura de artigos 

acadêmicos na Internet? 

P2: Quando eu estou fazendo um curso e 

preciso fazer uma ou outra pesquisa, então, eu 

jogo no Google e acaba aparecendo um artigo 

nesse sentido. Eu acabo lendo, mas nem sempre 

leio do começo ao fim. Eu faço aquela leitura 

rápida para ver se me ajuda naquelas coisas que 

eu tenho de responder ali, mas não é uma 

prática que eu estou adotando, neste momento, 

com empenho... Que eu não tenho nada. Mas, 

quando eu estou em alguma formação por um 

tempo muito maior, eu faço sim.   

Pesquisadora: Tem algum site que você 

recomendaria para pesquisa escolar? 

P2: Eu gosto desses que a gente conhece. Tem o 

Brasil Escola, o Infoescola...  Para os alunos, acho 

que esse tipo de site mesmo.  Eu não gosto do 

Wikipédia. Eu já ouvi falar muito, mas não com 

conhecimento profundo sobre ele, porque eu 

não fui atrás.  Mas já ouvi tanta coisa, que eu 

digo para eles que eu prefiro que não pesquisem 

ainda. Isso para meus outros alunos do Ensino 

Fundamental II, os jovenzinhos. Os meus alunos 

daqui não vão chegar nisso. Eles ainda são 

pequenos. 

Pesquisadora: Você tem o hábito de solicitar 

que seus alunos façam pesquisa na Internet?  

P2: Às vezes, eu peço que eles façam alguma 

pesquisa e eles acabam usando a Internet.  Eles 

pesquisam em casa e trazem coisas que eles 

acham interessantes para contar. Em sala, a 

gente só tem um notebook então, às vezes, a 

gente dá uma olhada, mostra alguma coisa, mas 

não dá para fazer muita coisa, não é? 

Pesquisadora: Nesse momento, você está 

realizando algum tipo de pesquisa na Internet 

com os alunos? 

P2: Nesse momento, tudo o que a gente tem 

feito está voltado para a Semana Literária. O 

resto a gente esquece. Tudo é Semana Literária.  

Mas eu já pedi para fazerem pesquisa de 

Geografia e História e também já fizeram sobre 

higiene e saúde, sobre o lixo. Até fizeram uma 

boa pesquisa sobre o lixo, embora, eu tivesse de 

fazer muitas inferências. Começaram a fazer 

quando foram colocados os cestos para separar 

o lixo. Todos os professores começaram a fazer 

um trabalho com o lixo e também teve o início 

da horta, a gente começou junto a caminhar 

lentamente, mas veio a Semana Literária para 

dar uma sacudida na gente e não dá. Vamos ver. 

Eu acredito que a pesquisa eles façam muito 

com os pais. Como eu tenho um notebook na 

sala, às vezes, eu peço para que, em grupinhos, 

leiam alguma coisa na Internet, mas percebo que 

a grande maioria se distrai muito. Um começa a 

chamar o outro para ver uma bobagem na 

Internet e se perdem completamente. Se nós 

que somos adultos, se não estivermos muito 

certos do que pretendemos na Internet, nos 

perdemos, imaginem eles!  A Internet é um trem 

muito sedutor. 

P2: Ah! Eu esqueci-me de dizer que na sala de 

aula o que a gente está fazendo agora é 

pesquisa relacionada à Semana Literária. Por 

exemplo, o Torero, os alunos sabem muito sobre 

os livros dele e eles amam o Torero.  Ele já 

esteve aqui na Semana Literária. Por conta do 

livro dele “O Diário de Lelércules”, a gente está 

fazendo uma pesquisa sobre os mitos. Eu levei 

material para a sala de aula e os alunos também 

pesquisaram sobre os mitos. 

Pesquisadora: Mas não é na Internet, Então? 

P2: Não! A gente pesquisa na Internet também. 

Eu tenho um notebook na sala de aula e, então, 

os alunos em grupinhos pesquisaram sobre o 

Deus que eles querem se fantasiar. 

Pesquisadora: Mas você tem um só? 

P2: Sim! Eles fazem a pesquisa por grupos e é 

bem demorado. Fica lá um sentadinho e os 

outros ficam em volta olhando.  

Pesquisadora: Eles envolvem-se na pesquisa? 

P2: Ah! Eu acho que eles se envolvem, sim. Eles 

são muito animados para tudo. Eu olhando, 

assim, agora estou me acostumando, mas eu 

achava tudo uma bagunça. Eu estou acostumada 

a trabalhar com os alunos jovens [risos].  Toda 

hora, eu falo: “Socorro!” Tudo é uma animação, 

um barulho... Você tem vontade de sair 

correndo. É muito diferente dos maiores. Mas 
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também muito mais prazeroso.   

Pesquisadora: Quais dificuldades os alunos 

encontram para realizar uma pesquisa na 

Internet? 

P2: Eles não sabem avaliar... A primeira coisa que 

eles acham, eles jogam. Se você der só o tema, 

se você não especificar e der para eles o que eles 

têm de pesquisar, você tem de ir lá à Internet, 

olhar o que tem e elencar o que eles têm de 

pesquisar. Se você só falar sobre, não dá! 

Pesquisadora: Se você falar, por exemplo, 

faça uma pesquisa sobre o Torero, não dá 

certo? 

P2: Só vai sair a biografia sobre o Torero e talvez 

os nomes de algumas obras. Eles não vão 

aprofundar, mas, se bem que do Torero pode ser 

diferente. Eles estão quase no mestrado. Eles 

adoram o Torero. As professoras do ano passado 

trabalharam muito com os livros dele e as 

crianças mandavam recadinhos para os autores 

pelo Facebook. Eles estão lendo tudo de novo e 

estão amando o Torero. É uma coisa de doido. 

Pesquisadora: Ele esteve aqui, não é? Então é 

diferente quando eles têm o contato com o 

escritor? 

P2: Eles apaixonaram-se pela obra do Torero. 

Todas as crianças gostam dos livros, dos seus 

livros. Eu peguei com a professora X tudo o que 

os alunos já haviam feito sobre o Torero e eu 

conversei com eles, disse: “Vocês já fizeram isso 

e isso, então, o que a gente vai fazer de 

diferente”? Não pode ser cópia, tem de ser coisa 

diferente. Então, eles “viajam”. Dizem que vão 

pesquisar, mas, na verdade, não vão, vão pedir 

para o pai e para a mãe ajuda na pesquisa. Daí, 

os pais ajudam, e meio que direcionam a 

pesquisa. Eles vão chegar em casa com a 

conversa: “Eu já fiz isso e isso, e se a gente fizer 

isso?”. Eles já imaginam alguma coisa e já 

chegam em casa com uma proposta. 

Pesquisadora: E o que eles querem saber?  

P2: Ah! O ano passado eles fizeram uma 

videoconferência com o Torero. Antes de ele vir 

aqui, a professora preparou com eles as 

perguntas, para não ficarem repetindo as 

mesmas coisas. Eles têm bastante intimidade 

com o autor.  Depois, quando o Torero e o 

Marcus estiveram aqui na escola, eles também 

conversaram com eles. Eles falam deles como se 

fossem amigos. Um aluno disse-me: “Professora 

quando eu leio alguma coisa do Torero, eu o 

vejo na minha frente”. 

Pesquisadora: Há consenso entre os alunos de 

que realizar a pesquisa na Internet é mais fácil 

e rápido do que em materiais impressos? 

Você concorda com isso? 

P2: Ah! É mais rápido, mas acho que a qualidade 

é discutível. Aqui não, mas com as crianças que 

eu trabalho na outra escola, os mais velhos, eu 

digo que eles podem consultar um ou dois sites, 

mas eu quero que eles venham à biblioteca. Eu 

só vou aceitar o trabalho se tiver, pelo menos, 

quatro fontes. Duas, no máximo, da Internet. Eu 

não sei se está certo, mas eu digo que só a capa 

pode ser impressa, todo o resto tem de ser 

escrito à mão, porque para escrever, no mínimo, 

eles vão ter de ler. Eu consigo escrever sem ler, 

mas eles, não. Se forem, por exemplo, copiar do 

livro, vão ter de ler o que estão escrevendo. É o 

mínimo. Eles copiam e colam sem nem ler o que 

copiaram. Você fala: “Faça uma pesquisa em, 

pelo menos, três sites, então, eles vão e jogam, e 

depois vão a outro, e fazem a mesma coisa”. Eles 

não leem para ver o que está diferente em um 

site e no outro para complementar a pesquisa. 

Então, a gente vai tentando coisas diferentes, 

para ver se faz alguma diferença.  

Pesquisadora: E atividades de passatempo? 

Você não sabe se eles fazem na Internet? 

P2: Ah! Eu acredito que sim, porque, geralmente, 

o POIE põe atividades de cruzadinhas, aqueles 

joguinhos, tudo usando coisas que eles precisam 

em sala de aula. Mas eu não sei. Eu estou nessa 

escola há pouco tempo e eu nunca fui na sala de 

informática. Por exemplo, lá onde eu trabalhava, 

no Colégio X, tinha uma aula no laboratório com 

o professor da sala de aula e outra sem. Então, 

quando eu tinha de ir à informática, eu acabava 

vendo as coisas que as crianças faziam, mas 

agora não.   

Pesquisadora: Agora, não é mais assim? 

Antigamente tinha duas aulas na informática, 

uma que o professor da sala de aula 

compartilhava com o da informática, mas 

agora não é mais assim?  

P2: Agora, o professor só vai para a sala de aula 

quando a turma tem duas aulas na informática. 
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Isso só quando precisa completar a jornada do 

POIE, então, eu não vou. É outra professora que 

vai. Quando a gente ia junto era bom para gente 

e para as crianças. A gente sabia e também 

aprendia. Dava para fazer um trabalho mais 

integrado.  

Pesquisadora: O que você acha que seus 

alunos precisam saber para realizar uma 

pesquisa em materiais impressos e na 

Internet? 

P2: Eu acho que precisa é a prática mesmo. É um 

professor pedir e outro pedir. A gente dar um 

jeito de eles perceberem a necessidade, saber 

que a Internet não vai te dar isso. 

Pesquisadora: Qual sua avaliação sobre a 

estrutura do laboratório de informática? 

P2: Eu acho bom. Tem bastante máquina. Tem 

uma pessoa que medeia tudo. Eu acho bom. Mas 

eu não sei bem se os equipamentos estão bons, 

porque eu não vou lá.  

Pesquisadora: Quais experiências com cultura 

escrita você observa que os alunos levam para 

a pesquisa na Internet? 

P2: Ah! Muito pouco.  

 

 

 Entrevista com a Professora – P3 

 

Pesquisadora: Qual é a sua avaliação sobre o 

desempenho dos seus alunos? 

P3: Toda minha sala é alfabética. [Do número 

total de alunos] 90% leem bem e 10% estão 

distribuídos entre os que não leem e os que 

leem com dificuldades. Dos 90% que leem bem, 

apenas 20% leem com compreensão e os demais 

mecanicamente, sem compreender o que leem. 

Pesquisadora: Quais materiais de leitura você 

utiliza no trabalho de sala de aula? 

P3: Livros de literatura, didáticos, revistas, 

recortes de jornais e revistas que, às vezes, a 

gente traz para a sala para trabalhar algum 

gênero diferente, mas o que eu mais utilizo são 

os livros paradidáticos.  

Pesquisadora: Quais gêneros textuais os 

alunos têm maior dificuldade de 

compreensão? 

P3: Os textos de divulgação científica. Eles têm 

bastante dificuldade para interpretar os termos 

técnicos. Acredito que é também porque foge 

um pouco do que é trabalhado até o 3º ano, que 

são os textos literários. Acho que é uma questão 

de costume.  Se continuar trabalhando no 5º ano 

e, se o trabalho tiver continuidade, acho que eles 

se saem bem. 

Pesquisadora: Então, você acha que eles têm 

dificuldade para ler os textos de divulgação 

científica, porque não são trabalhados nos 

anos anteriores? 

P3: Acho que não é bem o objetivo do trabalho, 

porque o foco é mais nos textos literários. Eu 

pensei que também teriam dificuldades para 

compreender as notícias, mas me surpreendi. 

[Em relação] Àquelas que nós trabalhamos na 

sala, percebi que souberam identificar a 

manchete, o tema principal. Foi legal! 

Pesquisadora: Qual acervo você mais utiliza 

no trabalho de leitura com sua turma: o da 

sala de aula, o da sala de leitura da escola, seu 

acervo pessoal ou a Internet? 

P3: Ah! A Internet só da casa deles. Aqui não dá 

para usar com eles. Só o POIE. Eu uso o acervo 

de sala de aula e também da biblioteca da 

escola.  

Pesquisadora: Você utiliza a Internet para uso 

pessoal?  

P3: Sim, sempre.  

Pesquisadora: Em quais situações? 

P3: Eu uso muito. Para compras on-line. Agora 

menos do que antes, porque está dando muito 

problema com entrega de produtos com 

defeitos. Você reclama, e a loja fixa não quer se 

comprometer a resolver o problema. Você acaba 

ficando na mão. 

Pesquisadora: E para pagar contas, ler 
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notícias, livros, ler artigos científicos, para 

planejar aulas?  

P3: Eu costumo ler notícias, gosto de ler 

matérias sobre saúde, até coisas diferentes sobre 

técnicas de aula, técnicas de tudo. Também 

gosto de pesquisar no Youtube para ver alguma 

aula diferente. Têm muitas aulas lá e muitos 

professores tentando fazer coisas diferentes. É 

bom a gente saber que tem gente tentando, 

tentando fazer alguma coisa diferente. Agora, 

literatura eu prefiro o papel, porque eu gosto de 

escrever enquanto leio. Costumo colocar post-it 

quando encontro alguma coisa interessante e 

que amanhã eu preciso lembrar que ali está o 

assunto que eu me interessei. Por exemplo, “cura 

da alma”, eu coloco um post-it para lembrar. 

Mas só tenho em papel os livros de literatura, os 

demais tudo baixo da Internet. 

Pesquisadora: E artigos científicos? Você 

costuma ler na Internet? 

P3: Antes eu não lia, mas agora tenho me 

interessado, porque estou envolvida com isso. 

Estou escrevendo para publicar, porque preciso 

de pontos para evolução funcional na Prefeitura.  

Pesquisadora: Então, você está preparando 

algo para publicar? É um artigo ou um livro? 

P3: Um livro em parceria com outras pessoas. 

Chama-se “85 ideias para você tratar a sua alma, 

a sua mente e seu espírito”. São 85 autores que 

escreveram textos ligados a esse tema, como 

mudanças de comportamento, mudanças de 

hábitos, atitudes...  Logo vou lançar um livro de 

contos infantis também. Já está quase pronto. 

Está terminando a impressão. É sobre o eixo 

étnico-racial.  

Pesquisadora: E para planejar aulas, você 

utiliza a Internet? 

P3: Sim! Eu faço muitas pesquisas. Eu admito 

que têm coisas que tenho uma visão rasa e que 

preciso me aprofundar. Você tem de pesquisar e 

se modernizar, porque está difícil. Eu passo 

muito tempo na Internet. Chego em casa sem 

sono e vou para a Internet. No final de semana 

fico muito tempo pesquisando aulas e fazendo 

minhas coisas particulares.  

Pesquisadora: Tem algum site que você 

recomendaria para pesquisa escolar? 

P3: Eu gosto muito da Nova Escola. É um site 

muito seguro e muito legal. Também tem o site 

da NASA, que você comentou que os alunos 

estão utilizando na informática com o POIE. É 

muito bom. 

Pesquisadora: Mas a recomendação em 

relação ao site da Revista Nova Escola é para 

professores que você considera 

recomendável? Não é? 

P3: Não! Também é bom para os alunos fazerem 

pesquisa. Tem muita coisa interessante lá para 

os alunos.  

Pesquisadora: Você tem o hábito de solicitar 

que seus alunos façam pesquisas na Internet? 

P3: Eu peço para fazer pesquisa. Alguns fazem 

na Internet em casa e outros em livros. 

Geralmente, quem não tem Internet faz pesquisa 

em livros. Agora mesmo a gente acabou de fazer 

uma pesquisa sobre área urbana e área rural. 

Pesquisadora: Que tipo de livros os alunos 

usaram? 

P3: A escola tem uma pilha de livros usados e 

deixa que eles levem para casa para fazer 

pesquisa. 

Pesquisadora: São livros didáticos? 

P3: Sim, velhos.  

Pesquisadora: Então, você deixa em aberto? 

Quem tem Internet utiliza esse recurso e os 

demais os didáticos? 

P3: Eles podem pesquisar onde quiserem, desde 

que façam a pesquisa dentro das características 

que foram ensinadas. O que tem numa área rural 

e o que tem numa área urbana. Você faz um 

direcionamento do que você quer, o que tem de 

ter no trabalho para eles compreenderem o que 

tem de fazer.  

Pesquisadora: Nesse momento você está 

realizando algum tipo de pesquisa com seus 

alunos na Internet? 

P3: Na Internet, na Escola X, não. A gente só tem 

um notebook na sala. A lição de casa hoje foi 

uma pesquisa sobre as formigas. Eles vão fazer 

com o material que tiverem. Aqui é muito 
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complicado. Não dá nem para usar o Datashow 

na sala de aula ou outra mídia, porque você não 

pode apagar a luz. Eu quero desligar a luz para 

projetar alguma coisa para trabalhar com os 

alunos... Eu não consigo, porque também tem de 

desligar a tomada. O diretor disse que vai 

separar os circuitos e, então, eu vou poder 

trabalhar um pouco mais a informática.  

Pesquisadora: Quais dificuldades os alunos 

encontram para realizar uma pesquisa na 

Internet? 

P3: Além do perigo de serem aliciados pelo que 

existe por trás da Internet, eles têm dificuldades 

para selecionarem o que é importante para a 

pesquisa. Eles copiam e colam tudo e acabam 

trazendo uma porção de informações 

desnecessárias. Dos 36 alunos da minha sala, só 

uma meia dúzia consegue ler e selecionar as 

informações necessárias para a pesquisa. Você 

precisa dizer: Você precisa dizer: “Olha isso aqui 

é desnecessário, já mudou de assunto”. Só 

porque eles acham a palavra-chave, eles 

colocam tudo o que está escrito.  

Pesquisadora: Eles leem e não conseguem 

selecionar a informação necessária, ou nem 

mesmo leem o texto? 

P3: Por exemplo, hoje eu dei de lição de casa 

uma pesquisa sobre as formigas: a função das 

formigas, a diferença entre a operária, a rainha, o 

soldado... Eu perguntei: “Como você percebe 

que a formiga é uma rainha?”. Então, eles 

começaram com uma frase enorme. “A rainha é 

a responsável por isso e aquilo”, mas a pergunta 

não era essa. Era realmente a diferença visual. 

Quando você olha, você já vê que é uma rainha. 

Era só falar porque elas nascem com asas.  

Pesquisadora: Se a pesquisa fosse em 

materiais impressos, as dificuldades seriam as 

mesmas? 

P3: Sim! Eles localizam a resposta, mas não 

sabem selecionar o que precisam dentro do 

trecho que foi localizado.  A gente tem de 

trabalhar muito com isso. Eles têm muita 

dificuldade de sintetizar as respostas.  

Pesquisadora: Há consenso entre os alunos 

que pesquisar na Internet é mais rápido e 

fácil do que em material impresso? Você 

concorda com isso? 

P3: Eu também diria isso para meu pai, se eu 

quisesse um computador [risos]. Mas também 

penso que é mais fácil pesquisar na Internet. Eles 

têm mil possibilidades, mil materiais para 

consultar. Certamente, é mais fácil. Os livros são 

mais cansativos para eles. Na Internet é só 

colocar a palavra que você quer, que aparece a 

página onde está aquilo que você procura.  

Pesquisadora: O que você acha que os alunos 

precisam saber para fazer uma pesquisa nos 

materiais impressos e na Internet? 

P3: Precisam de uma orientação. Primeiro, é 

preciso dar uma boa orientação. Você precisa 

dar alguns tópicos, tudo bem certinho. Se você 

deixar muito livre, vêm coisas que não têm nada 

a ver. Você tem de dar alguns tópicos para 

pesquisa, como se fossem perguntas. Por 

exemplo, se eles vão fazer uma pesquisa sobre 

as formigas, você precisa falar assim: “Quais os 

tipos de formigas que existem?”. Eu estou 

fazendo assim, porque, às vezes, que dei apenas 

o tema, não ficou bom. Cada um pegava uma 

coisa que não tinha nada a ver, coisas muito 

avançadas para a idade deles, informações que 

seriam aprofundadas no Ensino Médio. 

Pesquisadora: Qual sua avaliação sobre a 

estrutura do laboratório de informática? 

P3: Ah! Eu acho boa. 

Pesquisadora: Que experiências da cultura 

escrita você observa que os alunos levam para 

a pesquisa na Internet? 

P3: Se eles souberem escrever, eles sabem 

pesquisar. O Google é uma ferramenta que você 

tem de saber fazer a pergunta certa. Quanto 

melhor você especificar a pergunta, melhor será 

a resposta. Eu acho que quanto melhor eles 

escrevem, mais chances têm de ter as respostas 

certas. Eles precisam escrever com coerência e 

coesão e pensar coerentemente também.  
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APÊNDICE J – TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA REALIZADA COM O POIE 

DOS 4ºS ANOS DO CICLO INTERDISCIPLINAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Programa de Pós-graduação em Educação – Mestrado  
Universidade Metodista de São Paulo [UMESP] 

 
 

 

 

Entrevista com o Professor Orientador de 

Informática Educativa – POIE  

 

Pesquisadora: Você pode fazer um breve 

relato de sua trajetória profissional? Quais 

situações formativas mais marcaram a sua 

trajetória? Que cursos você fez? Que pessoas 

você considera terem influenciado sua 

formação? 

POIE: Formei-me pela Universidade Estadual 

Paulista (UNESP), em 2008 e, em seguida, 

ingressei na rede estadual, lecionando Geografia. 

Em 2012, ingressei na Prefeitura Municipal de 

São Paulo (PMSP), atuando como Professor de 

Geografia, até que, em 2015, quando surgiu a 

oportunidade de candidatar-me à vaga de 

Professor Orientador de Informática Educativa, 

aqui na escola. Eu escrevi um projeto, apresentei 

para o Conselho de Escola e, desde 2015, estou 

atuando como POIE I. Em 2015, eu trabalhei com 

o Ciclo Autoral e, em 2016 e 2017, com o Ciclo 

de Alfabetização e com o Ciclo Intermediário, 

também. Além disso, também têm os projetos 

que desenvolvo com outras turmas. Esse ano, 

por exemplo, estou com um Projeto de Robótica 

e com um Projeto de Xadrez, também com os 

alunos do Ciclo Autoral.  

Pesquisadora: Quais os cursos de formação 

que mais marcaram a sua trajetória? 

POIE: Olha, além da graduação, não tenho 

nenhuma especialização, nem mestrado. Então, 

venho fazendo cursos que a própria Secretaria 

da Educação Municipal vem disponibilizando – 

cursos e formações voltadas para POIE. Eles vêm 

ajudando muito. Quando a gente entra nessa 

função, a gente não sabe muito bem como é o 

dia a dia, então, essas formações da SME, via 

Diretoria Regional, ajudam bastante como lidar 

com as crianças e com os adolescentes dentro 

da sala de informática, algumas novidades, 

algumas metodologias, novas didáticas, como, 

por exemplo, a Cultura Maker28
, essa questão da 

programação... Tudo isso, essas novidades, eu 

venho tendo nessas formações.  

Pesquisadora: Desde 2015 você está como 

POIE, aqui, na escola? É isso que você falou? 

POIE: Esse é meu terceiro ano como POIE. 

Pesquisadora: A Secretaria da Educação 

sempre oferece formação para os POIE? 

POIE: Sempre têm encontros de formação, pelo 

menos uma vez a cada dois meses. Tem um 

encontro aqui na Diretoria Regional de São 

Miguel com assuntos variados. Por exemplo, na 

terça-feira teve uma formação para pensar no 

currículo de tecnologias, porque nós não temos 

uma diretriz para embasar o nosso 

planejamento. Cada POIE tem o seu projeto e a 

sua metodologia. Agora está sendo discutido um 

currículo de tecnologias. Então na terça-feira, 

eles perguntaram o que a gente trabalha para 

organizar um documento. A formação é muito 

variável. Às vezes, a gente vai lá e aprende 

programação, às vezes, discute a questão da 

cultura afro, então, varia muito a formação, mas 

ajuda bastante. 

Pesquisadora: O que vocês estão discutindo a 

respeito do currículo de tecnologias? 

POIE: Teve um debate muito forte sobre o uso 

das tecnologias nos encontros da Diretoria de 

Ensino.  Uma discussão sobre o currículo, se este 

seria uma coisa mais técnica, ou as tecnologias 

                                                           

28 “O Movimento Maker é uma extensão da cultura Faça-
Você-Mesmo ou, em inglês, Do-It-Yourself (ou 
simplesmente DIY). Esta cultura moderna tem em sua 
base a ideia de que pessoas comuns podem construir, 
consertar, modificar e fabricar os mais diversos tipos de 
objetos e projetos com suas próprias mãos” (CULTURA 
MAKER, 2018). 
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como ferramentas do processo de 

aprendizagem. Para começar, as tecnologias vão 

muito além do computador, é muito mais 

abrangente. Embora, a gente fique com a 

imagem do computador, as tecnologias não se 

restringem ao computador. Também a gente 

pode falar de fotografia, até mesmo do uso de 

ferramentas manuais, que podem não ser 

tecnologias mais avançadas, mas são 

tecnologias.  Então, teve toda essa discussão e, 

num primeiro momento, aconteceu a discussão 

do que são as tecnologias e, num segundo 

momento, optou-se por usar as tecnologia como 

uma ferramenta para chegar-se numa 

determinada competência.  

O currículo não se baseia em ensinar, por 

exemplo, as ferramentas do Word ou as 

ferramentas do Power Point, mas o uso das 

tecnologias dentro de um processo de 

aprendizagem. O aluno acaba, por conta própria, 

aprendendo a usar as tecnologias, quando ele 

tem, por exemplo, de fazer uma pesquisa. Ele vai 

aprendendo automaticamente a usar essas 

ferramentas dos programas. Então, a ideia é que 

não seja uma coisa voltada para aprender um 

programa, não é uma técnica, mas uma 

ferramenta pedagógica. 

Pesquisadora: Você trabalha com todas as 

turmas do Ensino Fundamental I? 

POIE: Eu trabalho com as turmas dos 1º
s
 aos 4º

s
 

anos, dentro da grade normal, com Robótica 

com um grupo pequeno 6 a 10 alunos dos 7º
s 

anos, num projeto fora do horário regular de 

aulas. Também tenho um Projeto de Xadrez para 

ajudar os alunos no raciocínio lógico. O outro 

POIE atende as turmas dos 5º
s
 aos 8º

s
 anos, 

porque este ano não temos o 9º ano aqui. 

Pesquisadora: Então, você não participou de 

cursos voltados para o ensino da leitura e da 

escrita com as tecnologias? 

POIE: Não. Este tipo de formação não. Como 

trabalhar com a leitura e a escrita na Informática, 

eu não fiz. Eu já fiz um curso de literatura afro-

brasileira, mas não tinha nada a ver com o uso 

das tecnologias. Também participei de um curso 

de curta duração voltado para o ensino da 

leitura e da escrita, mas não com as tecnologias. 

Esse não foi na Diretoria de Ensino. 

Pesquisadora: Como você define o que 

trabalhar com os alunos dos 1º
s
 aos 4º

s
 anos 

nas aulas no laboratório de informática? Há 

alguma orientação por parte da Diretoria do 

que trabalhar? Você planeja com suas colegas 

professoras com quem compartilha as 

turmas, ou decide por conta própria o que 

ensinar? 

POIE: Orientação a gente não tem, como já 

disse. A gente não tem um currículo. A portaria 

que fala sobre as atribuições do POIE é mais 

voltada para as questões burocráticas, sobre as 

funções do POIE, complementação de jornada, 

licença saúde, quantos dias ele pode ficar 

afastado sem perder o cargo, mas não trata da 

questão pedagógica. Então, quando eu comecei 

em 2015, o trabalho no laboratório foi mais fácil, 

porque os alunos eram adolescentes e eu estava 

acostumado com essa faixa etária.  

O ano passado [2017], comecei a trabalhar com 

o Ciclo de Alfabetização e precisei pedir ajuda 

para as professoras e para a coordenadora. Eu 

ainda estou aprendendo a falar com as crianças. 

A gente aprende na prática mesmo, conversando 

com os outros professores. Até entender o que 

pode pedir para um 1º ano, 2º, 3º ou 4º anos 

demora. E tem um [fator] complicador: dentro 

do mesmo ano, têm turmas que têm mais 

facilidade com o computador e outras não. 

Como fico pouco tempo com as crianças, o 

processo é bem lento.  

Pesquisadora: O que você acha que o 

professor precisa saber para desenvolver uma 

pesquisa com os alunos na Internet? 

POIE: Primeiro, acho que o professor precisa 

fazer uma pesquisa sobre o assunto, antes dos 

alunos pesquisarem, para ter uma ideia de quais 

resultados eles podem encontrar, quais os sites 

mais confiáveis para indicar, analisar se o tema é 

adequado para a faixa etária, deixar claro qual é 

o objetivo da pesquisa, porque têm um milhão 

de interpretações e sites que se pode acessar 

para uma pesquisa, definir qual é o recorte que 

quer naquele momento, se for algo muito 

abrangente, vai virar recorte e cola.   

Penso que, num primeiro momento da pesquisa, 

tem de ser algo bem específico mesmo, para 

que eles aprendam a pesquisar. Não é digitar 

qualquer coisa no Google. Você tem de saber 

refinar a pesquisa.  O primeiro passo é um 

recorte bem definido do tema de pesquisa. 
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Saber usar o buscador e entrar no Google todo 

mundo sabe, desde o 1º ano, agora o problema 

é refinar a busca. Com os pequenos eu não 

trabalho pesquisa, porque não tenho segurança.  

Observo que não se pode propor uma pesquisa 

aberta, do tipo “Façam uma pesquisa sobre um 

determinado tema”. Eles vão trazer muitas 

informações, porque não têm condições de 

selecionar as que se referem diretamente ao 

assunto. 

Com os Ciclos de alfabetização e os alunos dos 

4º
s
 anos, em relação à pesquisa, eu escolho um 

texto e faço uma leitura e, depois, peço que 

alguns alunos leiam também, algo como: “Qual é 

a origem da festa junina?” Já, com os 1º
s
 ou 2º

s
 

anos, eu leio o texto em voz alta e eles 

acompanham, depois peço para eles relerem o 

texto e ilustrarem. Eles têm de fazer pesquisa de 

imagens na Internet, que vai ajudar a ilustrar o 

texto. Mas escolher um tema e pedir para fazer 

uma pesquisa, eu não faço. Também tem o 

problema do tempo. Acho que os alunos não 

teriam tempo para selecionar, ler e compreender 

o que estão pesquisando. 

Pesquisadora: Bom, com isso você quer dizer 

que os alunos sabem acessar os sites, lidar 

com as telas e janelas e que o problema é na 

leitura dos textos e na seleção das 

informações? 

POIE: O problema é na seleção das informações. 

Antes da pesquisa os alunos precisam ter uma 

aula sobre o assunto, conversar bastante com o 

professor e saber qual é o objetivo da pesquisa. 

Eles precisam ter alguma bagagem, antes de ir 

para o computador. 

Pesquisadora: Quais são as dificuldades que 

os alunos encontram para realizar uma 

pesquisa na Internet? 

POIE: Eles não têm a capacidade de avaliar se 

uma informação é adequada, confiável ou não. 

Eles não sabem usar a informação encontrada. 

Falta mesmo é saber fazer pesquisa. O uso da 

ferramenta é bem tranquilo para eles. Eles 

também acessam a Internet pelo celular, então, 

estão acostumados com as ferramentas. 

Pesquisadora: É você quem define as duplas 

de trabalho no laboratório? Elas podem trocar 

informações durante as atividades? 

POIE: Eles geralmente formam duplas por 

afinidade. Preferem ficar com os amigos.  

Pesquisadora: E há troca de informações 

entre as duplas durante as atividades? 

POIE: Eles conversam com as duplas próximas. 

Eu não deixo que fiquem circulando para ir à 

outra dupla, senão eles querem mostrar a todo o 

momento o que estão fazendo. Antes, eu 

deixava, mas agora não deixo. Tem que dar uma 

restringida, senão fica um tumulto. Eles precisam 

resolver quem vai usar o mouse, quem vai 

esperar, quem vai digitar e, às vezes, discutem, 

mas eu falo: “Entendam-se”. 

Pesquisadora: Qual é a sua avaliação sobre a 

estrutura do laboratório de informática? 

POIE: Como qualquer espaço da escola pública, 

tem um monte de problemas. Computadores 

que vão ficando ultrapassados, licenças de 

softwares  que não são renovadas, Internet lenta, 

então, é complicado, porque os alunos estão 

acostumados com um celular 4G e na casa deles 

também é tudo muito rápido e, aqui, estamos 

trabalhando tecnologias anteriores. Então, é 

complicado!  

O laboratório de informática deveria ser mais 

atualizado e trabalhar com softwares livres, 

porque se faz contrato com a Microsoft, essas 

grandes empresas, e acaba a licença, os 

materiais que a gente estava acostumada a 

trabalhar, não pode usar. Daí muda a gestão, 

não renova e começa tudo do zero, novamente. 

Falta manutenção. A gente abre um chamado, às 

vezes, demora meses para o técnico vir fazer a 

manutenção. Por exemplo, estou com uma 

máquina parada por problema de monitor desde 

o ano passado e eles não veem trocar o monitor.  

Desde que voltamos do recesso, a rede foi 

invadida por um vírus e, até hoje, o problema 

não foi resolvido. Faz-se um primeiro 

investimento nas máquinas, mas, depois, vai 

sucateando e, nossa escola, ainda é privilegiada, 

a gente vai às formações e sabe de escolas que 

nem têm computadores. Eles abrem a escola, 

têm o cargo de POIE, mas o professor tem de 

trabalhar com outras coisas, porque não têm 

computadores. A gente sabe de escolas que têm 

computadores quebrados há mais de um ano e, 

como tudo na escola pública, vai sucateando... 
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Pesquisadora: Existe algum trabalho em 

conjunto entre as professoras das turmas e o 

que você realiza no laboratório de 

informática? Como vocês planejam esse 

trabalho?  

POIE: Às vezes. A gente conversa na JEIF, ou 

mesmo nos corredores. Quando vou buscar a 

turma na sala para levar ao laboratório, 

conversamos. Elas [as professoras dos 4ºs anos] 

dizem o que estão trabalhando e pedem para eu 

preparar uma atividade para os alunos 

desenvolverem no laboratório. Elas sempre estão 

pedindo que eu trabalhe algum assunto com os 

alunos no laboratório, mostre alguma coisa, 

pedem para complementar algo trabalhado na 

sala, pedem para entrar em um blog ou site, 

mostrar algum vídeo. 

Pesquisadora: E quando os professores não te 

pedem para fazer algo, você segue seu 

planejamento? 

POIE: Eu sou professor de Geografia, então, eu 

trabalho bastante com a questão de mapas. 

Aquele dia que você entrou na sala, eu estava 

com eles no Google Maps, trabalhando a 

questão da escala. Eu mostrei a imagem do 

satélite aqui da escola, e a gente foi aumentando 

na escala até chegar ao planeta, para eles irem 

percebendo a rua, a quadra, a cidade, o país e o 

continente. Era essa a atividade que eu estava 

fazendo com eles. Eu como sou professor de 

Geografia, eu acabo fazendo um quebra-cabeça 

de mapas com os alunos.  

No 2º ano eu tenho aula compartilhada. Eu 

tenho duas aulas por semana lá, uma só comigo 

e, outra, com a professora regente. Então, como 

temos mais tempo, eu pedi para eles 

desenharem as paisagens da rua deles e as 

casas, algum comércio, alguma coisa e, depois, 

pedi para eles tentarem copiar o desenho no 

computador. Não saiu desenho [risos], mas eles 

se esforçaram bastante para fazer. Se eu fosse 

levar a ferro e a fogo, a gente estaria até hoje 

fazendo. Foi a primeira atividade do ano assim, 

mas a ideia é retomar, até porque eles vão estar 

mais ágeis.  

Para os 1º
s 

e 2º
s
 anos têm de ensinar tudo, até 

pegar no mouse. As mãozinhas são pequenas e 

o mouse grande, então, mexe aqui e mexe ali, 

para apertar o botão e soltar. Vai apertar, e já 

mudou de lugar, é difícil. 

Pesquisadora: Você já chegou a observar 

como as crianças lidam com o Youtube? Se 

elas são capazes de acessar os vídeos, usar 

música ou imagem nos seus trabalhos?  Você 

costuma explorar esses recursos nas aulas? 

POIE: Têm alguns alunos que já conseguem 

fazer tudo. Eles têm canal no Youtube sobre o 

minecraft. Bom, às vezes, quando a turma 

colabora e a gente está com as atividades 

tranquilas, na última aula do semestre, eu 

imponho algumas restrições e digo que não 

podem acessar nada violento e nem rede social. 

Então, eles entram no Youtube, assistem o clip 

do cantor que gostam, assistem o desenho que 

gostam, os gols do Neymar e vão embora. É 

bem tranquilo! Eu reparo que eles têm 

problemas com a ortografia, mas como a 

Internet mostra as opções, eles selecionam o 

que querem entrar ou vão às imagens. 

Pesquisadora: Minecraft? 

POIE: É um joguinho [jogo de videogame]. É um 

tipo de RPG.  Uma vila da idade média que 

precisa ser administrada. Por exemplo, tem 

guerras entre os feudos e você como 

administrador precisa lidar com os problemas. 

Dá para trabalhar com várias coisas, porque 

exige um planejamento da cidade, como a 

urbanização, o problema da água, às vezes, 

precisa desviar o curso do rio, porque o esgoto 

não pode estar perto do rio. E algumas crianças 

têm canais no Youtube sobre o jogo. 
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APÊNDICE K – TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA REALIZADA COM A 
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Entrevista com a Coordenadora Pedagógica –  

CP 

 

Pesquisadora: Eu gostaria que você fizesse 

um breve relato sobre sua trajetória 

profissional. Quais foram as situações 

formativas que mais marcaram sua vida 

profissional? Quais as pessoas ou cursos que 

você considera que tenham influenciado sua 

formação profissional?  

CP: Bom, são 31 anos de carreira. Eu entendo 

que minha trajetória profissional foi toda 

marcada pelas ações que aconteceram a partir 

da divulgação da Psicogênese da Língua Escrita, 

quando foi implantado o Ciclo Básico, onde já se 

discutia algumas questões.  

No próprio Magistério, antes de eu me formar, 

alguns professores aventuravam-se a discutir as 

questões de Piaget e um pouco de Emília 

Ferreiro, sem saber muito o que era.  Depois, 

ainda como estudante, eu participei do Projeto 

Ipê na escola, como atividade do estágio do 

Magistério.  

No estágio eu já participava do Projeto Ipê, 

assistindo aqueles programas que, me parece, 

foram os primeiros trabalhos de ensino à 

distância com o uso da TV, dos filmes e dos 

programas gravados que acompanhavam os 

textos de estudo. Uma das minhas professoras 

do mestrado falava que, acho que, foi o primeiro 

Projeto de Educação a Distância.  

Pesquisadora: Você era aluna do Magistério 

e? 

CP: É, eu fazia o Magistério e, como atividade do 

estágio, eu fazia o curso do Projeto Ipê com os 

professores da escola. Depois, minha carreira foi 

toda marcada por cursos de formação 

continuada. Eu fiz todos os cursos da rede 

estadual.  

No curso Alfabetização Teoria e Prática, eu já 

participei, como professora. Isto se aprende com 

o Ciclo Básico, depois, o Programa de Formação 

de Professores Alfabetizadores (PROFA). Todos 

os cursos que a rede foi oferecendo, eu fui 

fazendo, e acho que essa é a estrutura da minha 

formação profissional.  

Antes disso, ou paralelamente, ainda teve um 

grupo de estudos que interferiu muito na minha 

vida acadêmica, que não tinha nada a ver com a 

faculdade. Lá, nós estudávamos Emília Ferreiro, 

Piaget, Paulo Freire, por conta própria. Depois 

formamos um grupo para estudar para o 

concurso. A gente estudava muito para passar 

nos concursos. Também formamos um grupo 

para estudar com o formador, num trabalho com 

o Projeto MOVA-Brasil
29

.  

A minha primeira experiência com alfabetização 

foi o MOVA. A gente estudava lá, com o 

formador, e depois ia para a sala de aula para 

alfabetizar os adultos, os carregadores de gás, lá 

na Vila Carioca. Eu via muita contradição entre o 

que estudávamos e o que a gente fazia, mesmo 

na linha de Paulo Freire.  

Eu fiz um monte de besteiras lá, lembro-me 

muito bem. A gente tinha a ideia da palavra-

chave e pegava as palavras chaves dos 

profissionais, Liquigás, caminhão, trabalho e tal, 

e quebrava todas as palavras em sílabas e 

começava a formar outras palavras que não 

tinham nada a ver. Mas como eu estudava, a 

gente discutia e dizia isso não está bom, não é 

bem assim. E essa foi uma grande aprendizagem 

para mim em termos de alfabetização.  Paralelo 

a isso, eu trabalhava na sala de aula na rede 

municipal. 

                                                           
29 Projeto MOVA-Brasil foi inspirado no Movimento de 
Alfabetização de Jovens e Adultos (MOVA) criado por 
Paulo Freire (N.A.). 
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Pesquisadora: Era outro trabalho na Vila 

Carioca? 

CP: Sim, era outro. Era um trabalho 

independente que foi organizado com esse 

grupo de estudos, vinculado à empresa de gás e 

ao sindicato. Um trabalho comunitário, de 

entidades não governamentais dentro da 

empresa de gás e com vínculo com a Prefeitura.   

Depois disso, o que mais marcou minha carreira 

foi o PROFA, quando eu te conheci na Prefeitura 

de São Paulo, que me trouxe mais clareza em 

relação à atuação didática do professor. Bom, 

antes do PROFA na Prefeitura, eu fiz um PROFA 

numa instituição particular. E depois foi o da 

Prefeitura, onde você foi minha formadora. Você 

foi a pessoa que mais marcou minha vida 

profissional [risos]. 

Pesquisadora: Hum! 

CP: [risos]. Foi o PROFA o curso com o qual eu 

realmente aprendi o que fazer na sala de aula, 

porque os cursos diziam o que não fazer, não é!  

Não pode isso, não pode aquilo, não pode. E a 

organização do PROFA trouxe-me essa ideia do 

que eu deveria fazer. Acho que o PROFA é um 

marco na minha carreira, na minha atuação... 

Pesquisadora: Bom, eu acho que a segunda 

pergunta você já respondeu, que era se você 

já havia participado de algum curso de 

formação voltada para o ensino da leitura e 

escrita. 

CP: Sim! 

Pesquisadora: Já respondeu, não é? 

CP: Muitos, fiz vários cursos, vários. 

Pesquisadora: Além desses cursos que você 

citou, tem algum outro de leitura e escrita 

que você considera tenha influenciado na sua 

formação? 

CP: Fiz cursos sobre produção de textos no 

Centro de Estudos e Normas Pedagógicas 

(CENP). Foram muitos. Eu não me lembro dos 

nomes, mas foram muitos da rede pública, onde 

eu trabalhava, ou aqui na Prefeitura, mesmo. Na 

época da Erundina, eu participei de cursos na 

Diretoria de Ensino, cursos com a Kátia Brakling, 

que foi nossa formadora, Marli Barbosa também. 

Cursos que me orientaram nessa trajetória. 

Pesquisadora: Então, você acabou fazendo 

vários cursos com as pessoas com as quais 

você trabalhou depois, ou tem trabalhado 

esses anos todos? 

CP: Sim! 

Pesquisadora: Você participou de algum curso 

voltado para o ensino da leitura e escrita com 

o uso das TIC? 

CP: Ah! Eu acho que nessa linha eu posso 

considerar as disciplinas do meu mestrado na 

Universidad Nacional de La Plata. Fiz uma com a 

Flora Perelman e outro com a Marina Kriscutzky, 

que acho foi o melhor curso em relação ao uso 

das tecnologias. Foi um curso completamente à 

distância. Ela é do México. Nós não conhecíamos 

a Flora e a Marina e os alunos que participaram 

do curso também não se conheciam. Cada um 

era de um lugar da América Latina, mas houve 

boa interação. O curso foi muito bom. 

Pesquisadora: Você poderia fazer um breve 

relato de quais foram os conteúdos deste 

curso e qual foi a contribuição para sua 

formação e atuação como coordenadora 

pedagógica? 

CP: A Flora Perelman apresentou duas de suas 

pesquisas acadêmicas. Uma sobre o uso dos 

buscadores da web e outra sobre o resumo de 

textos. Particularmente, a dos buscadores 

trouxe-me muitos elementos para o trabalho na 

escola. Eu acabei trazendo aqui para a Escola X.  

Agora, nós temos uma trajetória razoável com o 

uso das tecnologias aqui na Escola X.   A gente já 

fez conferência on-line com alguns autores na 

Semana Literária. Essa foi uma ideia que eu 

trouxe dos cursos de La Plata, as conferências 

on-line. Na verdade, nem foi a partir da 

disciplina da Flora. Também teve outro curso de 

leitura voltado para as tecnologias com um 

professor que não lembro o nome agora. Ele 

trabalhava com a leitura digital, com o e-book, 

com essa perspectiva de leitura digital.  

Inicialmente, o curso nos incomodou muito, 

porque era muito voltado para o uso das 

tecnologias da Apple, da Amazon, venda de 

livros digitais, e-books e tudo mais. Incomodou-

nos por conta desses grandes nomes fazerem 

parte tão fortemente da fala do professor 
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formador. Mas as experiências que ele nos 

trouxe de leituras digitais foram riquíssimas, e eu 

terminei trazendo também aqui para a Escola X, 

um trabalho com a leitura do “Submarino 

Amarelo”, que é um e-book da Apple, 

superinterativo. Então, na época, na nossa 

Semana Literária, levamos todos os alunos para a 

sala de leitura e projetamos o e-book, porque 

não temos computadores da Apple ou celular 

para todos os alunos. Eles puderam conhecer o 

que é um e-book, com a interatividade, porque 

tinha música, imagens, os “Beatles” tocando. É 

um material fantástico!!! 

Pesquisadora: Então, foi uma situação de 

leitura que envolveu a participação de todos 

os alunos? A exploração de um e-book?  

CP: Depois disso, a gente começou a construir 

alguns livros digitais, não necessariamente e-

book, mas nas Semanas Literárias. Em sala de 

aula cada grupo estudou um autor e produziu 

um livro digital. Isso já aconteceu aqui umas 

duas ou três vezes. O foco não era na técnica, 

mas voltado para a leitura nas tecnologias. 

Nesse caso, as tecnologias sendo usadas como 

ferramenta. 

Pesquisadora: Certo!!! 

CP: Depois da disciplina da Flora, eu também 

trouxe para a escola uma discussão acerca do 

uso dos buscadores, mas não consegui me 

aprofundar muito nessa discussão. Ainda é um 

material a ser trabalhado aqui. Com a Marina 

Kriscutzky, as discussões foram sobre 

alfabetização digital.  

Sobre o conceito de alfabetização, se o 

ampliamos para alfabetização digital ou não. Os 

riscos em torno de usar ou não a palavra digital 

com a alfabetização, porque se começa a 

inventar um monte de nomes e se restringe o 

conceito de alfabetização, ou se passa a pensar 

num trabalho para alfabetizar e em outro para 

aprender a técnica. A ideia é de que a 

alfabetização é um todo – um conjunto de 

práticas sociais de leitura e escrita que devem 

incorporar as tecnologias.   

Pesquisadora: Esse curso você fez lá na 

Universidad de La Plata? 

CP: Foi parte da formação em La Plata, mas o da 

Marina foi feito completamente on-line. O 

interessante foi como ela usou a ferramenta 

digital para fazer formação a distância. Ela é 

ótima, uma ótima mediação. Ela usou estratégias 

que aproximaram o grupo que não se conhecia, 

formando duplas com gente do Brasil, Argentina, 

México, e tal. Fazia propostas e a mediação de 

um jeito que deixou todo mundo muito próximo. 

Foi incrível. Ela nos ensinou a usar o Google 

Drive nas situações de produção de texto 

coletivo. Essa foi uma parte superlegal, todo 

mundo escrevendo ao mesmo tempo, sem se 

conhecer e com a mesma ferramenta. Isso eu já 

trouxe para a Escola X, também, a gente fez 

alguns relatórios, alguns trabalhos com essa 

ferramenta e também o trabalho de revisão com 

os alunos, usando as tecnologias, a editoração.   

O problema é que falta ferramenta para esse 

trabalho com os alunos, mas os professores já 

têm uma ideia do que seja o Google Drive e, 

entre nós, usamos bastante. 

Pesquisadora: Espera aí! Você só usou o 

Google Drive com o grupo de professores? O 

trabalho de revisão com os alunos foi aquele 

deles tentarem revisar o texto na tela do 

computador usando o Word?  

CP: Sim! O trabalho com edição de textos, a 

partir do que fui compreendendo sobre o 

processo de edição com o uso das tecnologias 

no meu mestrado. 

Pesquisadora: O que você disse que falta? 

CP: Falta computador!!! 

Pesquisadora: Não têm computadores 

suficientes para todos os alunos? 

CP: Sim! Tem o problema da estrutura. O 

laboratório de informática tem de ser usado por 

toda a escola. Não pode deixar o uso para uma 

turma, enquanto ela está desenvolvendo um 

projeto, ou sequência, e as outras turmas ficarem 

sem aula no laboratório. Tem um horário que 

precisa ser respeitado.  O tempo dos alunos no 

laboratório é muito restrito e fica difícil 

desenvolver todas as etapas do projeto, ou dar 

continuidade a alguns que levam muito tempo.       

Também, essas situações de produção de textos 

são coletivas e precisam da mediação do 

professor de sala de aula e no laboratório os 

alunos ficam com o POIE.  Então, não dá para o 

professor dizer o tempo todo: “Eu vou trabalhar 
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com uma produção de textos coletiva”, porque 

na sala de aula só tem um tablet para toda a 

turma. 

Pesquisadora: Hum!!! Quais são os principais 

conteúdos que você tem abordado na 

formação dos professores? 

CP: Esse ano precisei retomar as discussões e 

estudos sobre o sistema alfabético de escrita 

com os professores. Pretendia trabalhar com 

documentação pedagógica, utilizando as 

tecnologias como recursos, mas dada a mudança 

de professores na escola e alguns problemas 

que eu tive no ano passado, decidimos retomar 

as formações na JEIF com as questões do 

sistema de escrita. Trabalhei bastante com esse 

conteúdo de formação, bastante mesmo!!!  Já, o 

ano passado, a discussão foi maior em termos 

de tecnologias. Nosso projeto de JEIF tinha o 

foco na leitura e produção de textos com o uso 

das tecnologias. Foi muito bom o trabalho!!!  

Pesquisadora: Quando você diz que no ano 

passado as JEIF foram para estudar as 

questões da leitura e da produção de textos, 

quais esferas literárias você priorizou nos 

projetos e sequências de leitura e produção 

de textos?  

CP: O foco foi na esfera literária. Na verdade, em 

alguns gêneros da esfera literária, mais nos 

contos. 

Pesquisadora: E esse ano, então, você 

resolveu estudar com os professores o 

sistema alfabético de escrita? 

CP: Sim! É isso!  

Pesquisadora: E, como você aborda esse 

conteúdo, quais estratégias formativas você 

utiliza na formação dos professores? 

CP: Na verdade, eu estou fazendo quase um 

PROFA com os professores. Peguei o módulo I, 

que trata das questões do sistema de escrita, e 

estou adaptando para o trabalho aqui na Escola 

X , porque o grupo é muito novo, sem formação, 

nunca ouviram falar sobre estratégias de leitura, 

tinham um monte de dúvidas em relação às 

hipóteses de escrita, sondagem... 

Pesquisadora: Você retomou a análise de 

escrita e os níveis? 

CP: Analisamos escritas, assistimos vídeos sobre 

as hipóteses de escrita, discutimos como fazer as 

sondagens, muitas questões sobre a escrita. 

Também retomamos as discussões sobre leitura 

em voz alta, sua importância, o que se aprende, 

as questões do planejamento da leitura e um 

monte de coisas, embora, eu tenha uma rotina 

na JEIF. Toda JEIF começo com a leitura de um 

texto literário, seguidos de indicação literária, 

agenda cultural. Eu, às vezes, tematizo o que 

estou fazendo com os professores. Discuto por 

que faço assim e não de outra maneira, mas nem 

sempre.  

Pesquisadora: Pelo que entendi uma das 

estratégias formativas que você utiliza na 

formação é a análise de escritas e a dupla 

conceptualização. Você faz a leitura do texto 

literário e tematiza seus comportamentos 

leitores, para que sejam analisados e 

discutidos pelos professores na expectativa 

de que repertoriem os alunos com a leitura 

desses textos. É isso?  

CP: Sim! Eu também analisei muitas propostas 

de trabalho que envolvem a compreensão do 

sistema de escrita com os professores.  

Assistimos a muitos vídeos do PROFA e outros 

do Ler, que discutem situações de aprendizagem 

que contribuem para a compreensão do sistema. 

Analisamos aquela proposta de escrita coletiva 

do “Basquetinho”. 

Pesquisadora: E a partir dessas situações de 

leitura e escrita, você discute a 

fundamentação teórica com o grupo? 

CP: Sim! Eu utilizo muito a tematização. 

Analisamos situações em vídeo e propostas de 

escrita e discutimos concepção, intervenções, 

interação e tudo o que envolve a proposta. 

Pesquisadora: Algo mais além da 

fundamentação teórica e da discussão sobre 

as intervenções didáticas? 

CP: Discutimos muito o que vamos fazer com 

nossos alunos dos 4º
s
 anos. Ainda temos um ou 

dois não alfabéticos em cada sala.  Daí, agora, a 

gente está discutindo um trabalho de 

recuperação contínua, pensando nas 

possibilidades de recuperação com aquelas 

crianças que não avançaram ainda. É um 

trabalho árduo. 

Pesquisadora: É, só esse problema é para 
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discussão de mais de uma semana de JEIF? 

CP: A gente fez um trabalho com caixas de letras 

móveis. As letras móveis de plástico são muito 

complicadas para a sala de aula. Elas parecem 

brinquedos e na hora de organizar fica muito 

complicado. Eu consegui verba e fizemos uma 

caixa de madeira para colocar todas as letras. 

Agora, todas as salas têm caixas de madeira e 

letras de papel. Elas já ficam organizadas em 

ordem alfabética e facilita bastante. Estamos 

trabalhando para que o professor use, porque 

nem todo mundo usa, a gente sabe. Mas eu 

tenho duas salas de 1º ano alfabéticas e uma 

professora que não faz JEIF tem algumas poucas 

crianças não alfabéticas.   

Pesquisadora: Como você define os 

conteúdos para formação dos professores nas 

horas da JEIF? Quais critérios você utiliza para 

defini-los? 

CP: A cada final de ano, nós fazemos avaliação 

do Projeto Especial de Ação (PEA) do ano e, 

então, levantamos as dificuldades e elegemos as 

que vão ser trabalhadas no PEA do próximo ano.  

Pesquisadora: Com os professores? 

CP: Com os professores, mas, também, com a 

minha mão, não é! 

Pesquisadora: [risos] 

CP: [risos] Se você deixar, já sabe o que 

acontece! Já, sabe, não é? Mas eles sabem bem 

qual é a linha, porém, este ano, a gente tinha 

feito um programa a partir do ano passado, mas 

como eu disse, eu tive que retomar, 

independente do que tinha sido combinado, eu 

vi urgência em trabalhar com o sistema de 

escrita e tive que retomar essa discussão, voltar 

para tratar de uma questão que é complicada na 

escola e se a gente deixar...  

Pesquisadora: E como você faz com as 

diferentes demandas dos grupos de JEIF? 

Você tem um grupo com os professores do 1º 

ano que tem crianças não alfabéticas e tem o 

grupo das professoras dos 4º
s
 anos cujas 

crianças são alfabéticas? As demandas de 

cada grupo são diferentes, não são?  Como 

você lida com isso? 

CP: Tenho trabalhado mais com questões da 

didática que servem para a formação de todos, 

como a organização de agrupamentos para as 

atividades de leitura e produção de textos, a 

questão do trabalho com os textos literários. Na 

verdade, eu deixei os professores dos 4º
s
 anos 

um pouquinho de lado. Eles têm algumas 

crianças não alfabéticas e algumas com muitos 

problemas na compreensão e produção e se 

beneficiam dessas discussões do sistema de 

escrita, mas acabei mesmo dando maior foco 

para as discussões dos 1º
s
 aos 3º

s
 anos. 

Pesquisadora: Isso quer dizer que os 

professores  dos 1º
s
 aos 4º

s
 anos fazem JEIF 

em um mesmo grupo? 

CP: É que é assim.  A JEIF do 1º ao 4º ano é na 

terça-feira. Os professores que trabalham à tarde 

fazem JEIF à noite. Na sexta-feira é só com os 

professores do Ciclo II, que trabalham mais com 

a EJA. Esse grupo do 1º ao 4º ano é um grupo 

só. Eu não consigo separar todo mundo. Agora 

mesmo, tenho a demanda da produção de 

textos que preciso retomar, porque tenho 

observado alguns problemas. Já vi que isso é um 

“pepino”!!!  

Os professores mudam muito de escola. Até uns 

anos atrás, eu tinha na escola professores que já 

davam conta de todas essas questões, mas 

houve muitas aposentadorias e algumas 

remoções. A Escola X renovou-se e essa turma 

nova nunca passou por nenhuma formação na 

rede. Não participou do PROFA, do Letra e Vida 

e nem do Ler e Escrever. São todos professores 

novos. Novos mesmo! 

Pesquisadora: Você é capaz de estimar qual é 

o percentual de professores da escola que 

não participou de nenhum curso ou programa 

de formação voltado para o ensino da leitura 

e da escrita? 

CP: Eu acredito que 80% dos professores. 

Pesquisadora: Existe alguma preocupação da 

escola em usar o computador como 

ferramenta pedagógica no ensino da leitura e 

escrita? Você disse que o ano passado fez 

formação sobre o uso das tecnologias nas 

práticas de leitura e escrita. É isso? 

CP: O próprio PEA do ano passado já estava 

voltado para o uso das tecnologias nas práticas 

de sala de aula. 

Pesquisadora: Tem alguma coisa a mais que 
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você gostaria de falar? Algo que você acha 

importante colocar em relação ao que 

conversamos sobre o trabalho de leitura e 

escrita com o uso das tecnologias na escola? 

CP: A gente usou computador até para fazer 

sondagem sobre o sistema de escrita com 

alunos com dificuldade para fazer a sondagem. 

Eu aprendi em La Plata, com a Flora, a usar um 

programa chamado Atube Catcher. É um 

programa que grava as telas do computador que 

são acessadas e tudo o que a pessoa fala ou 

digita. Eu trabalhei com os professores a 

produção de texto e situações de reescrita, 

usando o computador o ano passado. Só que 

com sondagem a gente tem de sair da sala de 

aula, porque o computador capta todo o ruído 

que tem na sala. Na verdade, todo o barulho.  

CP: Então é difícil filtrar. Eu separei algumas 

crianças na sala da coordenação e fui fazendo 

sondagem com eles no computador. 

Pesquisadora: É um aplicativo? Você tem no 

seu computador esse aplicativo? É isso? 

CP: Temos no notebook de uso da Escola X. Em 

um apenas. 

Pesquisadora: Vocês não têm esse aplicativo 

nos computadores do laboratório de 

informática? 

CP: É fácil de baixar. O problema do laboratório 

de informática é que não tem microfones. Então, 

o programa tem de ser baixado no notebook, 

porque ele consegue captar o som. Se for no 

laboratório, como ele é antigo, a gente tem de 

pôr uma caixa de som, um microfone e dá muito 

trabalho.  No notebook já grava direto. 

Pesquisadora: Hum!!! 

CP: Ele grava as crianças fazendo a sondagem. 

Você consegue pegar não só o resultado final da 

sondagem, mas todo o processo. O que a 

criança escreveu, apagou o que falou enquanto 

fez a sondagem. 

Pesquisadora: Então, foi você que fez a 

sondagem com essas crianças que os 

professores tinham dificuldades de fazer? 

CP: Sim! Eu acabei fazendo para mostrar as 

possibilidades de fazer, mas foi só uma vez...  

Pesquisadora: Então, os professores não 

usaram os computadores para fazer 

sondagem? 

CP: Não dá para fazer por conta dos problemas 

com os computadores. Tem de sair da sala 

também por causa do barulho. 

Pesquisadora: A propósito dessa última 

questão. Existe algum trabalho para 

alfabetizar as crianças com o uso das 

tecnologias? Estou falando da alfabetização 

inicial, do trabalho com as tecnologias para 

que as crianças aprendam o sistema 

alfabético de escrita?  Como é que funciona 

isso na escola? 

CP: Hum... Não existe um trabalho no 

laboratório de informática que contribua para a 

alfabetização, porque o professor que coordena 

o laboratório não é alfabetizador, não tem 

conhecimento nenhum de questões de 

alfabetização.  

Pesquisadora: Então, a dificuldade de utilizar 

as tecnologias na alfabetização inicial é por 

conta da formação do professor que 

coordena o laboratório. Ele é especialista em 

Geografia, né! 

CP: Os professores têm um trabalho muito 

grande com leitura e escrita na sala de aula e, 

quando podem, recorrem às tecnologias como 

recursos para ensinar a ler e escrever. Vejo que 

buscam muito os livros digitais e realizam 

atividades de leitura com os alunos. Mas 

também têm coisas atravessadas. Ideias 

empiristas, bem empíricas mesmo, que convivem 

com algumas coisas mais avançadas. Vejo um 

movimento grande de buscar atividades na 

Internet, aquelas meio disfarçadinhas [risos], 

bem ruins. 

Pesquisadora: Então eles buscam atividades 

da Internet para ensinar a ler e escrever? Não 

recorrem às tecnologias para ensinar a ler e 

escrever? 

CP: É! Eles pesquisam por atividades na Internet, 

porque não temos computadores nas salas de 

aulas. Se tivéssemos, eles sabem usar as 

tecnologias, tanto para o bem, quanto para o 

mal [risos].  

Pesquisadora: Há na rede algum trabalho de 

formação para os “POIE” e para os 
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Coordenadores Pedagógicos voltado para o 

ensino da leitura e da escrita com o uso das 

TIC? 

CP: Não! Os trabalhos das TIC na rede estão 

cada vez mais separados do trabalho de leitura e 

escrita. Agora, as formações estão voltadas para 

a programação, robótica e Internet.  Não há 

nenhum trabalho voltado para o ensino da 

leitura e da escrita. 

Pesquisadora: Mas, qual é a formação que a 

Diretoria está fazendo com o uso da Internet? 

CP: É algo muito solto que tem a ver como 

conhecer as redes sociais. Não tem foco no 

ensinar e aprender. Não há reflexão sobre o uso 

das ferramentas, ou sobre os procedimentos dos 

alunos na Internet. O trabalho é mais voltado 

para as possibilidades de uso das ferramentas e 

dos aplicativos. A discussão caminha mais no 

sentido do que é possível fazer com as 

tecnologias, mas não se discute porque e para 

quê. Por exemplo, aqui na escola o coordenador 

do laboratório é professor de Geografia, então, 

ele usa o conhecimento dele sobre a Geografia e 

muitos jogos.  

Pesquisadora: A escola já realizou ou está 

realizando algum trabalho com as redes 

sociais? 

CP: Esse ano não. O ano passado fizemos um 

trabalho com o Facebook na Semana Literária, 

que é um fechamento, um contato com o autor. 

As crianças comunicavam-se com os autores 

pelo Facebook. Escreviam mensagens e 

recebiam. Também fizemos conferência on-line 

com a Ângela Lago. Esse ano, a gente fez 

conferência on-line com a Eva Furnari e 

trabalhamos muito com o José Roberto Torero, 

on-line e presencialmente.  

Pesquisadora: Você podia explicar como 

funcionam essas conferências on-line?  

CP: Nós temos a Semana Literária na Escola X, 

que acontece no 2º semestre. Trabalhamos com 

o projeto “Conhecendo um autor”. Então, no 

começo do ano, cada professor com sua sala 

escolhe um autor que as crianças desejam 

conhecer melhor.  Na verdade, é o professor que 

escolhe o autor que vai trabalhar durante o ano 

inteiro. Daí, eles mergulham na vida do autor e 

na obra do autor e nas curiosidades sobre a vida 

dele. Aí, tentamos trazer o autor até a escola. 

Esse ano veio o Ilan Brenman e o Torero. Já, 

vieram vários outros. Como as crianças ficam 

loucas para conhecer o autor. A gente começou 

a propor as conferências on-line. A primeira que 

concordou com a conferência on-line foi a 

Ângela Lago. Como ela mora em Minas, um 

lugar muito distante, não é?. Então, as 

professoras com as crianças preparam as 

perguntas para uma conversa.  Eles leram a obra 

dela, leram sobre sua vida, já conheciam muito 

sobre a autora. Ficaram íntimas dos autores que 

foram trabalhados e prepararam as perguntas.  A 

gente coloca o telão na sala de leitura e o 

notebook, e as crianças conversam com o autor 

pelo Skype ou Facebook. 

Pesquisadora: As crianças fazem perguntas 

para a autora por conta própria? 

CP: Ajudamos a planejarem as perguntas, 

porque senão fica aquela coisa muito repetitiva. 

Fazem as perguntas de sempre e as mesmas. 

Qual sua idade, quantos livros você têm e tal e, 

às vezes, são algumas perguntas espontâneas. 

Eles dizem para os autores que gostam dos 

livros deles. Perguntaram para a Eva Furnari se 

ela já tinha feito uma bruxinha. Então, ela saiu da 

cadeira e falou “Péra aí” que eu já vou buscar 

minha bruxinha. Trouxe a bruxinha que ela fez e 

que foi para todos os livros e mostrou para as 

crianças. Eles ficaram loucos pela bruxinha da 

“Eva” e tal. Então eles conversam com o autor 

pela conferência. 

Pesquisadora: Então, vocês fazem um 

trabalho durante o ano inteiro para chegar na 

Semana Literária? 

CP: Sim!  Com o Torero, os alunos leram seus 

livros, discutiram, começaram a trocar 

mensagens, conversaram, escreveram 

mensagens pelo Facebook. Deixavam recados e 

recebiam retorno. Ele trouxe a ideia de escrita 

em duplas.  O Torero e o Marcos escrevem em 

dupla e eles têm uma grande curiosidade do que 

é escrever em duplas com as crianças. Nós 

propusemos que as crianças escrevessem para o 

Torero e o Marcos, em duplas. Foi uma discussão 

muito bacana. 

Pesquisadora: O Torero é o escritor e o 

Marcos, o ilustrador. É isso? 

CP: Não, não.  Os dois são autores. O Torero e o 

Marcos escrevem juntos, planejam os textos e 
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revisam juntos. Os dois são autores. E levam essa 

reflexão do que é escrever em duplas, fizemos a 

proposta dos alunos escreverem as mensagens 

para os autores em duplas, porque acreditamos 

nesse trabalho. Os alunos também reescreveram, 

em duplas, os contos do Torero e do Marcos e 

os professores refletiram sobre esse processo de 

produção e também conversaram com os 

autores a respeito disso. Foi um trabalho bem 

interessante e uma conversa muito boa com o 

Torero e o Marcos. 

Pesquisadora: Essa conversa com os autores 

pelo Facebook e as trocas de mensagens 

aconteceram na escola?  

CP: Não, isso acontecia em casa. Aqui na Escola 

X não, porque não temos estrutura. Às vezes, 

eles preparavam o que iriam mandar para os 

autores, aqui, com a ajuda dos professores e as 

professoras enviavam. Mas também em casa, 

entravam no grupo para conversar com os 

autores.  

Pesquisadora: Ah, esse trabalho aqui na 

escola era feito em sala de aula com o uso do 

tablete  que as professoras têm para trabalhar 

com os alunos? Cada sala tem um. Não é? 

CP: Não. Algumas vezes, iam ao laboratório com 

essa intenção, outras, a professora intermediava 

e encaminhava as mensagens e também os 

próprios alunos se comunicavam com os autores 

dos computadores de casa. 

Pesquisadora: Em sua opinião, o que o 

professor precisa saber para realizar um 

trabalho de leitura e escrita com o uso das 

tecnologias? 

CP: Aí, que difícil! [risos]. 

Pesquisadora: [risos]. 

CP: Acho que precisam saber mais de leitura e 

escrita do que de tecnologias, porque a questão 

teórica e didática é fundamental. Eles podem ter 

uma ferramenta muito avançada na mão e 

trabalhar com a mesma concepção de leitura e 

escrita que não acreditamos que possa ajudar. 

Complicado!!!  

Leitura como decodificação, extração de ideias 

do texto e tudo o mais... Então, penso que os 

professores precisam saber muito sobre o objeto 

e sobre a didática, sobre os processos de leitura 

e produção de textos. Tudo o que a gente 

discute de leitura para planejar boas situações 

de ensino, para planejar boas propostas de 

leitura e escrita com as tecnologias. As 

tecnologias podem ser boas ferramentas 

pedagógicas, se o professor tiver clareza de 

como se ensina a ler e a escrever e bom 

conhecimento da língua. 

Pesquisadora: Quais são os principais desafios 

encontrados pelo professor para ensinar a ler 

e a escrever em material impresso? 

CP: Eu acho que os desafios são os mesmos que 

ele enfrenta quando usa as tecnologias. São os 

problemas relacionados ao conhecimento da 

língua e os processos de ensino e aprendizagem. 

Material a gente tem muito aqui. Não falta. 

Temos em abundância na Escola X, tanto livros, 

quanto revistas. Só não temos assinatura de 

jornal, no momento, mas muito material 

impresso. Mas, eu acho que os problemas 

passam pela concepção do que é ler e escrever.  

Na verdade, a gente avançou muito nas 

questões de leitura de textos literários, mas 

pouco em relação a outros gêneros. Ainda não 

temos um trabalho com foco no propósito de ler 

para estudar. Trabalhamos pouco com outros 

gêneros e avançamos pouco.  

A formação dentro da escola é sempre muito 

complicada. Muitas questões... É uma confusão...  

Alguns anos atrás, trabalhamos bastante com 

foco no ler para estudar, mas formação a gente 

precisa estar sempre alimentando, senão, se 

perde. É preciso estar sempre retomando para 

que o conteúdo não caia no esquecimento. Às 

vezes, a gente tem de abandonar uma coisa para 

pegar outra, porque não dá para trabalhar tudo 

o tempo todo e com tantas trocas. É um eterno 

recomeçar.  

Pesquisadora: Você disse que não há 

problemas com material impresso, embora 

haja com os recursos tecnológicos, mas que o 

diferencial é a formação dos professores, 

tanto para ensinar a ler e a escrever, como 

para fazê-lo com as tecnologias. Tem algo 

mais que você gostaria de acrescentar sobre o 

uso das tecnologias no trabalho de sala de 

aula? 

CP: Não! Falta um pouco de formação, de 

conhecimento.  Por exemplo, quando eu trouxe 
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o Google Drive como uma possibilidade para 

produção de texto, os professores entenderam a 

proposta, a abraçaram, tem gente com boas 

ideias, mas o trabalho ficou limitado por causa 

dos recursos, se bem que os professores 

poderiam usar o Datashow e, com um único 

computador, propor uma reescrita coletiva em 

sala, uma leitura compartilhada com o apoio da 

tela, daria para fazer muita coisa, embora, com 

certa dificuldade, porque você tem de montar 

tudo na sala de aula e depois tirar. Isso dá 

trabalho! 

Pesquisadora: Mas por que os professores 

não utilizam essas possibilidades, então?  Eles 

têm alguma resistência ao uso das 

tecnologias na prática educativa? 

CP: Eu acho que não. É por achar dificuldade em 

organizar o ambiente com os recursos 

necessários. É aquela coisa... Você tem de dar 

tudo na mão, tudo bem organizado, para que 

possam se sentir convidados a fazer isto ou 

aquilo. Qualquer dificuldade é um impeditivo. 

Acho que é isso. Eu levo notebook, monto telão 

e tudo o mais para uma reunião pedagógica. 

Acho que não tem essa de espaço ideal. 

Pesquisadora: Que semelhanças e diferenças 

você vê entre ensinar a ler com o uso das 

tecnologias e com as fontes impressas? 

CP: [Silêncio].  Deixe-me pensar... Sobre ensinar 

a ler... Bom, eu penso assim, pensando em 

criança bem pequena, no meu sobrinho, eu uso 

o Whatsapp para mandar algumas mensagens 

para ele. Ele tem 5 anos. Para incentivá-lo a 

aprender a ler [risos]. Ele quer saber o que está 

escrito... Ele já vai ao Google e aperta para 

encontrar alguma coisa. Outro dia, minha 

cunhada veio dizer que ele disse que já sabe 

como nasce o bebê. Ela perguntou: “Como você 

sabe?”.  Ele falou: “Eu perguntei para o Google” 

[risos]. Ele perguntou para o Google, e assistiu 

um vídeo sobre uma cesariana. 

Pesquisadora: [risos]. 

CP: Ele viu o parto e falou que viu o umbigo, que 

abriu a barriga e tal.  Mas algumas coisas ele 

percebe que não dá para perguntar para o 

Google do jeito dele. Tem um jeito certo para 

perguntar, então, pede para escrevermos para 

ele. Ele assim vai descobrindo para que serve a 

escrita, mesmo podendo usar o Google para 

perguntar, usando a voz.  

Essas crianças pequenas estão sendo 

alfabetizadas assim, nas situações do dia a dia.  

Mas também ele tem a lousa na sala da casa 

dele, que a gente escreve para brincar.  

Outro dia, escrevendo e pedindo para ele ler, 

escreveu brigadeiro assim “I–R–D–O”. Daí, eu fiz 

um caça ao tesouro, porque dei um presente 

para ele. Escrevi bateria e guitarra e perguntei 

onde estava escrito cada uma das palavras. Ele 

achou tudo.  

Então, mesmo com tantas tecnologias, eu sinto 

necessidade do papel, da lousa e de outros 

recursos. Eu acho que na escola deve ser assim, 

porque na prática social usamos as tecnologias e 

misturamos tudo. Também o papel, o lápis e 

outros recursos. E eu acho que na escola precisa 

ser como na prática social, tudo misturado. 

Evidentemente, as tecnologias podem contribuir 

no processo de ensino e aprendizagem da 

leitura e da escrita, mas se não houver clareza 

teórica, penso que não cumpre a função 

pedagógica. 

Pesquisadora: E o professor do laboratório de 

informática, o que você acha que ele precisa 

saber para ajudar as crianças a se tornarem 

melhores leitores e escritores?  

CP: Então, eu acho que ele precisaria de uma 

formação em didática da leitura e escrita. 

Pesquisadora: Ok! 

CP: O POIE participa das JEIF com o grupo dos 

professores da EJA. E nesse grupo não temos 

uma discussão sobre essas questões de leitura e 

escrita, embora, ele já tenha participado de 

formações em anos anteriores.  Mas, ele precisa 

de um conhecimento da didática da leitura e da 

escrita para poder fazer algumas intervenções. 

Ele é professor de Geografia, gosta de discutir 

questões de História e temas relacionados às 

questões raciais e outras tantas ligadas às 

questões políticas e sociais. Se ele tivesse um 

conhecimento da didática da leitura e da escrita 

poderia fazer um trabalho de leitura com a 

Geografia, poderia fazer boas intervenções nas 

situações em que os alunos leem no 

computador para buscar informação, resolver 

problemas práticos... Poderia fazer coisas boas, 

usando a leitura na disciplina de Geografia.  
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Pesquisadora: Você também está partindo do 

pressuposto que ensinar a ler e a escrever não 

são tarefas apenas do professor de Língua 

Portuguesa, mas de todos? Não é isso?  

CP: Ao professor de Geografia compete ensinar 

a ler e escrever em Geografia, o de Ciências em 

Ciências, etc. É esse o problema que se enfrenta 

quando se estuda Geografia, História ou Ciências 

no Ciclo I. Os professores polivalentes não têm 

conhecimento do conteúdo das disciplinas e 

transferem essa atribuição para os professores 

especialistas. E, por outro lado, os especialistas 

sabem do conteúdo, mas não sabem ensinar a 

ler e a escrever, usando o conteúdo da disciplina. 

Pesquisadora: Quais são os aspectos positivos 

e negativos do uso da Internet no ensino da 

leitura e da escrita?  

CP: Positivo. Bom, eu não posso deixar de falar 

da possibilidade de editar um texto, de 

compartilhar os textos produzidos e de ter 

acesso a muitos deles.  Acho muito importante a 

questão da edição de textos, editar no sentido 

de desenhar o texto e publicá-lo. Também há 

necessidade de saber muito de leitura e escrita, 

para você poder selecionar textos, avaliar se são 

bons ou ruins, porque circulam muitos textos na 

Internet que são lixo.  

Pesquisadora: Lixo? 

CP: É! Autorias falsas. Às vezes, tem o nome de 

autores conhecidos, mas quando você vai ver 

não é o autor que você conhece.  As pessoas 

põem um monte de texto no nome do Veríssimo 

e de tantos outros, mas quando você vai 

consultar a fonte, descobre que o autor é outro.   

É uma questão que discutimos muito na escola, 

a autoria dos textos e o conhecimento 

necessário para analisar se um texto é de 

qualidade ou não, e o que você precisa saber 

para não ser enganado na Internet.  

Muitos professores copiam textos da Internet e 

saem reproduzindo sem ler.  Eu acho que esse é 

um dos pontos negativos, mas, por outro lado, 

há muitos positivos. Também hoje tem autores 

que publicam os textos sem ter de imprimi-los e 

conseguem ser reconhecidos na Internet pelo 

bom trabalho.  

Pesquisadora: Com relação à metodologia do 

laboratório de informática tem algum ponto 

que você poderia destacar? 

CP: Eu acho que não existe uma definição 

metodológica no trabalho do Laboratório de 

Informática. Nós não temos e nem a rede. 

Pesquisadora: Há um planejamento para o 

trabalho do POIE no Laboratório de 

Informática? 

CP: Hum... Tem um planejamento individual, o 

do professor. Às vezes, ele combina alguma 

coisa com os professores das salas de aula. 

Atende uma necessidade do professor de sala de 

aula ou da escola. Quando a gente trabalha com 

um projeto, como a Semana Literária, ou a 

questão do lixo, por exemplo, um projeto 

coletivo da escola, ele tenta trabalhar um pouco 

com os demais professores, ou leva algo para 

trabalhar com os alunos no Laboratório, mas não 

tem um desenho metodológico no Laboratório 

de Informática.  

Pesquisadora: E quando não há articulação 

entre o trabalho da sala de aula e do 

Laboratório, ou os professores não combinam 

o que fazer juntos, ou pedem para o 

orientador do laboratório realizar algum 

trabalho com os alunos, o que ele faz? 

CP: Aí, a proposta parte dele. Ele é que define o 

que fazer no laboratório. 

Pesquisadora: Há entre os alunos o consenso 

que pesquisar na Internet é mais fácil e mais 

rápido do que materiais impressos. Você 

concorda com isso?  

CP: [risos]. Eu acho que não... Eu entendo que a 

Internet propõe muitos desafios para os alunos, 

apesar de parecer mais fácil do que o trabalho 

com fontes impressas. Saber, por exemplo, quais 

são os procedimentos adequados para fazer 

uma busca na Internet é muito complicado e 

requer muito conhecimento. Eu acho que, antes 

de ir ao computador, é preciso ter claro o que 

procurar, quais palavras colocar no buscador, 

como escrevê-las, como chegar aos resultados, 

quais os sites de confiança. Depois é preciso 

saber escolher na lista de sites quais são mais 

apropriados para o seu propósito de pesquisa. É 

muito desafio, muito complexo. Normalmente, 

no impresso você vai direto a um jornal que tem 

determinado assunto, a um livro ou uma revista 

já têm um recorte temático, ou pelo gênero. A 

Internet é muito ampla.  

Pesquisadora: É o que você acha que os 
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alunos precisam saber para realizar uma 

pesquisa sobre um tema de estudo na escola?  

CP: Eu acho que primeiro precisa ter um 

trabalho anterior a essa pesquisa, que é do 

professor delimitar o que pesquisar e porque 

pesquisar. Porque se colocar pesquisa sobre o 

lixo é muito aberta, é muito ampla a questão. E 

eles não aprendem procedimento de pesquisa 

com isso, mesmo no impresso. A gente via 

muito, aqui, eu ainda vejo muito aluno pesquisar 

sobre o lixo, e aí vai à Sala de Leitura e pede 

alguma coisa sobre o lixo, ou vai à Internet.  É 

muito amplo, não é? Então esse trabalho de ter 

um propósito, e de saber exatamente o que 

pesquisar, o que quer, eu acho que é 

fundamental. Depois, na pesquisa em si também, 

precisa saber organizar as palavras no buscador, 

saber alguns sites de confiança... É trabalhoso. 

Requer bastante procedimento ainda. 

Pesquisadora: A escola está realizando algum 

trabalho de pesquisa em fonte impressa ou 

Internet com o foco em Ciências, História ou 

Geografia, cujo objetivo é que os alunos 

aprendam a pesquisar.  

CP: Não! 

Pesquisadora: Já teve algum trabalho nesse 

sentido?  

CP: Já. Há alguns anos atrás, a gente fazia essa 

discussão. Já houve há uns cinco anos atrás, 

cinco ou mais, quando nós fazíamos. 

Pesquisadora: Em que momentos os 

professores planejam o trabalho que eles vão 

fazer com POIE usando as tecnologias? 

CP: No horário de JEIF coletiva às quintas-feiras, 

às vezes. Eles nem sempre sentam juntos para 

planejar o que vão fazer. O trabalho ainda é 

muito separado.  

Pesquisadora: E qual é a sua avaliação entre a 

articulação do trabalho realizado pelo 

professor do laboratório de informática e o 

trabalho realizado em sala de aula pelos 

professores? 

CP: Quando estamos no momento de grandes 

projetos na escola, o trabalho é bem articulado. 

A gente consegue planejar, trabalhar juntos, 

fazer alguns combinados, pensar em alguns 

caminhos, como a Semana Literária, como 

questão a da cultura afro. A gente faz um 

trabalho bom nesse sentido de ser coletivo. Não 

no sentido de ensinar o que a gente quer 

ensinar de procedimentos de leitura e escrita.  

Fora isso, são muitas articulações individuais, o 

professor vai lá, fala o que precisa e planeja 

junto com o professor da sala, mas a maior parte 

é trabalho bem apartado mesmo. O professor de 

informática tem uma ideia, aí o trabalho é lá, 

nem sempre está bem discutido com os 

professores regentes.  

Pesquisadora: Qual é a sua avaliação sobre a 

estrutura do laboratório?  

CP: Então, a estrutura do laboratório é razoável. 

Mas, eu acho que ele já não dá mais conta da 

ideia de alfabetização neste contexto de prática 

social, porque teria de ter computador à 

disposição das crianças dentro de sala de aula e 

tudo mais. E fica muito limitado pelo laboratório, 

eles só vão lá ao laboratório no dia da aula 

deles, o professor da turma não acompanha as 

aulas no laboratório de informática, na maioria 

dos casos, e... 

Pesquisadora: Em que situações o professor 

da sala compartilha a regência com o POIE?  

CP: Quando é para completar a jornada do 

professor de informática, ele compartilha a 

regência de aulas com professores das salas 

regulares. Nesses casos, ele tem duas aulas 

semanais com uma mesma turma no laboratório. 

Uma ele fica sozinho e, nessa segunda, 

compartilha uma aula com o professor regente 

da turma.  Então, são poucas horas. Fora isso, a 

própria estrutura prevê ao professor do 

laboratório dar aulas, enquanto o professor 

regente está em aula livre, ou chega mais tarde 

na escola, porque não acompanha a jornada do 

professor. 

Pesquisadora: Você já ouviu falar de leitura 

exploratória e de leitura seletiva?  

CP: Eu já ouvi. 

Pesquisadora: Você acha que a Escola X 

ensina a fazer essa leitura?  

CP: Eu acho que ensina incidentalmente e não 

ensina conscientemente.  Mas, incidentalmente, 

algumas vezes, acaba acontecendo.  
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APÊNDICE L – TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS REALIZADAS COM OS 
ALUNOS DOS 4ºs ANOS E DAS ATIVIDADES DE LEITURA PARA PESQUISA 

NA INTERNET E EM LIVROS E REVISTAS 

Programa de Pós-graduação em Educação – Mestrado  
Universidade Metodista de São Paulo [UMESP] 

 
 

 

 

Entrevista com a Dupla A – Aluno Guilherme 

 

 

Pesquisadora: Quantos anos você tem? 

Guilherme: Tenho 9 anos 

Pesquisadora: Você tem computador ou 

celular em casa com acesso à Internet?   

Guilherme: Nós não usamos computador em 

casa. Eu uso notebook para fazer os trabalhos.   

Pesquisadora: Você tem celular também ou 

não?  

Guilherme: Tenho! Mas não tem chip. 

Pesquisadora: Por quê? 

Guilherme: Meu pai não confia em mim. 

Pesquisadora: Seu pai não confia em você? 

[Risos] Por quê?  

Guilherme: Nem Facebook eu tenho. 

Pesquisadora: Você não tem Facebook?  Mas, 

então, por que ele te deu o celular? 

Guilherme: Era da minha mãe. Minha mãe 

ganhou um celular e ela me deu o celular antigo. 

Pesquisadora: Então, você não consegue fazer 

pesquisas no celular, não é?   

Guilherme: Não... Eu consigo pela Internet. Tem 

wi-fi na minha casa. 

Pesquisadora: Ah, entendi! Você tem o hábito 

de usar a Internet para fazer pesquisa da 

escola? 

Guilherme: Tenho! 

Pesquisadora: O que você prefere: fazer 

pesquisa na Internet ou nos livros, 

enciclopédias e revistas? 

Guilherme: Eu prefiro a Internet. Acho mais fácil 

fazer na Internet. Se você for, por exemplo, 

procurar uma palavra no dicionário, você fica um 

tempão e lá [na Internet] não precisa, e só por a 

palavra lá e aparecem os resultados. 

Pesquisadora: Por que você acha mais fácil 

fazer na Internet? 

Guilherme: Ah! Porque eu pesquiso e daí já 

mostra tudo na hora. 

Pesquisadora: Pela rapidez de fazer pesquisa 

na Internet, então? 

Guilherme: É pela rapidez. 

Pesquisadora: Quais critérios você utiliza para 

acessar um site e avaliar a qualidade das 

informações nas páginas? 

Guilherme: Ah! Eu procuro até eu encontrar o 

que eu preciso e vejo se tem muita coisa assim 

de propaganda. Também tem site que demora a 

abrir.  

Pesquisadora: E a qualidade dos textos? 

Guilherme: Ah! Eu vejo se tem o que eu quero e, 

se tem, assim, algum vídeo para assistir, que 

ajuda a gente a entender o assunto. 

Pesquisadora: Quando você encontra um 

texto na Internet e tem de avaliar se tem o 

que você deseja, o que você faz:  lê os títulos 

e subtítulos, lê alguns trechos, analisa as 

imagens, dá uma olhada rápida em todo o 

texto ou você apenas lê o título e, em 
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seguida, o texto inteiro para avaliar se serve 

para a pesquisa? 

Guilherme: Leio o texto inteiro. 

Pesquisadora: Você costuma acessar os links 

das páginas? 

Guilherme: Às vezes, sim. Outras, eu fico só 

naquela página. 

Pesquisadora: E aqui na Escola X, você não 

costuma fazer pesquisa na Sala de Leitura? 

Guilherme: Costumo. Agora mesmo, lá na Sala 

de Leitura, a gente ficou procurando... Não é 

Rodrigo? Eu vi que tinha livros de capoeira, 

música de capoeira, tinha coisas sobre a África... 

É legal, porque dá para pesquisar muita coisa. 

Em casa eu quase não tenho livros.  

Pesquisadora: O que você faz depois que 

encontra uma informação que procura nos 

sites ou nos livros? Você copia o texto? Você 

relê o texto até compreender e se apropriar 

das ideias ou lê até decorar? 

Guilherme: Às vezes, eu copio, quando é para 

entregar para a professora, às vezes, eu só 

escrevo no caderno, ou no livro, quando é para 

lição de casa e também tem vezes que eu só leio 

e entendo.  

Pesquisadora: Que dica você daria para um 

amigo fazer uma pesquisa na Internet? 

Guilherme: Que é muito bom. É mais fácil. Você 

não precisa ficar procurando e procurando... É 

mais fácil pela rapidez... Eu também não tenho 

livros em casa. Só assim aqueles do tipo que eu 

leio, “O Diário de um banana”, essas coisas... Ah! 

Tem de olhar num monte de sites para achar a 

palavra que você quer, porque, às vezes, é difícil 

encontrar. 

 

 

Entrevista com a Dupla A – Aluno Rodrigo 

 

Pesquisadora: Quantos anos você tem? 

Rodrigo: 10 anos. 

Pesquisadora: Você tem computador ou 

celular em casa com acesso à Internet? 

Rodrigo: Eu tenho computador e celular. Eu 

gosto do celular para jogar, mas só jogo em 

casa. 

Pesquisadora: Você costuma fazer pesquisa 

na Internet para trabalhos da escola? 

Rodrigo: Sim! Eu uso o celular e o computador. 

Pesquisadora: O que você prefere: fazer 

pesquisa na Internet ou nos livros e revista? 

Rodrigo: Os dois. 

Pesquisadora: Os dois? Mais não tem um que 

você prefere? 

Rodrigo: A Internet é mais rápida! 

Pesquisadora: Hum! É mais rápida? Como 

você faz? 

Rodrigo: O que? Para pesquisar? É assim, tipo, a 

gente coloca nome do jogo lá e vai. 

Pesquisadora: Como você pesquisa o nome 

do jogo? 

Rodrigo: A gente vai lá e escreve Crash Reality e 

aparece do nada. 

Pesquisadora: Onde você coloca esse nome 

do jogo Crash Reality? 

Rodrigo: No Google ou no Play Store e o jogo 

aparece. 

Pesquisadora: Quais critérios você utiliza para 

acessar um site e avaliar a qualidade das 

informações nas páginas? 

Rodrigo: Ah! Eu vejo se tem o que eu quero. 

Pesquisadora: Ah! Então, se tiver informações 

sobre o que você procura está bom? Você não 

analisa mais nada? 

Rodrigo: Ah! Têm vezes que eu procuro mais, 

até eu achar uma coisa melhor. 

Pesquisadora: Quando você encontra um 

texto na Internet e tem de avaliar se tem o 
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que você deseja, o que você faz:  lê os títulos 

e subtítulos, lê alguns trechos, analisa as 

imagens, dá uma olhada rápida em todo o 

texto ou você apenas lê o título e, em 

seguida, o texto inteiro para avaliar se serve 

para a pesquisa? 

Rodrigo: Eu leio o texto inteiro. 

Pesquisadora: Sempre, você lê o texto inteiro? 

Rodrigo: Sim! 

Pesquisadora: Você costuma acessar os links 

das páginas? 

Rodrigo: Eu acesso sim. Mas, quando não tem a 

informação que eu quero, aí eu volto e procuro 

de novo. 

Pesquisadora: O que você faz depois de 

encontrar uma informação que procura nos 

textos? Você copia o texto? Faz um resumo 

para apresentar para a sua professora e sua 

turma? Você relê o texto até compreendê-lo e 

se apropriar das ideias, ou lê tudo até 

decorar? 

Rodrigo: Eu faço um resumo. Anoto só algumas 

partes.  

Pesquisadora: Que dicas você daria para um 

colega fazer uma pesquisa na Internet? 

Rodrigo: Hum! Não sei... 

 

 

Transcrição da Atividade de Leitura para 

pesquisa realizada pela Dupla A – Alunos 

Guilherme e Rodrigo 

 

Pesquisadora: Na Escola X têm algumas ações 

para contribuir com a preservação do meio 

ambiente. Vocês sabem quais são? 

Alunos Guilherme e Rodrigo: Temos. 

Guilherme: Eu faço parte do projeto da horta. 

Eu gosto muito do lago que o diretor fez perto 

da horta. No recreio eu vou lá ver. O lago para 

colocar carpas. Vai ficar “da hora”. 

Rodrigo: Eu também gosto. 

Pesquisadora: Tem alguma outra ação da 

Escola X que contribui para a preservação do 

meio ambiente? 

Guilherme: Tem a reciclagem de comida. Dá 

para fazer adubo para as plantas da horta e 

também têm aqueles cestos coloridos de pôr 

lixo, que a gente separa para colocar garrafa pet, 

latinha... 

Pesquisadora: E o que acontece depois que o 

lixo é separado na Escola X? Para onde ele 

vai? 

Guilherme: Para a horta. Eu acho... 

Pesquisadora: Todo o lixo vai para a horta? 

Rodrigo: Não. Todo não! Têm alguns que não. 

Só alguns. 

Guilherme: Comida, eu acho que vai para a 

horta. 

Pesquisadora: Não é só uma parte? As cascas 

de banana, por exemplo, podem ir, mas os 

restos de comida cozida que têm óleo e sal 

não podem ir para a horta.  

Guilherme: Acho que também as folhas, não é! 

 Pesquisadora: Que tipo de lixo pode ser 

reciclado? 

Alunos: Tudo! 

Pesquisadora: Tudo? Todo o tipo de papel? 

De metal? De plástico? 

Guilherme: Todos podem, eu acho... 

Rodrigo: Não, não! Tem alguns que podem e 

outros não. 

Guilherme: Latinha de refrigerante pode. 

Pesquisadora: O que não pode? 

Guilherme: Todos podem. Ah, garrafa pet pode, 

a latinha...  

Pesquisadora: Então, todos os tipos de 

plásticos, de papel e de metal podem ser 
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reciclados? 

Alunos: [risos] 

Pesquisadora: Um dos seus colegas disse-me 

que só não pode reciclar papel sujo. O que 

vocês acham? 

Alunos: Não! Papel higiênico não pode! 

Pesquisadora: Por quê? 

Guilherme: Contamina o lixo, porque tem fezes. 

Mas, os outros tipos de papel sujo podem 

reciclar ou não? 

Pesquisadora: Que tal a gente fazer uma 

pesquisa na Internet para ter certeza se todo 

esse lixo que vocês disseram que pode ser 

reciclado, realmente, pode ser? 

Guilherme: Hum! A gente pode mexer aqui? 

[Olhando para o computador]. Vamos entrar no 

Google. Está carregando... [Guilherme para 

Rodrigo]. O que a gente pode perguntar 

Rodrigo? 

Os alunos digitam no Google “Plásticos que 

podem ser reciclados”, correm os olhos pelos 

links e escolhem o 2º, chegando à tela 

apresentada na Figura 2, a seguir.  

Guilherme lê o primeiro parágrafo do texto em 

voz alta, que informa o tempo que as sacolas 

plásticas, as embalagens de refrigerante e as 

fraldas descartáveis levam para se decomporem, 

e diz: 

Guilherme: Ah! Aqui diz que sacola plástica 

pode... Também pode reciclar aquelas 

embalagens de refrigerante, aquelas caixinhas 

plásticas aonde vêm o refrigerante... 

Pesquisadora: A embalagem? 

Guilherme: É, a embalagem. Pera aí, aqui está 

dizendo que papel higiênico não pode, porque 

pode contaminar.  

Embora, não haja informação sobre a reciclagem 

do papel higiênico no parágrafo lido, o aluno 

Guilherme afirma que o texto diz que o papel 

higiênico não pode ser reciclado, porque 

contamina o lixo.  

Antes de iniciar a pesquisa, o aluno Guilherme já 

havia afirmado que o papel higiênico não 

poderia ser reciclado, porque contaminaria o lixo 

e continua sustentando a mesma afirmação.  

Guilherme: Aqui está dizendo que pode reciclar 

quase todos os tipos de plásticos: sacola plástica, 

garrafa de refrigerante... 

Pesquisadora: Quais tipos não podem ser 

reciclados?  

Guilherme: Pera aí! Vamos ver nova guia! 

Rodrigo: Digita no Google “Quais plásticos não 

podem ser reciclados?”. 

A partir dessa pergunta, chegam à tela 

apresentada na Figura 3, a seguir.  
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Figura 2 – Pesquisa desenvolvida pela Dupla A sobre plásticos que podem ser reciclados. 

 
 

 

Figura 3 – Pesquisa desenvolvida pela Dupla A sobre quais plásticos não podem ser reciclados. 

 
Fontes: Site <www.fragmaq.com.br> e Google (2018). 
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Alunos Guilherme e Rodrigo: Leem as 

informações em voz alta e resolvem saber mais 

sobre o assunto. Clicam no 2ª link “Saiba o que 

fazer com plásticos que não são recicláveis”.  

Rodrigo: Diz também que vidro pode ser 

reciclado. 

Pesquisadora: Todos os tipos? Qualquer tipo 

de vidro pode ser reciclado? 

Alunos: Não! 

Guilherme: Ah! O pessoal usa o vidro para fazer 

bolinha de gude. Tem um canal no Youtube que 

se chama Manual do Mundo e aí tem vídeo que 

mostra como pode reciclar papel, vidro, etc. 

Pesquisadora: Essas informações que vocês 

têm foram do vídeo que vocês assistiram? 

Guilherme: É! Quer ver? É legal! 

Pesquisadora: Mostre-me! Por que vocês 

assistiram esse vídeo? Foi a professora que 

pediu para que assistissem? 

Rodrigo:  Não! A gente achou interessante. 

Pesquisadora: Vocês preferem ver os vídeos 

do Youtube do que ler os textos? 

Guilherme: É! 

Rodrigo: Digita no Google: Manual do Mundo 

[chega à tela seguinte e, a partir dela, ao vídeo 

que, juntos, assistimos um trecho]. 

Pesquisadora: Nossa! Vocês já sabem de cor o 

nome do canal? 

Guilherme: É! A gente entra muito. 

Guilherme: Oh! Esse vídeo mostra como as 

bolinhas de gude são feitas. Garrafa de cerveja 

também pode. De que material elas podem ser 

feitas? 

O aluno fica eufórico com as imagens e quer 

falar um monte de coisas sobre os canais que 

assiste. 

Pesquisadora: Então, todos os vidros podem 

ser reciclados? 

Guilherme: Não! Vidro sujo, não! 

Pesquisadora: Não pode! Será? 

Alunos: [risos]. Não sei... Só pesquisando... 

O Aluno Rodrigo, apesar de calado, parece ter 

mais informações do que o Guilherme sobre o 

assunto e desaprova a  afirmação do colega de 

que vidros sujos não podem ser reciclados. 

Rodrigo:  Pera aí! Deixa eu procurar. 

Enquanto Rodrigo procura, o aluno Guilherme 

diz: “Eu  gosto de assistir esses vídeos, sou 

inscrito nesse canal, também jogo videogame 

todo o dia, depois de estudar”. 

Pesquisadora: Ah, que legal! Você é muito 

conectado. [risos]. 

Pesquisadora: Ah! Aluno Rodrigo, o que você 

descobriu sobre os vidros? Vidros sujos 

podem ser reciclados? 

O Aluno Rodrigo lê o trecho da primeira entrada 

(em destaque no alto da página), em voz alta, 

mas não se sente satisfeito e amplia a pesquisa 

recorrendo a uma nova entrada. 

Os alunos examinam o texto, muito atentos à 

lista de  produtos que não são reciclados e 

confirmam que vidro sujo não pode ser 

reciclado, embora essa informação não apareça 

no texto que diz que 100% do vidro se 

transforma  novamente em  novo.  Rodrigo, 

diferentemente de Guilherme, corre os olhos 

pelo texto à procura de informações  e, 

rapidamente,  chega até a lista e diz: 

Rodrigo: Espelhos podem, vidros de automóveis 

podem, tubos de motores podem...  

Interessante que ele inferiu que na lista tinha os 

tipos de vidro que poderiam ser reciclados, 

exatamente o contrário do que estava escrito.  

Aqui fica claro que o aluno  fez uma inferência 

antecipatória, porém, não checou a informação. 

Guilherme concorda que todos esses produtos 

da lista podem ser reciclados, mas continua 

afirmando que vidro sujo não pode. Também, 

nessa busca foi possível observar que Rodrigo lê 

mais rápido do que Guilherme e explora mais o 

texto do que Guilherme, que o lê linha por linha 

e sequencialmente.   

Pesquisadora: Espera aí! Vamos rolar esse 

texto até o fim para vocês confirmarem o que 
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estão dizendo. Quem chegar primeiro nas 

informações que respondem à pergunta 

sobre o vidro sujo, me avisa.  

Minha intenção era confirmar se Rodrigo fazia a 

leitura do texto sem se preender à linearidade.  

Pesquisadora: Quem ensinou vocês a fazerem 

essas pesquisas? 

Alunos: Nós aprendemos sozinhos... A gente vai 

lá e vai tentando e vai descobrindo. 

Pesquisadora: Não tem alguém que ensina 

vocês pesquisarem na Internet? 

Alunos: Não, a gente aprende sozinho. 

Pesquisadora: E, todos os textos que vocês 

acessam vocês leem inteiros? 

Alunos: Sim! 

Pesquisadora: Então, vocês estão certos que 

vidro sujo não pode ser reciclado? 

Os alunos leem o trecho do texto sobre os tipos 

de vidros que podem ser reciclados, em voz alta. 

Foi possível observar que A2 é mais rápido para 

ler do que A1 e consegue fazer algumas 

seleções, sem ler palavra por palavra. 

Guilherme: É. Podem ser reciclados todos, 

menos os vidros sujos. 

Pesquisadora: Você leu isso aí? 

Pesquisadora: É?!!! 

Pesquisadora: Você concorda A2? 

Guilherme: Sim! 

Pesquisadora: Vamos reler esse trecho aqui! O 

que está falando sobre os espelhos? Do que 

eles são feitos? 

Rodrigo: Ah! Tem prata. 

Pesquisadora: Então é vidro, mas nem todos 

os tipos de vidro podem ser reciclados? Mas 

ainda não sabemos se os vidros sujos podem 

ser reciclados. 

Guilherme: Ah! Eu acho que pode sim. Não está 

falando nada de vidro sujo.  

Neste momento, a atividade de pesquisa na 

Internet e interrompida e as duplas passam a 

explorar as revistas e os livros (seis exemplares 

da revista “Ciência Hoje das Crianças”, dois da 

revista “Superinteressante”, dois da revista 

“Caros amigos” e dois livros de literatura infantil 

e duas enciclopédias infantis) e, por solicitação 

da Pesquisadora, passam a procurar textos sobre 

o meio ambiente, para continuar a pesquisa.  

Cada um dos alunos da Dupla, pega uma revista 

e começa a examinar a capa. Ambos os alunos 

passam pelo sumário, mas não param para ler as 

informações. Viram as folhas uma a uma, 

detendo-se apenas nas imagens e, às vezes, no 

título do texto.  

Em determinado momento, Rodrigo pega uma 

revista e examina o sumário, mas volta a virar as 

páginas, uma a uma.  

Ambos os alunos parecem presos à linearidade 

do texto e não buscam os índices (o subtítulo, 

caixa de texto, negritos, etc.) para avaliar se o 

texto pode ser adequado para uma pesquisa. 

Depois de algumas tentativas e mostrando sinais 

de cansaço, dizem que encontraram um texto 

que serve para uma pesquisa sobre meio 

ambiente e mostram...  

Questionados, respondem que, se o texto trata 

de plantação de batatas, então, deve ser algo 

que se refere a cuidados com o meio ambiente. 

Também, em relação ao texto “Terra em transe”, 

dizem que deve ser alguma coisa que trata dos 

problemas de jogar lixo e sujar os terrenos. 

A pesquisadora solicita que leiam um trecho do 

texto para confirmar suas antecipações, e 

Guilherme mostra as imagens (florestas e aves) e 

confirma que o texto se presta a uma pesquisa 

sobre os problemas ambientais. Depois lê o 

primeiro parágrafo do texto que, embora, não 

confirme sua hipótese, ele parece considerá-la 

válida, porque acredita que imagens de floresta 

e aves, plantas, bichos, frutas são de textos que 

discutem questões de preservação do ambiente, 

ou algo que possa ler para obter respostas para 

uma pesquisa sobre o desenvolvimento 

sustentável.  

Questionados em relação ao provedor, se não 

existe uma maneira mais fácil de localizar as 

matérias sem, necessariamente, recorrer à leitura 
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integral e sequencial de todos os textos, os 

alunos confirmam que só há uma maneira de 

saber do que tratam os textos – lendo-os 

integralmente.   

A pesquisadora, então, mostra o sumário de uma 

revista e os alunos corrigem o que acabaram de 

dizer, em relação à sua função e concordam que 

dá para saber o que tem na revista, e 

explorando-o, embora, não o tivessem 

consultado durante a atividade.  Retomando o 

sumário, a pesquisadora lê os títulos dos artigos 

um a um e os questiona sobre a possibilidade de 

encontrarem as informações para a pesquisa 

nesses textos e, mais uma vez, as crianças 

confirmam que o texto “Vá plantar batatas... em 

garrafas!” serve para a pesquisa e, o mesmo 

acontece quando diante da leitura do título “Que 

ave é essa com jeito de galinha grande?”.  

Após a leitura de mais alguns títulos, encerra-se 

a atividade, mediante a conclusão de que as 

crianças acreditam que todos os textos que 

apresentam imagens de aves, terra, plantas e 

bichos servem para uma pesquisa sobre o meio 

ambiente.  

Ao final da atividade, Guilherme afirma: Eu 

sempre leio três parágrafos e o Rodrigo dois 

para ver se o texto serve para a pesquisa.  

Devem ser observadas as Figura 4 e 5, a seguir, 

que ilustram parte da atividade de pesquisa e 

leitura dos Alunos Guilherme e Rodrigo. 

 

 

 

 
Fonte: Google (2017). 

[Pesquisadora]: Ah! Aluno Rodrigo, o que você descobriu sobre os vidros? 

Vidros sujos podem ser reciclados? 

 

 

 

  

 

 

O Aluno Rodrigo lê o trecho da primeira entrada (em destaque no alto da  

 Figura 4 – Pesquisa desenvolvida pela Dupla A sobre quais vidros podem ser reciclados. 
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Fonte: Site <www.expediçãovida.com.br>. 

 

 

 

Entrevista com a Dupla B – Aluna Ana 

 

Pesquisadora: Quantos anos você tem? 

Ana: 9 anos.  

Pesquisadora: você tem celular ou 

computador com acesso à Internet? 

Ana: Tenho.  

Pesquisadora: Os dois? 

Ana: Tenho um celular, mas não uso muito. Eu 

só uso para tirar fotos. 

Neste momento, Clarice, a segunda aluna da 

Dupla B, interfere e diz: “Eu uso para tirar fotos, 

gravar vídeos, ouvir músicas, fazer musical, 

porque eu tenho um canal no Youtube”. 

Pesquisadora: Você acessa a Internet? 

Clarice: Em casa. 

Pesquisadora: Ah! Entendi. 

Clarice: Minha tia e minha prima também têm.  

Pesquisadora: Você tem o hábito de fazer 

pesquisas na Internet para trabalhos da 

escola? 

Ana: Tenho. Às vezes, eu acho uma palavra no 

livro que eu não conheço, então eu pesquiso 

para ver o significado. 

Pesquisadora: Então, você costuma ir à 

Internet para pesquisar o significado das 

palavras? 

Figura 5 – Segunda pesquisa desenvolvida pela Dupla A sobre quais vidros podem ser reciclados. 



188 
 

Ana: É! Às vezes, eu pergunto o significado para 

o meu pai. 

Pesquisadora: E você tem o hábito de realizar 

pesquisas sobre assuntos que estão sendo 

discutidos ou estudados na sala de aula? Você 

recorre à Internet? 

Clarice interfere e diz: “Ah, sim! A gente fez uma 

pesquisa na Sala de Leitura, que foi da Tatiana 

Belinky. A gente discutiu bastante”. 

Pesquisadora: Ah! Você fez uma pesquisa 

sobre a Tatiana Belinky, acessando a Internet? 

Ana: É, sim!  

Pesquisadora: Você costuma fazer pesquisas 

de História, Geografia ou Ciências na 

Internet? 

Ana: Ah, sim, bastante! Eu gosto bastante de 

Ciências e História... Geografia também. 

Pesquisadora: O que você já pesquisou na 

Internet? 

Clarice, novamente, interfere e diz: “Ah”! Eu 

pesquisei hoje. 

Ana: Várias coisas. Eu pesquisei um monte de 

histórias, de lendas, contos...  Eu pesquisei em 

livros também.  

Pesquisadora: E a pesquisa por informações 

científicas, você se lembra de alguma que 

tenha feito? 

Ana: Sobre o sistema solar, sobre os índios... 

Bastante coisa. 

Pesquisadora: O que você prefere: pesquisar 

em livros, revistas e enciclopédias ou na 

Internet? 

Ana: Ah! Depende, porque têm alguns livros que 

não têm o que a professora pede, então, tenho 

que pesquisar na Internet. 

Pesquisadora Mas, o que você prefere: os 

livros ou a Internet? 

Ana: Os livros, porque, às vezes, dá para 

aprender histórias... Eu gosto bastante de ler. 

Pesquisadora: As histórias que você está se 

referindo são os contos, lendas ou História do 

Brasil? 

Ana: História do Brasil. Quando a professora 

pede alguma coisa, eu gosto de ir em livros, 

porque, às vezes, eu acho algumas histórias 

literárias interessantes sobre os personagens da 

História do Brasil. 

Pesquisadora: Mas, se você fosse fazer uma 

pesquisa sobre o meio ambiente, por 

exemplo, o que você preferiria: fazer a 

pesquisa na Internet ou nos livros? 

Ana: Nos livros, às vezes já pelo título, você 

descobre o que tem no texto. Na Internet tem de 

pesquisar. Tem de escrever o nome do que você 

quer, tem de escolher um site e um monte de 

coisas. Eu prefiro os livros. 

Pesquisadora: Ah! Você prefere os livros, 

porque gosta das imagens?  

Ana: É, sim! Mas, às vezes, eu procuro na 

Internet também. 

Pesquisadora: Mas o que você acha mais fácil: 

pesquisar nos livros ou na Internet? 

Ana: Nos livros, porque, às vezes, tem no título 

já. Na Internet tem de pesquisar, tem de escrever 

o nome, depois tem de procurar o site.  

Eu prefiro mais os livros, porque é só procurar o 

livro certo e ler. 

Pesquisadora: Quais critérios você utiliza para 

acessar a um site e avaliar a qualidade das 

informações nas páginas? 

Ana: Ah! Bastante coisa, porque pode ter vírus, 

pode perguntar seu endereço para roubar, 

assaltar sua casa. Então, eu olho bastante e se eu 

achar alguma coisa assim, eu chamo meu pai ou 

minha mãe e pergunto para eles se está certo ou 

não. 

Pesquisadora: E os textos? A qualidade deles? 

Ana: Ah! Eu vejo as versões, porque têm versões 

diferentes e eu vejo se eu conheço. 

Pesquisadora: Mas se a pesquisa for, por 

exemplo, sobre o sistema solar? 
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Ana: Eu leio e vejo se tem alguma coisa que eu 

já sei, que eu já aprendi. 

Pesquisadora: Quando você encontra um 

texto na Internet e tem de avaliar se tem o 

que você deseja, o que você faz:  lê os títulos 

e subtítulos, lê alguns trechos, analisa as 

imagens, dá uma olhada rápida em todo o 

texto ou você apenas lê o título e, em 

seguida, o texto inteiro para avaliar se serve 

para a pesquisa? 

Ana: Eu costumo ler para ver se é adequado e se 

tiver algumas palavras que eu não entendo, eu 

procuro no dicionário. Eu leio o texto inteiro, 

vejo as imagens, se tiver o que eu quero, escrevo 

numa folha para quando eu precisar.  

Pesquisadora: Você lê o texto inteiro ou 

apenas os títulos e subtítulos, analisa as 

imagens, dá uma rápida olhada por todo o 

texto... O que você faz? 

Ana: Eu leio o texto inteiro e vejo as imagens, se 

tiver. Também vejo se tem alguma coisa que eu 

sei que ajuda na pesquisa. 

Pesquisadora: Você lê o texto inteiro e copia?  

Ana: É isso. 

Pesquisadora: Você costuma acessar os links? 

Aquelas palavras em destaque, coloridas? 

Ana: Ah! Depende. Eu não gosto muito de 

mexer na Internet. 

Pesquisadora: O que é mais difícil na Internet? 

Ana: Às vezes, quando a gente escreve o que a 

gente quer, a gente acha, mas, às vezes, demora 

muito. Nos livros é mais fácil. Tem tudo ali o que 

a gente quer. 

Pesquisadora: E se for em livros e revistas? 

Ana: Também. Mas também eu diria que é 

melhor, porque é mais fácil encontrar o que você 

quer. 

Pesquisadora: O que você faz depois de 

encontrar a informação para sua pesquisa? 

Você copia o texto? Você faz um resumo para 

apresentar para o seu professor e sua turma, 

você lê e relê o texto até compreender e se 

apropriar das ideias ou lê até decorar o texto? 

Ana: Eu copio duas vezes. Eu copio uma folha 

para mim e outra para a pesquisa. 

Pesquisadora: Que dicas você daria a um 

amigo para fazer pesquisa na Internet? 

Ana: Ah, sim! Dá para treinar a leitura também. 

Às vezes, você escreve e esquece e, se lê 

bastante, você decora e vai bem nas provas.  

 

 

Entrevista com a Dupla B – Aluna Clarice 

 

Pesquisadora: Quantos anos você tem? 

Clarice: 10 anos. 

Pesquisadora: Você tem computador ou 

celular com acesso à Internet? 

Clarice: Só celular e tablet. Eu tenho celular 

desde que eu tinha 5 anos.  

Pesquisadora: Por que seu pai te deu o 

celular? 

Clarice: Porque eu sei muito. Desde os 5 ou 6 

anos eu já sabia muito mexer no celular. Primeiro 

eu ganhei um do meu tio, depois eu pedi um 

para o meu pai e ele me deu um de R$ 100,00 e 

depois ganhei outro da minha tia.  

Clarice: Eu gosto do celular para gravar vídeo, 

fazer pesquisa, gravar coisas...  

Pesquisadora: Você tem o hábito de fazer 

pesquisa na Internet? 

Clarice: Ah, muito! Quando a professora pede 

para pesquisar, eu pesquiso. Têm coisas boas e 

ruins na Internet. Têm coisas na Internet que não 

tem nada a ver. 

Pesquisadora: O que, por exemplo? 

Clarice: Ah! Quando eu procurei sobre os índios, 

apareceu que eles não tomam banho. Isso não 

tem nada a ver. Uma vez, eu procurei sobre isso 

e apareceu essa informação.  

Pesquisadora: O que você prefere: fazer 

pesquisa na Internet ou em livros e revistas? 
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Clarice: Na Internet é bem melhor. É fácil de 

achar. 

Pesquisadora: É mais rápido? 

Clarice: É! 

Pesquisadora: Quais critérios você utiliza para 

acessar um site e avaliar a qualidade das 

informações nas páginas? 

Clarice: Ah, eu tomo cuidado. As pessoas 

maldosas gostam de ficar procurando para 

pegar o endereço das casas, telefone e eu não 

gosto de ficar olhando isso. Eu, então, peço 

ajuda para o meu pai e para a minha mãe. E 

algumas vezes eu pesquiso em livros da matéria.  

Pesquisadora: E os textos? Que critérios você 

utiliza para analisar a qualidade deles? 

Clarice: Ah! Eu vejo se são bons e se tem alguma 

coisa que eu quero. 

Pesquisadora: Quais procedimentos você 

utiliza para selecionar um texto para uma 

pesquisa? Você lê o texto inteiro, lê apenas os 

títulos e subtítulos, lê trechos do texto, 

analisa as imagens, dá uma olhada rápida no 

texto ou você lê apenas o título e realiza sua 

leitura na íntegra? 

Clarice: Eu leio tudo e, quando eu acho 

interessante, eu faço como o Aluno A3. Eu leio e 

leio até eu achar que está bom.  

Pesquisadora: Você lê o texto inteiro. É isso? 

Clarice: Ah! Eu leio tudo e depois anoto num 

papel.   

Pesquisadora: Você costuma explorar os links? 

Clarice: Às vezes. 

Pesquisadora: Você copia tudo?  

Clarice: É, sim! Dói um pouco a mão. Eu copio 

no caderno, alguma folha e mostro para a 

professora.  

Ana interfere e diz: “Dá um pouco de trabalho, 

porque cansa a mão, mas dá para treinar a 

coordenação motora”.  

Clarice: Se a gente ler e continuar lendo, a gente 

decora e sai bem em Geografia, História e 

Ciências. Eu sou péssima em História. 

Ana interfere e diz: “Eu sou pior em Português”.  

Pesquisadora: Mas você me disse que gosta 

de ler Ana! Você não é uma boa leitora? 

Ana: Ah! Eu gosto, mas, às vezes, quando tem 

prova, me dá um branco e o coração fica... Você 

sabe tudo de cor, mas chega na prova dá uma 

tensão e você esquece tudo.  

Pesquisadora: Mas que tipo de prova? De 

compreensão de textos, de produção de texto 

ou de gramática? 

Ana: De gramática. 

Pesquisadora: Ah! De gramática, porque se 

você lê bem e gosta de ler não deve ser tão 

difícil fazer as provas de compreensão de 

textos e as produções escritas, não é? 

Ana: Ah! De produção de texto é difícil, porque 

eu não tenho muita imaginação.  

A Pesquisadora volta-se para a Aluna Clarice e 

pergunta: Não tem um jeito mais fácil de 

descobrir se o texto serve para a pesquisa? Tem 

de ler de ponta a ponta? 

Clarice: Não, porque a gente não sabe se é 

confiável ou não. 

Pesquisadora: O que você acha mais difícil na 

Internet? 

Clarice: Ah! Saber se o site é confiável, porque 

tem gente que quer pegar nosso endereço, tem 

informação falsa. Às vezes, tem de ler vários 

textos para ver se a informação está certa.  

Pesquisadora: O que você faz depois que 

encontra uma informação que procura para a 

sua pesquisa? Você copia o texto? Você relê 

até compreender e se apropriar das ideias ou 

lê até decorar o texto? 

Clarice: Eu copio e leio para entender e, depois, 

eu leio um monte de vezes para decorar e saber 

falar. 

Pesquisadora: Que dicas você daria a um 
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amigo para fazer pesquisa na Internet? 

Clarice: Tem de ler muito e, se não achar, tem de 

procurar, perguntar para os pais e tomar 

cuidado com vírus, não dar seu endereço para 

ninguém. Também ver se as informações têm a 

ver com o que você está pesquisando, porque 

pode não ter nada a ver. Essas coisas. 

 

 

Transcrição da Atividade de Leitura para 

pesquisa realizada pela Dupla B – Alunas Ana 

e Clarice 

 

Pesquisadora: Vocês sabem quais são as ações 

da escola para preservar o meio ambiente? 

Ana: Sei! Reciclagem. 

Clarice: Tem a horta. 

Ana: Confunde a mente [risos]. Têm cestos de 

lixo para separar o lixo. 

Pesquisadora: O que acontece com o lixo 

depois que a Escola X separa? 

Alunas: É reciclado. 

Pesquisadora: Todo o lixo é reciclado? 

Alunas: Sim! 

Ana: A comida põe separada, as cascas de frutas 

vão para a horta para dar para as minhocas. 

Pesquisadora: E o resto? 

Ana: A comida não, porque tem tempero e pode 

matar as minhocas. 

Pesquisadora: O que mais tem lá no lixo? 

Alunas: Tem papel, latinha, plástico, vidro, 

metal... 

Pesquisadora: Todos esses tipos de lixo 

podem ser reciclados?  

Alunas: Sim! 

Pesquisadora: Sim? Todos os tipos de papel, 

de plástico, vidros podem ser reciclados? 

Alunas: Não! 

Pesquisadora: Já que vocês me parecem estar 

com algumas dúvidas, vamos fazer uma 

pesquisa na Internet? Eu perguntei para vocês 

se todos os tipos de lixo podem ser 

reciclados, não foi? 

Alunas: É! 

Ana: Não, nem todos os tipos de lixo podem ser 

reciclados. 

Pesquisadora: Não? Quais não podem? 

Alunas: [risos]. 

Pesquisadora: Vamos para a Internet para a 

pesquisa? 

As Alunas digitam: “Coisas que não podem ser 

recicladas”, escolhem as informações em 

destaque no primeiro endereço e leem em voz 

alta.  

Ana inicia a leitura em voz alta e é corrigida por 

Clarice, quando tem dificuldade para ler as 

palavras. O procedimento se inverte quando 

Clarice assume a leitura em voz alta do restante 

do texto. Elas riem quando tropeçam nas 

palavras e, em determinado momento da leitura, 

resolvem ambas ler o texto em voz alta. Não 

interfiro e deixo que leiam o texto inteiro até o 

final. Terminada a leitura, Ana diz: “Tem uma 

coisa aqui que eu não sei. Posso ver?”. 

Pesquisadora: Claro! 

Ana: Digita no Google “Qual é o significado de 

biodegradável?”. 

As Alunas leem a definição de biodegradável, 

porém, mostrando ainda não terem 

compreendido seu significado, recorrem ao 

próximo site. Parecem considerar que saber o 

significado da palavra biodegradável é 

fundamental para compreender o texto e que a 

consulta ao dicionário deve ser repetida toda vez 

que encontram uma palavra que desconhecem o 

significado, dando a impressão de não se 

arriscarem a inferir o significado das palavras 

dentro do texto.  

 

A Figura 6 elucida a experiência das alunas em 

suas atividades de pesquisa. 
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Figura 6 – Pesquisa desenvolvida pela Dupla B sobre materiais não recicláveis e significado da palavra 

biodegradável. 

 

 

 

 
Fonte: Site <www.pensamento.verde.com.br> e Google (2018). 
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Ana: Deu para entender mais ou menos. 

Clarice: Eu não entendi nada. 

As Alunas Leem, em voz alta, mais uma vez a 

definição de biodegradável. 

Ana: Não entendi nada. Clica em um novo site.  

Clarice: Ah! Esse é melhor. 

Pesquisadora: Você descobriu o que 

procurava?  

Clarice: Ah! Esse texto faz sentido. Agora deu 

para entender mais ou menos o que é 

biodegradável. 

Ana lê “Todo e qualquer material que pode 

entrar em decomposição no meio ambiente”. 

Pesquisadora: Você sabe o que é 

decomposição? 

Ana: Ah! É difícil explicar. É melhor pesquisar. 

As Alunas leem e não entendem o que significa 

o vocábulo “decomposição”. Resolvem acessar o 

terceiro link para chegar ao site “Dicionário on-

line de Português” e, mais uma vez, concluem 

que não entenderam coisa alguma e que 

precisam memorizar o termo “decomposição”, 

para lembrar o que escrever na hora de 

pesquisar a palavra no Google. Retornam ao site 

Dicionário Informal.  

Pesquisadora: Vocês retornaram ao site que já 

haviam pesquisado? 

Alunos: É! Achamos melhor.    

Pesquisadora: E depois de toda essa pesquisa, 

o que vocês descobriram? 

Ana: Ah! Que o espelho não pode ser reciclado? 

Depois da pesquisa sobre biodegradável e 

decomposição, as Alunas Ana e Clarice mostram 

que não entenderam os significados, dando 

sinais de que a consulta ao dicionário é 

insuficiente para as dúvidas e retomam o texto 

sobre reciclagem, mostrando também que não 

lembram o que foi lido. 

Pesquisadora: Por quê? 

Ana: Ah! Eu não tenho uma boa memória. 

Clarice: É melhor a gente ler de novo. 

As Alunas retomam a leitura do primeiro 

endereço pesquisado e, pela segunda vez, leem 

o texto em voz alta. 

Pesquisadora: E agora, descobriram por que o 

espelho não pode ser reciclado? 

Ana: Porque quando quebra, os catadores 

podem se machucar. 

Clarice: Também porque pode machucar as 

pessoas. 

A aluna Ana relê o trecho, enquanto Clarice 

confirma que o espelho não pode ser reciclado, 

porque pode machucar os catadores e diz: “Mas 

também porque tem nitrato de prata”. 

Pesquisadora: Então, se tem nitrato de prata 

não pode ser reciclado? 

Ana localizou a informação que o espelho não 

pode ser reciclado, porque tem nitrato de prata, 

mas não observou que essa substância dificulta a 

reciclagem, porque é difícil de separar do vidro.  

Ana: É! 

Pesquisadora: E o que mais? 

Ana: Só isso. 

Pesquisadora: E vocês descobriram alguma 

coisa a mais sobre reciclagem? 

Alunas: [risos]. 

Ana: Esqueci. 

Ana: Papel higiênico não pode ser reciclado. 

O texto dizia que papel higiênico, papel carbono, 

papel toalha, etc. não podem ser reciclados, 

como exemplos, de alguns tipos de papel que 

não podem ser reaproveitados. 

Pesquisadora: E o que mais vocês 

descobriram? 

Alunas: Retomam o texto, porém, agora, 

selecionam com rapidez o que consideram que 

ajude nas respostas às perguntas. 

A Figura 7 elucida a experiência das alunas em 

suas atividades de pesquisa.  
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Figura 7 – Pesquisa desenvolvida pela Dupla B sobre o significado da palavra decomposição. 

 
 

 
Fonte: Google (2017) e Site <www.pensamento.verde.com.br>.  

 

 

 

Ana: Também não pode reciclar EVA, pilha... 

Pilha não pode. 

Pesquisadora: Por quê? 

Ana: Ah! Porque não. Ah! Está lá em cima. Ah, eu 

vi uma imagem lá em cima.  

Pesquisadora: Você viu uma imagem de 

pilhas nessa página e concluiu que não 

podem ser recicladas? 

Ana: Espera aí, vamos procurar. 

Pesquisadora: Não tem informação sobre 

pilhas nesse texto?  

Ana: Não! 

Pesquisadora: E sobre papel cimento? 
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Alunas: Tem e está aqui. Mais para baixo 

[rolando a barra de ferramentas] e leem o trecho 

sobre o papel cimento. 

Depois de duas leituras do texto, em voz alta, e 

diante das perguntas da pesquisadora sobre o 

que pode ou não ser reciclado, as alunas 

necessitam reler o texto, sob a alegação de que 

não lembram o que leram, o que parece 

compreensível diante do esforço empreendido 

para decodificá-lo. A cada pergunta, observa-se 

que desconsideram a possibilidade de escanear 

o texto com os olhos, fixando-se nos negritos (o 

que não pode ser reciclado) para responder às 

perguntas. Recorrem à memória para se 

lembrarem em que parte do texto podem 

encontrar a resposta para a questão formulada 

pela Pesquisadora, dizendo: “Acho que a 

resposta está no começo ou no final do texto”, 

demonstrando que não compreendem qual é a 

função dos negritos nos textos e que não 

utilizam estratégias de leitura para selecionar as 

respostas para as perguntas. 

Pesquisadora: E o que vocês descobriram? O 

papel cimento pode ser reciclado? 

Ana: Ele não pode ser reciclado, mas não é 

porque fica muito sujo e pode contaminar os 

galpões de reciclagem. [A aluna praticamente 

repete o que está escrito no texto]. 

Pesquisadora: Fotografias podem ser 

recicladas? 

Ana: Não! 

Pesquisadora: Como você sabe? 

Ana: Está aqui! [e relê o trecho]. 

Agora localiza rapidamente a informação, 

provavelmente, porque se encontra ao lado de 

imagens de fotos. 

Pesquisadora: Tem um trecho no texto que 

diz que algumas pessoas confundem o que 

pode ser retornável e o que não pode e 

acabam misturando lixo que pode ser 

reciclado e não pode. Vocês sabem onde diz 

isso? 

Alunas: Aqui! [mostram o trecho]. 

Pesquisadora: O que vocês fizeram para 

localizar essa informação? 

Ana: Ah! Tem uma palavra na primeira linha que 

ajuda. É o não. Se tirar fica mais difícil de achar. 

[Muitas pessoas não sabem]. 

Observa-se, então, que as alunas estão 

selecionando palavras do texto para antecipar 

onde se encontra a informação solicitada.   

Neste momento, interrompe-se a pesquisa na 

Internet e a Pesquisadora entrega alguns 

exemplares das revistas “Ciência Hoje das 

Crianças”, “Superinteressante” e “Carta Capital”, 

bem como alguns livros de títulos variados, e 

pede para que as alunas procurem localizar se, 

entre esses materiais, há textos que servem para 

fazer uma pesquisa sobre meio ambiente.  

Pesquisadora: Você pegou um livro A3? Como 

chama? 

Ana: “Entre dois mundos”.  

Clarice: Esse é “Sabedoria das águas”. 

Observo que Clarice procura imitar os 

procedimentos da Ana. 

As alunas viram as páginas atentas às imagens e 

não se dão conta que são livros de literatura. A 

Pesquisadora interrompe a atividade ao observar 

que as crianças não sabem quais procedimentos 

devem utilizar para fazer uma pesquisa nos 

livros, que não antecipam quais informações 

científicas poderão ser encontradas nas revistas 

“Ciências Hoje das Crianças” ou 

“Superinteressante”, e que os textos literários 

não servem para os propósitos desta pesquisa.  

 

 

Entrevista com a Dupla C – Aluno Lucas  

 

Pesquisadora: Quantos anos você tem? 

Lucas: 9 anos. 

Pesquisadora: Você tem computador ou 

celular com acesso à Internet em sua casa? 

Lucas: As duas coisas. 

Pesquisadora: Para o que você usa o celular 
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ou computador? 

Lucas: Às vezes, eu pesquiso as coisas que não 

sei e, às vezes, eu jogo no computador e no 

celular. E, às vezes, eu pesquiso coisas no celular 

e no computador. 

Pesquisadora: Você tem o hábito de fazer 

pesquisa na Internet para trabalhos da escola? 

Lucas: Às vezes sim, quando a professora pede 

trabalho que tem de pesquisar, eu pesquiso. Eu 

também pesquiso muita coisa no dicionário na 

Internet. 

Pesquisadora: O que você acha melhor fazer: 

pesquisa na Internet ou nos livros, 

enciclopédias e revistas? 

Lucas: Eu acho melhor nos livros e nas revistas. 

Pesquisadora: Por que você prefere os livros e 

revistas à Internet para pesquisa? 

Lucas: Porque o dicionário tem muitas coisas 

que a gente não acha na Internet. 

Pesquisadora: E se for uma pesquisa sobre os 

problemas do meio ambiente ou, por 

exemplo, sobre os animais do Pantanal? O 

que você acha melhor: pesquisar na Internet 

ou nos livros e revistas? 

Lucas: Nos livros e revistas. 

Pesquisadora: Ah, é? 

Lucas: É mais fácil achar. É mais rápido. 

Pesquisadora: Quais critérios você utiliza para 

acessar um site e avaliar a qualidade das 

informações nas páginas? 

Lucas: Como assim? 

Pesquisadora: Eu quero saber se você tem 

algum cuidado para acessar os sites e para 

avaliar se os textos têm informação científica, 

ou são falsas? 

Lucas: Ah, não! Eu vou lá e leio. 

Pesquisadora: Quando você encontra um 

texto na Internet e tem de avaliar se tem o 

que você deseja, o que você faz: lê os títulos e 

subtítulos, lê alguns trechos, analisa as 

imagens, dá uma olhada rápida em todo o 

texto ou você apenas lê o título e, em 

seguida, o texto inteiro para avaliar se serve 

para a pesquisa? 

Lucas: Ah! Eu vou ao site, clico em cima e leio o 

texto. 

Pesquisadora: Então, você seleciona um site e 

lê o texto que aparecer. É isso? 

Lucas: É! 

Pesquisadora: Você lê o texto inteiro ou dá 

uma olhada rápida nas imagens, no título, 

subtítulos? 

Lucas: Não, eu leio até eu achar o que eu quero. 

Pesquisadora: E se demorar a achar o que 

você quer? 

Lucas: Eu continuo lendo. 

Pesquisadora: Você lê até o fim todos os 

textos que você seleciona para pesquisa na 

Internet? 

Lucas: Leio. 

Pesquisadora: Inteiros? 

Lucas: Sim! Tem um menino lá na minha sala 

que não lê. Ele é preguiçoso. 

Observo durante a atividade de pesquisa que a 

dupla lê apenas o título para tomar decisão, se lê 

ou não o texto por inteiro é difícil afirmar, 

embora os alunos aleguem que esta é uma 

prática cotidiana para eles. 

Pesquisadora: Você costuma explorar os links 

das páginas nos textos?  

[Aquelas palavras que estão escritas com cores 

diferentes – azul, vermelho, verde].  

Lucas: Não, eu só olho o texto.  

Embora, tenha dito que não acessava os links, 

acessou um durante a pesquisa que realizou na 

Internet. Foi o único aluno que explorou um link 

durante a pesquisa.  

Pesquisadora: O que é mais difícil na Internet? 

Lucas: Às vezes, quando a gente escreve o que a 

gente quer, a gente acha, mas, às vezes, demora 

muito. Nos livros é mais fácil. Tem tudo ali o que 

a gente quer. 
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Pesquisadora: Quando você faz uma pesquisa 

na Internet e não encontra a informação que 

você precisa, o que você faz? Repete a 

pergunta, escreve de outro jeito o que você 

quer no Google e/ou abandona a Internet e 

pesquisa nos livros? 

Lucas: Eu vou procurar nos livros. 

Pesquisadora: O que você faz depois que 

encontra as informações para a sua pesquisa? 

Você copia o texto? Você faz um resumo para 

apresentar para o seu professor e os seus 

colegas, você relê o texto até compreender e 

se apropriar das ideias ou lê até decorar o 

texto? 

Lucas: Nada. 

Pesquisadora: Nada? Não entendi? 

Lucas: Ah! Se a professora pergunta alguma 

coisa, eu falo.  

Pesquisadora: Que dica você daria para um 

amigo fazer uma pesquisa na Internet? 

Lucas: Tem de ler tudo. 

Pesquisadora: E se a pesquisa fosse em livros 

e revistas, que dicas você daria a um amigo 

para encontrar rápido uma informação em 

revistas e livros? 

Lucas: Ah! Não sei. 

 

 

Entrevista com a Dupla C – Aluno Tasso 

 

Pesquisadora: Quantos anos você tem? 

Tasso: 9 anos. 

Pesquisadora: Você tem computador ou 

celular com acesso à Internet? 

Tasso: Os dois. 

Pesquisadora: O que você prefere: fazer 

pesquisa na Internet ou em livros e revistas? 

Tasso: Na Internet. 

Pesquisadora: Por que você prefere a 

Internet? 

Tasso: Porque quando você pesquisa, você acha 

lá tudo o que você quer. É melhor. 

Pesquisadora: É mais rápido? 

Tasso: É! 

Pesquisadora: Quando você tem de fazer 

uma pesquisa que sua professora pediu, 

por exemplo, algo sobre o lixo ou sobre 

os animais do Pantanal, o que você faz 

para encontrar um texto com as 

informações que você precisa? 

Tasso: Eu olho de ponta a ponta e depois eu 

escolho. 

Pesquisadora: Você sempre lê o texto que 

acessou de ponta a ponta. É isso? 

Tasso: É! 

Pesquisadora: Não tem um jeito mais 

fácil de descobrir se o texto serve para a 

pesquisa? Tem de ler de ponta a ponta? 

Tasso: Não. 

Lucas interfere nesta hora e diz: “Tem gente 

que pula quase a metade do texto. Eu não, 

eu leio tudo”. 

Pesquisadora: Por que eles pulam a 

metade do texto? 

Lucas: Preguiça de ler. 

Pesquisadora: Você não costuma, primeiro, 

ler os títulos e subtítulos, ler alguns trechos, 

analisar as imagens, dar uma olhada rápida 

em todo o texto para decidir se deve ler 

inteiro? 

Tasso: Não. Eu leio tudo. 

Pesquisadora: Quais critérios você utiliza para 

acessar um site e avaliar a qualidade das 

informações nas páginas? 

Tasso: Ah! Eu leio e vejo se tem o que a 

professora pediu. 

O aluno Lucas interfere nesta hora e diz: “Tem 
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gente que pula quase a metade do texto. Eu não, 

eu leio tudo”. 

Pesquisadora: E você entende todos os textos 

que lê? 

Tasso: Sim! Eu leio todo o dia em casa. 

Pesquisadora: Ah! É? Você lê todos os dias em 

sua casa? O que você gosta de ler? 

Tasso: A Bíblia, histórias em quadrinhos... 

O aluno Lucas interfere novamente e diz que leu 

quase todos os livros que tem em casa e, 

quando não tem, pede emprestado na Sala de 

Leitura da escola. 

Pesquisadora: Você costuma explorar os links 

das páginas nos textos?  

[Aquelas palavras que estão escritas com cores 

diferentes – azul, vermelho, verde].  

Tasso: Não, eu só leio o texto.  

Pesquisadora: O que você faz depois que 

encontra uma informação que procura nos 

sites ou nos livros? Você copia o texto? Você 

relê o texto até compreender e se apropriar 

das ideias ou lê até decorar? 

Tasso: Eu copio. 

Pesquisadora: Que dica você daria para um 

amigo fazer uma pesquisa na Internet? 

Tasso: Nada.  

 
 

 

 

Transcrição da Atividade de Leitura para 

pesquisa realizada pela Dupla C – Alunos 

Lucas e Tasso 

 

Pesquisadora: Vocês sabem quais são as ações 

da Escola X para preservar o meio ambiente? 

Lucas: Sei, reciclagem. 

Tasso: Reciclagem de papel. 

Lucas: De garrafa, vidro, plástico. Quando a 

gente aponta o lápis, tem um lixinho na porta da 

sala para a sujeira não ficar toda no chão e não 

dar trabalho para as “tias da limpeza”. 

Lucas: Tem um cesto de lixo para papel e um 

para outras coisas. 

Pesquisadora: E por que tem esse cesto de 

lixo de papel separado dos demais? 

As crianças: Para reciclar. 

Pesquisadora: Todo tipo de papel pode ser 

reciclado? 

Tasso: [Não responde à pergunta]. Diz que tem 

algumas pessoas que jogam plástico na rua e, 

daí, vai para o rio. 

Pesquisadora: Mas o que acontece com todo 

o lixo que a Escola X separa: os papéis que 

são colocados nas caixas nas salas de aula, as 

cascas de frutas, as latinhas de alumínio que 

vocês colocam nos cestos, as garrafas pet? 

Todo esse lixo é reciclado? 

Tasso: Não! 

Pesquisadora: Não? Nem todo esse lixo pode 

ser reciclado? 

Tasso: Não, não pode jogar comida fora. A 

comida é para comer, porque tem gente que 

não tem.  

Pesquisadora: Ah! Entendi. Mas, e as cascas 

de banana, as folhas, as cascas de mamão? O 

que acontece? 

Tasso: Vão para a horta. Lá tem alface, 

tomatinho, morango e as “tias” pegam, lavam e 

dão para a gente comer. 

Pesquisadora: Então, vocês estão me dizendo 

que as cascas das frutas e as folhas vão para a 

horta e viram adubo? Mas, e o restante do 

lixo que a Escola X separa e que eu vi que 

vocês colocam nos cestos? O que acontece? 

Lucas: A comida minha mãe dá para as pessoas 

que não têm. 

Pesquisadora: Ah! Entendi. Mas, e aqui na 

Escola X? No lixo têm latinhas de alumínio, 

papel, garrafas pet, sacos plásticos... Hum! 

Pode ter também pedaço de madeira? O que 

acontece com esse lixo? 
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Tasso: É reciclado. 

Pesquisadora: Tem algum tipo que não pode 

ser reciclado? 

Tasso: Não! Tudo dá para ser reciclado. 

Pesquisadora: Tudo? Um dos seus amigos me 

disse que não dá para reciclar vidro sujo, 

papel sujo e papel higiênico. Outra colega do 

4º ano disse que alguns tipos de plásticos não 

podem ser reciclados. É daí? 

Tasso: Acho que tem vidro que não dá para 

reciclar. 

Pesquisadora: Que tipo de vidro? 

Tasso: Os quebrados não podem ser reciclados.  

A gente tem que tomar cuidado para não pôr no 

lixo, porque as pessoas cortam a mão. 

Pesquisadora: Hum! Acho que a gente deveria 

ir para a Internet para esclarecer melhor o 

que pode ou não ser reciclado. O que vocês 

poderiam perguntar para o Google? 

Diante desta proposta , o Aluno Lucas parece 

ficar preocupado. 

Lucas: Ah! Você falou de papel sujo, mas todos 

podem. Só não pode papel higiênico. Digita no 

Google o que pode ser reciclado? 

Os alunos selecionam o link, o site “EBC/Que 

tipo de lixo deve ser reciclado”, diferentemente 

das demais duplas que iniciaram a pesquisa pelo 

primeiro link (o do topo da página e em 

destaque).  Em voz alta, leem o texto inteiro com 

muita dificuldade, apoiando-se apenas na 

decodificação.  

Em um único momento, antecipam o final de 

uma palavra e mostram-se surpresos quando 

checam o escrito e descobrem que leram 

corretamente. Várias intervenções são feitas pela 

pesquisadora para ajudá-los, o que permite 

inferir que terão dificuldades para lembrar o que 

leram quando terminarem a leitura do texto, em 

função do esforço empreendido para desvendar 

o escrito.    

Ao final desta primeira leitura, acessam o link 

“Para onde vai a sacola plástica” e, mais uma vez, 

leem o texto inteiro, demonstrando que nem 

mesmo se lembram do que estão pesquisando.   

Terminada a segunda leitura, pedem para 

acessar um vídeo que se encontra destacado no 

texto. 

Pesquisadora: Quanto tempo tem esse vídeo? 

Crianças: 3 minutos e... 

Pesquisadora: E agora que vocês já leram dois 

textos e assistiram a um vídeo sobre as 

sacolas plásticas, o que vocês descobriram 

sobre a reciclagem de lixo? O que não pode 

ser reciclado? 

Tasso: Não pode jogar salgadinho na rua. 

Pesquisadora: Mas, agora estou perguntando 

o que não pode ser reciclado? O que vocês 

conseguiram descobrir com a leitura dos 

textos? 

Lucas: Não pode casca de banana, de laranja e 

de mamão. Não pode qualquer casca de fruta. 

Desconsideram completamente os textos lidos, 

provavelmente porque se apoiaram única e 

exclusivamente na decodificação, uma estratégia 

de leitura importante, porém, insuficiente para a 

compreensão do texto e suas respostas pautam-

se no conhecimento prévio, de senso comum.  

Pesquisadora: Mas, espera aí! O que vocês 

leram nos textos? Tem alguma coisa sobre a 

reciclagem de casca de frutas? 

Tasso: Tem. 

Pesquisadora: Tem informações sobre 

reciclagem do plástico, papel, vidro...  

Lucas: É! Não tem sobre cascas de frutas. 

Pesquisadora: Então, o que a gente pode 

perguntar para o Google agora? 

As crianças observam as imagens (cópia da tela 

apresentada na Figura 8, a seguir) e selecionam 

uma para clicar. São interrompidas pela 

pesquisadora, que solicita que recorram à leitura 

do texto neste momento e não aos vídeos. 

Pesquisadora: Então, o que vamos perguntar 

para o Google?  

Tasso: Pode reciclar vidro? 
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Embora, a conversa fosse sobre a reciclagem de 

cascas de frutas, o aluno Lucas resolve pesquisar 

sobre vidro (Figuras 9 e 10, a seguir), 

provavelmente, na tentativa de buscar resposta 

para uma pergunta anteriormente feita e cuja 

resposta o incomodou.  

As crianças, mais uma vez, em voz alta, leem o 

texto com muita dificuldade, juntando sílabas e, 

em alguns momentos, com a ajuda da 

pesquisadora. 

Pesquisadora: O que vocês descobriram com 

essa leitura? 

Lucas: Ah! Que tem muita gente que usa as 

garrafas para colocar plantas. 

Pesquisadora: Está dizendo isso no texto?  

Lucas: Ah! Tem aqui nas fotos. 

Pesquisadora: Ah! Então vocês estão olhando 

as imagens para descobrir o que está escrito? 

Retomem este trecho e leiam novamente. 

 

 

 

Figura 8 – Cópia da tela com imagens observadas pelas crianças durante a atividade de leitura. 

 
Fonte: Site <www.ebc.com.br>.  

Figura 9 – Nova pesquisa desenvolvida pela Dupla C sobre reciclagem de vidros. 

 

Fonte: Google (2017). 
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Figura 10 – Pesquisa da Dupla C sobre o processo de reciclagem de vidros. 

 

Fonte: Site <www.fragmaq.com.br>.  

Lucas: Ah! Também as garrafinhas servem para 

colocar remédio. 

Mais uma vez respondem o que pensam ou 

sabem sobre o assunto. Não conseguem 

compreender o texto, nem mesmo um 

fragmento. 

Neste momento, a atividade de pesquisa na 

Internet é interrompida e os alunos recebem as 

revistas “Superinteressante”, “Ciências Hoje da 

Criança” e “Exame”, além de alguns livros de 

literatura para explorarem os portadores e 

localizarem textos que tratam dos problemas 

ambientais, e passam a examinar as capas dos 

suportes.   

Pesquisadora: Como a gente pode descobrir 

se tem algum texto sobre reciclagem de lixo 

nestas revistas? 

Tasso: Pelo título. 

Lucas: A gente olha aqui! 

Pesquisadora: Onde? Nas imagens? 

Lucas: Nos títulos e nas imagens. Esse serve. 

Pesquisadora: Por que você acha que esse 

serve? 

Lucas: Ah! Porque diz assim: “Papel dos jovens 

nas famílias...”. 

Pesquisadora: Mas não está falando desse 

papel que você está pensando... Deixa-me ler 

um trecho para vocês [...]. 

Pesquisadora: Vamos! Compreenderam a 

leitura. É deste papel que estamos falando 

que trata o texto?  

Lucas: Vai falar sim. O título fala do papel. 

Tasso descobre o sumário na revista e diz: “Olha 

aqui!”. 

Pesquisadora: O que diz? 

Lucas: Mudanças climáticas na terra. 

Pesquisadora: Ajuda? Quem te ensinou a ler o 

sumário para descobrir o que tem na revista? 
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Tasso: Eu, sozinho [mostra o sumário]. 

Pesquisadora: Ah, ótimo! Você descobriu que 

tem um sumário na revista? Você sabe para 

que serve? 

Tasso: Para a gente descobrir o que tem na 

revista. 

Pesquisadora: Então, veja se acha alguma 

coisa interessante para a pesquisa. 

Lucas: Aqui também tem um texto bom: “Artes 

plásticas”. 

Pesquisadora: Por que você acha esse texto 

bom para pesquisa? 

Lucas: Pelas fotos. 

Os alunos mostram-se cansados e se apoiam nas 

capas das revistas, nos títulos dos textos e nas 

suas ilustrações para anteciparem do que tratam, 

entretanto, não conseguem selecionar textos 

para uma leitura, pois se prendem no significado 

literal das palavras, não antecipam o que dizem 

os textos e não conseguem articular os trechos 

lidos. 

Assim, como as demais crianças, essa dupla 

também desconsidera o sumário e folheia todas 

as páginas da revista para encontrar textos sobre 

o assunto em discussão.  

A Figura 11, a seguir, elucida a experiência dos 

alunos em suas atividades de pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



203 
 

Figura 11 – Pesquisa desenvolvida pela Dupla C sobre materiais não recicláveis e destino das 

sacolas plásticas. 

 
 

 

 

Fonte: Google (2017) e Site <www.ebc.com.br>.  
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APÊNDICE M – TRANSCRIÇÃO DA OBSERVAÇÃO DE AULA REALIZADA NO 
LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA, SOB A REGÊNCIA DO POIE 

Programa de Pós-graduação em Educação – Mestrado  
Universidade Metodista de São Paulo [UMESP] 

 
 

 

Turma: 4º ano C – Ensino Fundamental I 

Número de Alunos: 25 

Número de Duplas: 10 duplas e 5 alunos em 

atividade individual 

Entrevistadora: Pesquisadora 

 

Destaque-se que os nomes que constam neste 

registro são fictícios.   

Semanalmente, a 4ª série C vai ao Laboratório de 

Informática para as aulas com o POIE. No dia em 

que a observação foi realizada, o professor 

solicitou que planejassem uma viagem, 

orientando-se pelo roteiro previamente definido 

por ele.  

As crianças agruparam-se como desejaram. Não 

houve intervenções do professor. Algumas 

decidiram desenvolver a atividade 

individualmente, visto que, excepcionalmente 

neste dia, os computadores eram suficientes, em 

função da ausência de muitas crianças. 

O POIE forneceu as seguintes instruções: 

 Imagine um lugar no qual você gostaria de 

passar as férias. 

 Você precisa planejar essa viagem de acordo 

com os seguintes itens: 

 Qual a distância entre sua casa e o lugar 

que você gostaria de passar as férias? 

 Que tipo de roupa você deverá levar 

para esse lugar? 

 Quais os pontos turísticos que você 

poderia visitar nesse lugar? 

Em duplas, os alunos realizaram a leitura da 

consigna e, uma parte deles, passou a questionar 

os colegas mais próximos e o professor, 

inquirindo o que deveria ser feito, mostrando 

que não haviam estabelecido relação entre 

planejar a viagem e realizar uma pesquisa na 

Internet. 

Depois da confirmação do professor, ou dos 

colegas, de que a proposta era de que 

entrassem no Google para buscarem respostas 

para as perguntas formuladas para a pesquisa, 

algumas crianças passam a procurar as 

informações desejadas. 

A dupla Jéssica e Ariana digita “Estados Unidos” 

na barra de ferramenta. Examina rapidamente a 

tela e observa que apareceram várias imagens e 

fragmentos de textos com a palavra-chave 

digitada. Percorrerem as imagens com os olhos e 

retornam a busca, agora formulando a pergunta: 

Qual é a distância entre São Paulo e os Estados 

Unidos? 

Leem em voz alta o trecho, tentando fazer 

ajustes na leitura do número. Primeiro leem 82 e 

84, na segunda tentativa 838, e acabam 

avançando no texto, em função da dificuldade 

de ler o número (8.384 quilômetros de distância 

entre São Paulo e os Estados Unidos). 

As crianças perguntam para a Pesquisadora: “É 

isso? Em linha reta? Isso de linha reta?”. 

Pesquisadora: Vocês acham que essa 

informação serve para a pesquisa? 

As crianças anotam a informação coletada na 

tela do computador (8.384 km) e digitam no 

buscador “Que tipo de roupas usar nos Estados 

Unidos?” e acessam ao ícone “imagem”, 

procedimento que se repete entre as duplas 

seguintes. 

O resultado da busca é uma série de imagens de 

roupas na moda nos Estados Unidos. A dupla 

passa a selecionar as peças e copiar e colar na 

folha resposta aberta na tela do computador, 
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aparentemente, sem fazer relação entre as 

condições climáticas e a época da viagem. 

Pesquisadora: Por que você escolheu essas 

roupas? 

As crianças: Está frio lá. 

Pesquisadora: Como vocês sabem? Não vi 

vocês lerem nada. 

Jéssica: Eu sei que é frio lá. Assisti a um vídeo 

no Youtube. Nem precisa procurar mais nada. 

Pesquisadora: Ah! Vocês assistem a muitos 

vídeos no Youtube?  

Jéssica: É legal! Eu sempre entro lá. 

As crianças digitam na barra de ferramentas: 

“Pontos turísticos para visitar nos Estados 

Unidos”. 

Jéssica: [diante das imagens coloridas de Las 

Vegas], diz: “Olha aqui! Eu quero ir nesse lugar, a 

Disney”.  

Com o resultado da busca obtém imagens de 

Las Vegas e da Estátua da Liberdade e, eufóricas, 

as alunas voltam-se para os colegas próximos 

para comunicar o que encontraram, então, 

descobrem que algumas duplas estão copiando 

e colando as imagens na folha de resposta, e 

passam a fazer o mesmo, dedicando um longo 

tempo a essa atividade, que ocupa a maior parte 

da aula. 

Pesquisadora: Vocês descobriram quais são os 

pontos turísticos dos Estados Unidos? 

Ariana: Eu quero ir à Disney e à Estátua da 

Liberdade. 

Pesquisadora: Mas vocês não vão pesquisar 

mais para saber quais são os pontos turísticos 

dos Estados Unidos? 

Ariana pensa e diz: “Eu quero ir nesse, sempre 

quis”. 

Pesquisadora: Mas vocês deveriam pesquisar 

quais são os pontos turísticos dos Estados 

Unidos e vocês viram duas ou três imagens e 

já decidiram o que gostariam de visitar? 

Dupla Jéssica e Ariana: É, mas nós queremos 

esses dois mesmo: Disney e Estátua da 

Liberdade.  

Jéssica reforça: “Eu sempre quis fazer uma 

viagem para esses lugares”. 

A Pesquisadora deixa os alunos e observa que a 

dupla se dedica a copiar e colar as imagens e 

passa o resto do tempo nessa atividade que 

parece bastante prazerosa. 

A Dupla composta por Mateus e Carlos digita no 

serviço de busca da web “Qual é a distância 

entre São Miguel e a França?” e olha para a 

Pesquisadora, mostrando sinais de desânimo 

diante da dificuldade de encontrar o procurado. 

Pesquisadora: Nossa!!! Vocês ainda não 

conseguiram encontrar a distância da casa de 

vocês até a França.  

As crianças: Sabe o que é. Tem um monte de 

coisas aqui, mas não tem a distância. Tem o 

tempo de viagem. 

Pesquisadora: Observei que vocês colocaram 

na barra de endereço “Qual é a distância de 

São Miguel a França?”. 

As crianças: É sim!!! 

Pesquisadora: E se vocês colocassem “Qual é a 

distância entre Paris e São Paulo”? 

As crianças: Conseguimos!!! Obrigada!!! Você 

ajudou.  

Observa-se que, embora a pergunta, fosse “Qual 

é a distância entre sua casa e esse lugar?” Todos 

os alunos fizeram alguma adequação e a maioria 

optou por perguntar qual é a distância entre São 

Paulo e X, obtendo rapidamente o retorno do 

perguntado, exceto essa dupla. 

Pesquisadora: Qual foi o resultado obtido? 

As crianças leem o trecho que indica a distância 

entre São Paulo e Paris: 

Em linha reta (aérea): 9.413 km (5849 mi)  

Tempo de voo: 11 horas, 48 minutos. 

Velocidade média: km/h. 

Como ir e qual é a distância de São Paulo a Paris? 

Distância entre São Paulo e Paris – 9.413 km 
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Pesquisadora: Conseguiram?  

As crianças: Agora tem distância e tempo. 

Qual a gente coloca? 

Pesquisadora: Qual era a pergunta? É sobre o 

tempo ou a distância?  

As crianças: Agora, resolvem perguntar: Qual 

é a distância entre São Paulo e a Beto Carreiro 

World? 

Pesquisadora: Vocês estão fazendo nova 

consulta? 

Mateus: Sim, porque uma quer ir para a 

França e a outra para o Beto Carreiro World. 

As crianças diante do resultado ficam novamente 

em dúvida 

As crianças: Vichi!!! Agora tem a distância de 

avião e ônibus. Vamos colocar a distância de 

ônibus. 

Diante da observação de que o tempo e a 

distância variavam, as crianças concluíram que o 

menor tempo e menor distância era de viagem 

de avião, mas acharam melhor ir de ônibus, 

provavelmente, utilizaram algum outro critério 

para tomar essa decisão, talvez, o custo da 

passagem. 

Pesquisadora: E agora? Que tipo de roupas 

vocês vão levar? 

Dupla Mateus e Carlos digita “Que tipo de 

roupa levar para a França?”. 

Os alunos têm como resposta várias imagens de 

roupas da moda e, assim como as demais 

duplas, examinam as imagens, entretanto, 

concluem que devem fazer nova busca, 

demonstrando que o resultado encontrado não 

as satisfaz. Observaram que havia roupas de frio 

e de calor nas imagens e, portanto, não era 

possível tomar decisões a partir dessa busca.  

As crianças diante do site percorrem o texto com 

os olhos e, frente à palavra jeans, concluem que 

devem levar jeans para a viagem. 

Pesquisadora: Vocês acharam a resposta 

rápido! 

Mateus: Sim. Foi rápido, porque olhamos aqui 

em jeans. 

Pesquisadora: Então, vocês não precisaram ler 

todo o texto? 

Aluno: Não!!! Foi só ver que aqui está escrito 

jeans no terceiro parágrafo, então, tem de ler 

aqui.  

A dupla volta-se para o trecho e lê o texto até o 

final. 

 A Dupla André e Renato resolveu digitar o 

endereço da casa de um dos componentes do 

agrupamento no buscador e, mediante o 

retorno, passou a apresentar o resultado para a 

classe, festejando tê-lo encontrado e, embora, o 

POIE insistisse que deveriam retomar suas 

atividades, resolveram não acatá-lo e 

continuaram explorando o Google Maps durante 

o restante da aula. 

A Dupla Eduarda e Sofia digitou a pergunta do 

roteiro de pesquisa, entregue pelo POIE, no 

buscador e localizou a distância entre São Paulo 

e a Pousada do Rio Quente, como fizeram as 

demais duplas.  

Diante da lista de sites, as crianças selecionaram 

a informação do primeiro fragmento que se 

encontrava em destaque. Em seguida, digitaram 

a pergunta sobre o tipo de roupa para se levar 

numa viagem para a Pousada do Rio Quente e 

escolheram o 4º link, site do Tripadvisor.  

Passaram à leitura dos links, procurando nessa 

leitura informações sobre os pontos turísticos, 

passando a copiar os nomes, sem se dar conta 

do que estavam fazendo, como se tivessem uma 

lista com os principais pontos turísticos na tela 

do computador. 

Já, a Dupla Lorenzo e Vinicius fez um percurso 

completamente diferente das demais. Começou 

a atividade acessando ao site da Climatempo e, 

mediante a temperatura, tomou a decisão de 

levar roupas de frio para a viagem. 

Com o questionamento do professor do 

laboratório de informática sobre as condições 

climáticas atuais e as possíveis no mês de 

dezembro, férias escolares, os alunos resolveram 

que deveriam levar shorts, chinelo e camisetas. 

Para descobrir o tempo de viagem, a dupla 

recorreu ao mapa e lá se perdeu em 

observações. 
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Questionados, sobre os resultados da pesquisa, 

os alunos responderam que já tinham ido à 

cidade de Águas de Lindóia algumas vezes e que 

sabiam que era calor em dezembro. Também, 

não precisavam pesquisar quais eram os pontos 

turísticos locais porque já conheciam bem a 

região. Quanto à distância entre São Paulo e a 

cidade ainda não tinham localizado a 

informação, mas esperavam encontrar no 

Google Maps. 

A Figura 12 elucida a experiência dos alunos em 

suas atividades de pesquisa. 

 

Figura 12 – Exemplo das pesquisas desenvolvidas pelas Duplas sobre o destino de viagem. 

 

 

Fontes: Google (2017) e Site <www.tripdivisor>. 
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COMENTÁRIOS DA PESQUISADORA 
 

Embora a maioria das duplas tenha realizado a atividade proposta pelo professor, foi 

possível observar que os alunos se limitaram a buscar as respostas para as perguntas do 

roteiro, restringindo-se, na maioria das vezes, à leitura dos links dos sites, sem nem chegar às 

páginas para localizar ou checar a informação procurada e, aqueles que chegaram até os 

textos de destino, não fizeram análise sobre as informações, preferindo recorrer às imagens 

para escolher o vestuário para a viagem.  

Apenas uma das duplas observadas chegou ao texto e fez sua leitura, saltando 

trechos e selecionando fragmentos para ler com mais atenção. Ficou claro que a partir da 

localização da palavra jeans no terceiro parágrafo do texto, a Dupla B inferiu que encontraria 

a informação procurada e leu o texto do meio para o fim para checar se a informação 

localizada era adequada. 

Também, apenas essa dupla percorreu os links para localizar os endereços dos sites e 

tomou decisões do que pesquisar a partir das palavras-chave selecionadas pelos links. Os 

demais alunos nem mesmo percorreram os links para localizar as palavras-chave e ler os 

fragmentos em destaque, optaram pelo primeiro endereço destacado no topo da tela.  

De modo geral, as crianças interpretaram os fragmentos localizados, a partir das 

palavras-chave como se fossem resumos de textos. 

Apesar do entusiasmo dos alunos pela Internet, a atividade se resumiu a passatempo. 

O fato da pesquisa não surgir do interesse dos alunos talvez explique os procedimentos 

adotados pela turma e, principalmente, a atenção das crianças voltada apenas para as 

imagens e o tempo gasto em cópia e cola. 

É evidente que os alunos se orientaram pelo conhecimento prévio sobre o assunto e, 

no caso de dúvidas, não retomaram a pesquisa ou leram os textos, tomaram decisões a partir 

do que já sabiam ou acreditavam saber. 

Também o fato de o professor dar um roteiro com perguntas para que os alunos 

localizassem as respostas no Google, tornou desnecessário planejar as perguntas e escrevê-

las no motor de busca, ou mesmo refinar a pesquisa. A atividade transformou-se em um 

questionário, uma tarefa escolar desprovida de significado. 

Embora a pesquisa não tenha nascido do interesse dos alunos, todos se mostraram 

bastante atraídos pelas tecnologias e pelas possibilidades de livremente circularem pela 

Internet e com muita agilidade lidavam com o equipamento, mostrando domínio da técnica, 

entretanto, isso não foi suficiente para que os alunos se dedicassem à pesquisa e 

aprendessem com isso.  

Em relação aos propósitos da pesquisa escolar, a atividade foi completamente 

descaracterizada.  


