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RESUMO 

 
 
ANÁLISE DA INTEGRAÇÃO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS DE INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO NO ENSINO MÉDIO  

 
 

AUTOR: MARCELO JOSÉ HANAUER 
ORIENTADORA: ILSE ABEGG 

 
 

No contexto socio-histórico contemporâneo as Tecnologias Digitais de Informação e 
Comunicação em rede estão consolidadas como recursos para viabilizar 
comunicação, interação, acesso a informação e construção coletiva e compartilhada 
de conhecimentos entre as pessoas. Por isso, integrá-las aos diferentes processos e 
práticas escolares constitui ação indispensável. Nesta perspectiva, esta pesquisa-
ação partiu do problema: quais mudanças a inserção das Tecnologias Digitais de 
Informação e Comunicação (TDIC) podem provocar nas práticas escolares no 
contexto do Ensino Médio Politécnico da Escola Estadual de Ensino Médio Castelo 
Branco de Salto do Jacuí-RS? Seu objetivo geral foi analisar as mudanças da 
integração das TDIC nas práticas escolares do Ensino Médio Politécnico da Escola 
Estadual de Ensino Médio Castelo Branco. A fundamentação teórica está apoiada na 
literatura existente sobre: integração de TDIC no currículo, Ensino Médio (EM), 
Politecnia no estado do Rio Grande do Sul, Sociedade da Informação e do 
Conhecimento, Cultura Digital, Juventudes, ações inovadoras nas Práticas Escolares, 
Políticas Públicas e Programas de incentivo à integração de tecnologias no ensino. A 
metodologia é do tipo pesquisa-ação, utilizamos como instrumentos para coleta de 
dados diário de bordo, observação participante, questionários e pesquisa bibliográfica. 
Como conclusão sinalizamos que a integração das TDIC nas práticas escolares ainda 
tem muito a contribuir com o processo de inclusão digital dos estudantes do EM, 
especialmente quando são trabalhados recursos digitais diferentes daqueles com os 
quais os estudantes estão habituados, como é o caso das produções colaborativas 
em hipertexto e de projetos online representados pela proposta da WebQuest 
educacional. 
 
 
Palavras-chave:  Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação.  Práticas 

Escolares. Políticas Públicas.





 

 

ABSTRACT 
 
 

ANALYSIS OF THE INTEGRATION OF DIGITAL INFORMATION AND 
COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN HIGH SCHOOL 

 
 

AUTHOR: MARCELO JOSÉ HANAUER 
ADVISOR: ILSE ABEGG 

 
 

In the contemporary socio-historical context, Digital Information and Communication 
Technologies are consolidated as resources to enable communication, interaction, 
access to information and collective and shared construction of knowledge among 
people, and therefore, to integrate them into the different processes and practices 
school it is indispensable action. In this perspective, this action research started from 
the problem: what changes the insertion of the Digital Information and Communication 
Technologies (TDIC) can provoke in the school practices in the context of the 
Polytechnic High School of Castelo Branco de Salto do Jacuí-RS? Its general objective 
was to analyze the changes of the integration of the TDIC in the school practices of 
the Polytechnic High School of the Castelo Branco State High School. The theoretical 
basis is supported by the existing literature on: integration in TDIC the curriculum, High 
school, Politecnia in the state of Rio Grande do Sul, Information and Knowledge 
Society, Digital Culture, Youth, innovative actions in School Practices, Public Policies 
and Programs to encourage the integration of technologies in education. The 
methodology is of the research-action type, used as a technique for data collection on 
board, participant observation, questionnaires and bibliographic research. As a 
conclusion, we note that the integration of TDICs in to school practices still has much 
to contribute to the digital inclusion process of MS students, especially when digital 
resources are used different from those with which students are accustomed, such as 
collaborative productions hypertext and online projects represented by the WebQuest 
educational proposal. 

 
 

Keywords: Digital Information and Communication Technologies. School Practices. 

Public policy.  





 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 - Momentos e Dimensões da Investigação-Ação ........................................ 86 

Figura 2 - Espiral Cíclica ........................................................................................... 86 

Figura 3 - Esquema gráfico que apresenta o desenvolvimento da pesquisa ............ 91 

Figura 4 - Apresenta os dados dos estudantes referentes ao acesso e frequência de 
utilização da internet ................................................................................. 94 

Figura 5 - Apresenta os dados dos estudantes referentes a finalidade de acesso à 
internet ..................................................................................................... 94 

Figura 6 - Dados dos estudantes referentes a realização de cursos de informática. 95 

Figura 7 - Dados dos estudantes referentes a formas de acesso à internet ............. 96 

Figura 8 - Dados dos estudantes referentes ao interesse dos estudantes em relação 
ao professor utilizar TDIC para mediar atividades de ensino ................... 97 

Figura 9 - Captura de tela do cabeçalho elaborado pela professora Lúcia no Google 
Docs ....................................................................................................... 111 

Figura 10 - Apresenta o componente Introdução da WebQuest ............................. 130 

Figura 11 - Apresenta o componente Tarefa da WebQuest .................................... 131 

Figura 12 - Apresenta o componente Processo da WebQuest ............................... 131 

Figura 13 - Apresenta o componente Recursos da WebQuest ............................... 132 

Figura 14 - Apresenta o componente Avaliação da WebQuest ............................... 132 

Figura 15 - Apresenta o componente Conclusão da WebQuest ............................. 133 





 

 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 - Principais reformas do ensino secundário durante as primeiras décadas 
da primeira república ............................................................................... 38 

Quadro 2 - Proposta inicial da WebQuest ............................................................... 125 
Quadro 3 - Apresenta os componentes Avaliação e Conclusão da WebQuest de 

acordo com a proposta da professora Lúcia ......................................... 128 
 
 
 
 
 
 
 





 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

ANATEL   Agência Nacional de Telecomunicações 
CAPES   Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
CGI.br    Comitê Gestor da internet no Brasil 
CLT    Consolidação das Leis Trabalhistas 
CNE    Conselho Nacional de Educação 
CNPq    Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
CRE    Coordenadoria Regional de Educação 
DCNs    Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica 

de Valorização do Magistério 
Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos 

EJA    Educação de Jovens e Adultos 
EM    Ensino Médio 
EMP    Ensino Médio Politécnico 
ENEM   Exame Nacional do Ensino Médio 
FIES    Fundo de financiamento estudantil 
FNDE    Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
FUNDEB   Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
FUNDEF   Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e 
IBGE    Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
IDEB    Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 
IFSUL    Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense  
INEP    Institucional Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio  
LDB    Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
MCOM   Ministério das Comunicações 
MEC    Ministério da Educação 
MPOG    Ministério do Planejamento 
NTE    Núcleo de Tecnologia Educacional 
ONGs    Organizações não governamentais 
PAR    Plano de Ações Articuladas 
PBLE    Programa Banda Larga nas Escolas 
PCNs    Parâmetros Curriculares Nacionais 
PDE    Plano de Desenvolvimento da Educação 
PGMU    Universalização do Serviço Telefônico Fixo Comutado Prestado no no  

Regime Público 
PNAD    Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
PNE    Plano Nacional de Educação  
PNEM    Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio 
PPGE    Programa de Pós-Graduação em Educação 
PRC    Projeto de Redesenho Curricular 
PREM    Proposta Pedagógica para o Ensino Médio Politécnico e Educação 
PROEJA   Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a 
ProEMI   Programa Ensino Médio Inovador 

Profissional Integrada ao Ensino Médio/RS 
ProInfo   Programa Nacional de Tecnologia Educacional 
PRONATEC  Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 
PROUNI   Programa Universidade para Todos 
PST    Postos de Serviços Telefônicos 



REA    Recurso Educacional Aberto 
Regime Público 

SAEB    Sistema de Avaliação da Educação Básica 
SEDUC/RS  Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul 
SEED    Secretaria de Educação a Distância 
SI     Sociedade da Informação 
SISU    Sistema de Seleção Unificada 
TDIC    Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação  

Teixeira 
TIC    Tecnologias de Informação e Comunicação 
UFFS    Universidade Federal da Fronteira Sul 
UFSM    Universidade Federal de Santa Maria 
URI    Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões 

Valorização dos Profissionais da Educação 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUMÁRIO 

  

 APRESENTAÇÃO ........................................................................................ 21 
1  SOBRE A PESQUISA .................................................................................. 23 

1.1  DELIMITAÇÃO DA PESQUISA, TEMA E JUSTIFICATIVA .......................... 23 
1.2  DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA, OBJETIVO GERAL E 

ESPECÍFICOS .............................................................................................. 31 
2  ENSINO MÉDIO EM FOCO.......................................................................... 33 

2.1  A CONSTITUIÇÃO DO ENSINO MÉDIO NO BRASIL: ASPECTOS 
HISTÓRICOS ............................................................................................... 33 

2.1.1  Período imperial e o início da formalização do ensino ........................... 34 
2.1.2 Primeira República ou “República Velha” ................................................ 36 
2.1.3  Aspectos do ensino na “era Vargas” ........................................................ 38 
2.1.4  Ditadura Militar e o ensino médio ............................................................. 41 
2.1.5  Da redemocratização ao governo Dilma Rousseff .................................. 42 
2.2  A PROPOSTA DA POLITECNIA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL: 

SITUANDO A ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO CASTELO 
BRANCO ...................................................................................................... 47 

3  MUDA O CONTEXTO, MUDAM AS AÇÕES: ESCOLA UM ESPAÇO DE 
INOVAÇÃO .................................................................................................. 53 

3.1  A SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO E A ESCOLA 53 
3.2  CULTURA DIGITAL, JUVENTUDES E A NECESSIDADE DE AÇÕES 

INOVADORAS NO ENSINO MÉDIO ............................................................ 59 
4  POLÍTICAS PÚBLICAS E PROGRAMAS DE INCENTIVO À INTEGRAÇÃO 

DE TECNOLOGIAS NO ENSINO ................................................................ 66 
4.1 POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL CONTEMPORÂNEO .......................... 66 
4.1.1  Apontamentos sobre Políticas Públicas educacionais ........................... 70 
4.2  POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS E PROGRAMAS DE INCENTIVO 

À INTEGRAÇÃO DE TECNOLOGIAS NO ENSINO: O CASO DA ESCOLA 
ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO CASTELO BRANCO ............................... 72 

5  METODOLOGIA DO TRABALHO ............................................................... 82 
5.1  FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA ................................ 82 
5.2  INSTRUMENTOS E TÉCNICAS DE COLETA E ANÁLISE DE DADOS ...... 88 
5.3  DELIMITAÇÃO DA AMOSTRAGEM: CONTEXTO E SUJEITOS DA 

PESQUISA ................................................................................................... 89 
6  DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA ........................................................ 92 

6.1  PRIMEIROS PASSOS: COMPOSIÇÃO DO DIAGNÓSTICO INICIAL ......... 92 
6.1.1  Análise reflexiva dos dados da investigação diagnóstica inicial ........... 93 

6.2  AÇÕES DESENCADEADAS PELO DIAGNÓSTICO INICIAL ...................... 97 
6.2.1  Proposta de ação inicial e o estabelecimento das parcerias .................. 98 
6.2.2  Perfil tecnológico da professora ............................................................. 100 
6.3  PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DO PRIMEIRO CICLO: DELINEANDO UM 

CAMINHO PARA INTEGRAR AS TDIC NAS PRÁTICAS ESCOLARES ... 101 
6.3.1  Primeiro encontro de planejamento ........................................................ 101 
6.3.2  Segundo encontro de planejamento: traçando estratégias para 

integração de TDIC nas práticas pedagógicas ...................................... 103 
6.3.3  Terceiro encontro de planejamento: detalhes que antecedem a ação 106 
6.4  PRIMEIRO CONTATO COM A TURMA: SITUANDO O PROPÓSITO DA 

AÇÃO ......................................................................................................... 107 



6.5  AÇÃO E OBSERVAÇÃO DO PRIMEIRO CICLO: O COTIDIANO ESCOLAR 
E OS DESAFIOS DA INTEGRAÇÃO DE TDIC NAS PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS ......................................................................................... 108 

6.5.1  Criação dos e-mails: introduzindo atividades em rede nas práticas 
escolares da disciplina ............................................................................ 108 

6.5.2  Atividade de escrita colaborativa em hipertexto ................................... 110 
6.5.3  Atividade de escrita colaborativa em hipertexto: o momento de 

reescrita do texto ..................................................................................... 113 
6.5.4  Análise reflexiva e avaliação do primeiro ciclo ..................................... 114 

6.6  O SEGUNDO CICLO DA INVESTIGAÇÃO ................................................ 121 
6.6.1  Primeiro Encontro de planejamento: o replanejamento das ações ..... 121 
6.6.2  Segundo Encontro de planejamento  das  atividades  do  segundo  

Ciclo .......................................................................................................... 124 
6.6.3  Terceiro Encontro de planejamento do segundo ciclo ......................... 127 
6.6.4  Ação e observação do segundo ciclo: primeiro dia ............................. 133 
6.6.5  Ação e observação do segundo ciclo: segundo dia ............................. 136 
6.6.6  Ação e observação do segundo ciclo: terceiro dia ............................... 139 
6.6.7  Ação e observação do segundo ciclo: quarto dia ................................. 141 
6.6.8  Ação e observação do segundo ciclo: quinto dia ................................. 143 
6.6.9  Ação e observação do segundo ciclo: sexto dia .................................. 145 
6.6.10  Avaliando a implementação das Políticas Públicas de incentivo e 

integração das TDIC no currículo, a partir das ações inovadoras nas 
Práticas Escolares desenvolvidas .......................................................... 158 

6.6.11  Avaliando as mudanças efetivas da integração das TDIC nas Práticas 
Escolares, a partir das Políticas e Programas de incentivo e integração 
das TDIC no currículo .............................................................................. 163 

7  CONCLUSÕES .......................................................................................... 168 
 REFERÊNCIAS ......................................................................................... 175 

APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO .............................................................. 185 
APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO DESENVOLVIDO PARA AVALIAR AS 
AÇÕES DO 1º CICLO ................................................................................ 187 
ANEXO A - EXEMPLARES DA PRODUÇÃO COLABORATIVA EM 
HIPERTEXTO DURANTE AS AÇÕES DO PRIMEIRO CICLO ................. 191 
ANEXO B - EXEMPLARES DA PRODUÇÃO COLABORATIVA EM 
HIPERTEXTO DURANTE AS AÇÕES DA WEBQUEST NO SEGUNDO 
CICLO ........................................................................................................ 203 

 

 

 



21 

 

APRESENTAÇÃO 

 

Sou natural do município de Tenente Portela/RS. Contudo, residi durante boa 

parte de minha vida no município de Vista Alegre/RS. Nesse município fiz amigos e 

conheci as letras. Realizei todo o Ensino Fundamental na Escola Estadual de 

Educação Básica Pe. Abílio de Marcos Sponchiado. Agradeço a cada um dos 

dedicados professores que tive a oportunidade de encontrar nesta instituição.  

Em 2004 ingressei no Seminário Menor Nossa Senhora Medianeira, o qual 

localiza-se no Município de Frederico Westphalen/RS. Realizei os três anos do Ensino 

Médio, enquanto seminarista, na Escola Estadual Técnica José Cañellas, uma escola 

acolhedora, encantadora, e muito exigente. Foi uma fase incrível que tenho saudades. 

Ingressei no curso de Graduação em Filosofia na Universidade Regional 

Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI – Campus de Frederico Westphalen) 

em 2007, ainda na condição de seminarista. Estudei Filosofia por cinco anos nessa 

Universidade – apenas metade deles enquanto seminarista – porque consegui uma 

bolsa de estudos do Programa Universidade para Todos (PROUNI) do Ministério da 

Educação (MEC) que abateu 50% das mensalidades do curso, o restante das 

mensalidades financiei através do Fundo de financiamento estudantil (FIES). Em 2012 

concluí a Graduação em Filosofia e, embora tenha passado em concurso do 

Magistério Estadual neste mesmo ano, não consegui trabalhar na área por não ter 

sido nomeado.  

Desde criança tenho interesse por Tecnologias Digitais de Informação e 

Comunicação (TDIC). Entretanto, comecei a estudar mais detidamente sobre o 

assunto no ano de 2014, quando inicie uma especialização em Mídias na Educação 

pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense (IFSUL). 

De 2014 a 2016 realizei esta especialização e consegui um contrato temporário para 

trabalhar como professor de informática nos anos finais do Ensino Fundamental da 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Álvaro Rodrigues Leitão de Estrela 

Velha/RS. Trabalhei por três meses como professor de informática nessa escola, 

aprendi muito com meus estudantes e colegas e, ainda em 2016, ingressei no 

Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) da Universidade Federal de 

Santa Maria (UFSM), no curso de Mestrado em Educação.  

Foram os estudos desenvolvidos na especialização em Mídias na Educação e 

a experiência de trabalho como professor de informática, inicialmente, que motivaram 
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o projeto de pesquisa e, posteriormente, no segundo semestre de 2016, a participação 

como membro efetivo no grupo de pesquisa Educação Científica e Tecnológica 

Orientada por Pesquisa-ação e Educação Dialógico-Problematizadora vinculado ao 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e ao PPGE 

da UFSM. Contudo, foram os contatos, as discussões e diálogos realizados e as 

parcerias feitas tanto com o corpo docente quanto com estudantes do Ensino Médio 

Politécnico (EMP) da Escola Estadual de Ensino Médio Castelo Branco (contexto 

desta pesquisa), que de fato definiram e determinaram os caminhos da presente 

pesquisa. Em verdade, são os diálogos abertos que mantemos – através dos quais os 

professores do EMP dessa instituição manifestam preocupações, dificuldades e 

necessidades no que concerne à integração das Tecnologias Digitais de Informação 

e Comunicação (TDIC) às suas práticas escolares –, os interesses de estudo, de 

melhoramento e qualificação dos processos de ensino da instituição que 

concretamente orientam e fundamentam este estudo.  

Este trabalho está organizado de acordo com a seguinte estrutura. O capítulo 

1 configura a apresentação da pesquisa: expressa a temática de pesquisa, sua 

justificativa, seu problema e objetivos a serem desenvolvidos. O capítulo 2 discute o 

tema Ensino Médio, a fim de elaborar uma compreensão sobre esta etapa da 

educação básica e localizar ou inserir a Escola Estadual de Ensino Médio Castelo 

Branco neste contexto. No capítulo 3 é desenvolvida reflexão sobre a Sociedade da 

Informação e do Conhecimento e a escola, bem como, sobre Cultura digital e 

juventude, a fim de agregar múltiplos entendimentos na atividade de compreensão 

das TDIC ao integrá-las às práticas escolares.  

 O capítulo 4 desenvolve discussão sobre as políticas públicas e programas de 

incentivo à integração de tecnologias no ensino presentes na Escola Estadual de 

Ensino Médio Castelo Branco. O capítulo 5 aborda a metodologia da pesquisa, seus 

fundamentos epistemológicos e orientação, seus instrumentos e técnicas de coleta de 

dados, bem como, o contexto e sujeitos da pesquisa.  

Por fim, o capítulo 6 é destinado ao desenvolvimento do primeiro e segundo 

ciclos da pesquisa-ação. Nele descrevemos o percurso das ações na escola, 

analisamos dados e apresentamos os resultados viabilizados pela pesquisa. É 

importante destacar ainda que este estudo está sendo financiado pelo Programa de 

Demanda Social da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES). 

http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
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1 SOBRE A PESQUISA 

 

1.1 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA, TEMA E JUSTIFICATIVA 

 

Podemos caracterizar como intenso, complexo e dinâmico o momento histórico 

da sociedade contemporânea. Uma das características básicas deste momento é a 

convivência cotidiana das pessoas com diferentes mídias e recursos tecnológicos de 

base microeletrônica, digital. Tal característica tem provocado profundas alterações, 

tanto diretas como indiretas, na maneira como as pessoas percebem o mundo e a si 

mesmas, bem como na maneira como constroem conhecimento, convivem, 

relacionam-se, comunicam-se, informam-se, ensinam e aprendem (MENDONÇA, 

2011; BARANAUSKAS; MARTINS; VALENTE, 2013). Vivemos em uma nova era, a 

Era Digital, possibilitada pela informática e pela Internet.  

De acordo com Castells (1999a, 1999b), como resultado da evolução e 

aperfeiçoamento das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) e das redes 

digitais, iniciada na segunda metade do século XX, passamos a existir em uma 

realidade onde os processos de informação e comunicação acontecem em tempo real 

em âmbito global. Entre outras coisas, esse fenômeno tem gerado intensas 

transformações nos mais variados espaços e campos da atividade humana – na 

economia, na política, na cultura, nas relações de trabalho, no lazer, na saúde, etc., – 

e possibilitado o desenvolvimento de uma sociedade altamente tecnológica, dinâmica 

e interconectada. Diferentes autores sustentam, por isso, que estamos imersos em 

uma nova ordem social, a qual denominam como Sociedade da Informação, 

Sociedade Tecnológica, Sociedade Digital, Sociedade em Rede, dentre tantas outras 

expressões existentes e utilizadas para caracterizar esse processo que está em pleno 

curso (CASTELLS, 1999a, 1999b; FISCHER, 2005; MATTAR, 2005; MATTELART, 

2001; OLIVEIRA; BAZI, 2008).  

Nesse novo contexto, a Internet agigantou-se e assumiu o posto de maior rede 

digital de computadores do planeta. Acessar a Internet tornou-se sinônimo de acessar 

o mundo, pois ao conectá-la é possível acessar quase todas as informações 

existentes no planeta. Assim, a informação transformou-se na nova moeda ao passo 

que a virtualidade a nova realidade. 

Nesse sentido, as TDIC passaram a configurar, organizar e prospectar muitos 

dos sentidos e caminhos a serem trilhados pela sociedade. De modo geral, hoje a vida 
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social processa-se através das interações dialéticas entre o social e o digital. Sendo 

as TDIC os novos instrumentos da cultura estruturantes do pensamento, das formas 

de interlocução e de novas elaborações socioculturais.  

Se pensarmos em termos de potencialidade criativa e inovadora, podemos 

dizer que grande parte da criatividade e da inovação sociocultural, e produtiva, que se 

elabora ou que pode ser efetivamente elaborada, contemporaneamente, decorre das 

interações plurais que as pessoas desenvolvem com as TDIC. Assim, as TDIC 

representam os principais suportes para o desenvolvimento de ações criativas e 

inovadoras na sociedade.  

Uma vez sabendo que as escolas estão inseridas neste contexto social digital, 

altamente tecnológico e dinâmico, bem como, estando cientes de que as mudanças 

que acontecem na sociedade refletem diretamente nas questões escolares, é 

indispensável conceber também que essas instituições necessitam repensar a si 

mesmas de maneira permanente. O que significa dizer que há a necessidade de que 

analisem os sentidos de suas ações, reavaliem suas funções e suas finalidades 

continuamente para poderem viabilizar condições reais, concretas aos estudantes, de 

inclusão social, de democratização dos saberes, de acesso aos bens culturais, de 

cidadania, enfim, de formação integral para a vida na contemporaneidade. Pois, de 

acordo com Tapscott (2010, p. 149-150),  

 

Os jovens da Geração Internet cresceram em um ambiente digital e estão 
vivendo no século XXI, mas o sistema educacional em muitos lugares está 
pelo menos cem anos atrasado. O modelo de educação que ainda prevalece 
hoje foi projetado para a Era Industrial. É centrado no professor, que dá uma 
aula padronizada, uniforme. O aluno, trabalhando sozinho, deve absorver o 
conteúdo, ministrado pelo professor. Isso pode ter sido bom para a economia 
de produção em massa, mas não funciona mais para os desafios da 
economia digital, ou para a mente da Geração Internet.   

 

Para Tapscott (2010) as práticas escolares em execução são incompatíveis 

com as práticas sociais vividas na atualidade, no contexto da Era Digital. Por 

conseguinte, esse autor aponta para a ação ou tarefa indispensável de transformar o 

modelo educacional em vigência e modificar (atualizar) as práticas escolares, para 

torná-las mais eficazes, isto é, mais colaborativas, interativas e condizentes com a 

realidade das aprendizagens e das demandas dessa geração de jovens que, ao 

mesmo tempo em que estão na escola, são sujeitos sociais com práticas sociais. Mas 

a questão que se põe é: quem realizará essa ação ou tarefa? 
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Diante dessas considerações, destacamos que é fundamental que sejam os 

próprios sujeitos das escolas (estudantes, professores, gestores, coordenadores 

pedagógicos e comunidade escolar) os autores responsáveis pela condução da tarefa 

elementar de repensar (atualizar) aberta e criticamente suas práticas, bem como, os 

sentidos das ações, as funções e finalidades a serem desenvolvidas por essas 

instituições neste novo tempo. Pois são eles que vivenciam e, de fato, conhecem a 

realidade concreta das mesmas.  

Além disso, entendemos ser atividade específica e característica inerente, 

própria da natureza da profissão de professor, trabalhar conjuntamente, com seus 

pares, para repensar ou reformular, sempre que necessário, suas práticas escolares 

no intuito de melhorá-las. Assim sendo, sustentamos que são as interações dialógicas, 

as ações colaborativas e problematizadoras entre esses profissionais, as bases para 

promover mudanças e inovações na educação escolar brasileira na atualidade; e 

inclusive, para desenvolver um novo modelo educacional, caso seja necessário. 

Através dessa perspectiva compreendemos que, entre os múltiplos elementos 

existentes a serem considerados e repensados por meio dessa tarefa a ser 

desenvolvida, incluem-se também aqueles referentes às diferentes relações que 

professores e estudantes das escolas estabelecem com as TDIC nos diversos 

ambientes e espaços de ensino-aprendizagem. Dado que existe a necessidade destes 

sujeitos agirem de modo coerente com as demandas concretas da sociedade civil na 

contemporaneidade - as quais exigem, dentre outras coisas, sempre maior fluência e 

ação tecnológica - para que não seja banalizado e sim fortalecido o processo de 

ensino-aprendizagem escolar. 

Nesse sentido, como ação elementar à qualificação dos processos 

educacionais escolares, inferimos ser responsabilidade também das escolas criar 

condições e oportunidades para que seja possível efetivamente integrar em suas 

práticas recursos tecnológicos que possam, de fato, contribuir para fortalecer o 

processo de ensino-aprendizagem dos estudantes; bem como, promover a cidadania 

na interface entre educação e tecnologias.  

Em síntese, a ideia em foco é possibilitar o desenvolvimento de práticas 

pedagógicas que coloquem as tecnologias digitais de informação e comunicação “[...] 

a serviço dos projetos de trabalho de professores e estudantes, criando melhores 

condições de aprendizagem com o uso das linguagens dos novos tempos.” 

(ALMEIDA; VALENTE, 2011, p. 11).  
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Assim sendo, assumimos como preocupação temática neste estudo a 

integração das TDIC nas práticas escolares, no contexto da educação básica de nível 

médio, e as políticas públicas sobre integração de tecnologias no ensino.  

Tendo por referência esta preocupação temática, salientamos inicialmente que 

as TDIC emergem como reflexo de interesses, aspirações e ações de diferentes 

agentes sociais. Por isso, não são neutras nem mesmo isentas de preconceitos e 

situam-se em complexos espaços onde podem, inclusive, estar a serviço de poderes 

intransigentes. Como é sabido, a sociedade configura um espaço múltiplo, plural, no 

qual diferentes sujeitos e discursos estão em constante contato e, por conseguinte, às 

vezes, em dissenso. 

Com isso, sinalizamos que historicamente vem sendo construídos diferentes 

discursos sobre a emergência de uma nova sociedade, o que tem oportunizado a 

constituição de diferentes concepções acerca dela. Algumas dessas concepções 

podem ser observadas na produção de diferentes autores, tais como: Castells (1999a, 

1999b, 2003, 2005a, 2005b) sobre Sociedade da Informação ou Sociedade em Rede 

alicerçada no poder da informação e Coutinho e Lisboa (2011), Hargreaves (2003) 

sobre Sociedade do Conhecimento. Tendo em vista esses trabalhos e, cientes da 

existência de muitos outros estudos sobre o assunto, sustentamos que refletir 

analiticamente sobre TDIC, na sociedade contemporânea, demanda atenção e 

cautela, devido à multiplicidade de concepções e enfoques através dos quais pode 

ser conduzida essa atividade. Examinaremos mais detidamente este assunto no 

Capítulo 2. 

Assim sendo, direcionando a atenção sobre essa temática para o campo 

educacional, especialmente no que concerne a questão dos impactos gerados pela 

inserção de tecnologias na educação, e, nesse ponto, particularmente para as 

tecnologias digitais e as redes, constatamos o desenvolvimento de ampla discussão. 

Alguns dos autores que realizam tal discussão são os seguintes: Alonso (2008), 

Alonso e Vasconcelos (2012), Almeida (2007), Almeida e Valente (2011), Behrens 

(2013), Baranauskas, Martins e Valente (2013), Peixoto e Araújo (2012) dentre outros. 

Em acordo com as discussões realizadas por esses autores, emerge como 

proposição evidente a consideração de que são patentes as mudanças que as TDIC 

provocam onde estão presentes, atuando, ou seja, na economia, na política, nos 

processos produtivos, no trabalho entre outros tantos espaços. Bem como, manifesta-
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se de modo igualmente evidente as influências delas no processo de ensinar e 

aprender, tanto dos professores quanto dos estudantes.  

Embora existam resistências no espaço escolar, estudantes e professores, 

enquanto sujeitos históricos, não estão alheios a dinâmica de ação das TDIC. Uma 

vez que - trata-se de fato passível de verificação - ao chegarem à escola, os 

estudantes trazem toda uma bagagem de informações e de conhecimento adquiridos, 

seja no meio em que vivem, através dos meios de comunicação cada vez mais 

sofisticados como celulares, tablets, ou, de redes sociais que levam a “moldar” a 

formação de sujeitos (ARAUJO, 2007). Não é mais possível prescindir dessa realidade 

e negá-la seria optar pela fantasia, pelo irreal. Cabe à escola estar preparada para 

receber seus estudantes (CHARLOT, 2008) e utilizar ferramentas e recursos 

atualizados, buscando a conexão entre seus sujeitos. 

Entretanto, o simples fato de fazer uso em sala de aula da internet, bem como 

dos demais recursos tecnológicos disponibilizados pela escola, não é nenhuma 

garantia de que efetivamente venham a acontecer as mudanças significativas, 

estruturais que a educação precisa na atualidade. Diferentes autores apresentam esta 

preocupação, Raabe e Mollin (2012), Alonso (2008), Pretto (2013), Behrens e Santos 

(2008), Cerny et al., (2017) e apontam a necessidade de formação docente para que 

tais transformações possam mediar as práticas pedagógicas de maneira inovadora.  

Por outro lado, para Mendonça (2011, p. 3, grifo nosso) é imprescindível 

considerar que: 

 

[...] o uso das tecnologias em educação não pode ser entendido como um 
fenômeno isolado e que chega à escola como uma inovação a ser 
internalizada aos seus processos. Deve ser analisado, fundamentalmente, 
pelas perspectivas do que é currículo, do que é ensino e do que é 
aprendizagem e, principalmente, para qual finalidade e a favor de quem. 

 

Concordamos com Sacristán (1998) que o currículo constitui uma prática social 

que envolve negociação de conteúdos, métodos, procedimentos e atividades 

desenvolvidas processualmente. Portanto, torna-se claro que as TDIC não podem ser 

apenas inseridas na sala de aula, sem justificação e de modo indiscriminado, precisa 

haver planejamento, gestão e avaliação das ações com elas. Pois não podemos 

esquecer que as tecnologias e o currículo foram gerados em separado, e para uni-los, 

existe a necessidade de encontrar pontos de contato e trajetórias em comum. 
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Para Mendonça (2011) a integração de tecnologias ao currículo não é algo 

simples e exige ação conjunta dos sujeitos envolvidos no processo pedagógico para 

pensar maneiras inovadoras de abordá-las no ensino de modo a garantir que o 

conhecimento seja efetivamente construído pelos sujeitos. Nesse sentido, é 

importante termos claro que construir conhecimento através da utilização de TDIC é 

um desafio constante especialmente quando consideradas suas propriedades 

peculiares.  

Se considerarmos, por exemplo, dentre tantas outras peculiaridades, apenas a 

questão da interação oportunizada pelas TDIC, precisamos concordar que esta não é 

a mesma que acontece na relação face a face entre os sujeitos. A fala, o toque, o 

cheiro, o movimento e todas as trocas que acontecem em circunstâncias físicas, não 

acontecem da mesma forma ao considerarmos a utilização das TDIC. A interação por 

meio das TDIC exige mudanças na linguagem e nas ações das pessoas, o que implica 

a mobilização de conhecimentos específicos. Nessa espécie de interação é 

imprescindível entender que as informações são processadas em base 

microeletrônica. Bem como que as trocas, as interconexões, e, portanto, a 

comunicação daí proveniente são dependentes das ações e intenções dos sujeitos 

através do manuseio destes recursos digitais.  

Neste contexto, destacamos que para acontecer a interação entre os sujeitos 

por meio das TDIC é necessário que os mesmos saibam operar as TDIC, conheçam 

suas funções, suas finalidades, suas possibilidades e seus limites. Partindo do 

pressuposto de que professores e estudantes saibam minimamente agir, mover-se, 

através da utilização das TDIC, entendemos que a utilização delas no contexto das 

ações curriculares pode transformar a interação entre os estudantes e contribuir para 

fortalecer suas aprendizagens. Dado que através das TDIC é possível oportunizar 

inúmeras atividades para desenvolver a colaboração, a participação, o diálogo, a 

autoria compartilhada, a construção do conhecimento, a reflexão e problematização 

da realidade dos estudantes, tornando a formação mais dinâmica e coerente com as 

demandas da sociedade tecnológica da atualidade. Por outro lado, considerando que 

as TDIC são representações da cultura, ao acessá-las os estudantes acessam e 

utilizam as produções humanas, as ciências e, assim, caminham para a própria 

humanização, para a autonomia e construção da própria história. 

Além disso, as características promovidas pela utilização das TDIC, na 

educação, advêm também do que afirma Silveira (2008, p. 35): “[...] a Internet é uma 
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rede em constante evolução. Ela é fundamentalmente inacabada. Suas regras 

básicas, os protocolos principais, são abertos e desenvolvidos colaborativamente”. 

Nesse sentido, educação, ensino, internet, tecnologias digitais em rede tem muito em 

comum, uma vez que educar, ensinar, exige abertura e colaboração, além do fato de 

ser um processo inacabado pois aprendemos e ensinamos durante a vida toda como 

sustenta Freire (2005). 

A Web 2.01 dispõe de inúmeras ferramentas e espaços (ambientes) destinados 

à construção coletiva dos saberes e a comunicação interpessoal, as quais 

possibilitam, entre outras coisas, o trabalho colaborativo e a mediação entre pares 

construtores autogestores de seus saberes; o fomento ao ensino como pesquisa, a 

criticidade e a complementaridade dos conhecimentos científicos interconectados 

(FRANCO, 2012). Todos estes elementos fazem dela um poderoso recurso que não 

pode ser menosprezado e ignorado nos processos educacionais. E é de nosso 

interesse potencializar o desenvolvimento de ações pedagógicas que contemplem a 

utilização de ferramentas da Web 2.0 nas práticas escolares das disciplinas do EMP 

da Escola Estadual de Ensino Médio Castelo Branco.  

Por outro lado, as influências provocadas pelas TDIC na organização, 

estruturação e significação, tanto da educação e cultura como da própria sociedade 

e, inclusive, da identidade das pessoas, apresenta-se também como questão 

inquietante, que precisa ser revista e examinada com a maior amplitude e 

profundidade possível. Haja vista que o que está em jogo não é simplesmente o 

progresso ou crescimento econômico. A questão é mais abrangente, envolve as 

diferentes possibilidades de qualificação ou não da vida, nos mais variados espaços 

em que ela se desenvolve, inclusive nas escolas. 

Por conseguinte, as escolas, enquanto instituições civis socialmente 

responsáveis pelo processo formal de ensino precisam estar atentas às mudanças de 

toda ordem e dispostas a repensar permanentemente suas práticas. Avaliando os 

 

1 Não é possível falar em Web sem considerar suas duas versões: a Web 1.0 e a Web 2.0. O que 
distingue estes dois formatos de Web é especialmente a dinâmica e a interatividade delas. Ou seja, a 
evolução no conceito de comunicação. Por exemplo, na versão 1.0 a Web não possibilitava produção 
coletiva de informação, os sites e demais páginas eram restritos as informações criadas e postadas por 
seus autores. Já na versão 2.0 os leitores também podem participar na elaboração da informação e 
contribuir para torná-la melhor. A mudança crucial que houve é que o usuário deixou de ser apenas 
leitor (consumidor passivo de informação) e tornou-se coautor (produtor ativo de informações). Nesse 
sentido, citamos como exemplos de ferramentas mais comuns, os blogs, as Redes Sociais, o YouTube, 
a Wikipédia, fóruns e chats entre inúmeras outras.  
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resultados que tem alcançado, no intuito, tanto de corrigir o que está errado e tem 

contribuído para prejudicar o desenvolvimento adequado do processo de ensino, 

como de valorizar, promover o que está correto e tem contribuído para aprimorá-lo 

ainda mais. Nesse sentido, o ensino escolar que deseja ter qualidade, ser inovador, 

moderno e atualizado precisa analisar com rigor, responsabilidade e muito cuidado a 

maneira como desenvolve suas práticas através da integração dos novos recursos 

tecnológicos. Uma vez que a negligência na condução desses processos pode 

comprometer a função e as finalidades dessas instituições. 

No contexto desta pesquisa, cujo enfoque é o EMP, destaca-se que esta etapa 

é fundamental para a formação dos estudantes, sendo o marco inicial de uma nova 

caminhada formativa do jovem. Momento em que serão consolidadas competências 

e habilidades, tanto para o ingresso na Universidade ou no ensino profissionalizante, 

quanto para sua inserção no mercado de trabalho, sendo necessário enfatizar que 

uma grande parcela dos estudantes do Ensino Médio já trabalha, por isso tem 

recebido uma atenção especial e maiores investimentos. 

Nesta perspectiva é importante destacar também a existência na 

contemporaneidade de diferentes ações do Estado em relação a integração de 

tecnologias nas escolas. Diferentes políticas públicas e programas de incentivo à 

integração das tecnologias no ensino vem sendo implantadas, as quais apresentam a 

possibilidade de gerar mudanças nas escolas, se devidamente desenvolvidas. 

Seguindo essa orientação, salientamos as ações do Programa Nacional de 

Tecnologia Educacional (ProInfo), criado em 1997 e remodelado em 2007, passando 

a denominar-se ProInfo Integrado. Bem como do Pacto Nacional pelo Fortalecimento 

do Ensino Médio (PNEM), instituído pela Portaria nº 1.140, de 22 de novembro de 

2013 (BRASIL, 2013a) e do Programa Ensino Médio Inovador (ProEMI). Examinamos 

estes e outros programas com maior atenção no Capítulo 3.  

Com relação aos recursos tecnológicos de que a Escola Estadual de Ensino 

Médio Castelo Branco disponibiliza, estes foram adquiridos através das ações dos 

programas mencionados acima. Isso pode ser visualizado pelo fato de que, o 

laboratório de informática foi viabilizado e implantado em 2010 pelo ProInfo. Este 

programa possibilitou a aquisição de 36 computadores de mesa e um servidor, bem 

como, assegurou o acesso à Internet. Por outro lado, em 2015, o ProEMI contemplou 

a escola com 30 netbooks e 2 projetores, os quais estão em boas condições de 

funcionamento. A conjunção destes elementos demonstra que as TDIC já estão 
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incluídas no contexto da escola, embora não demonstre que estejam efetivamente 

integradas aos processos pedagógicos de ensino-aprendizagem.  

Para entendermos um pouco melhor as circunstâncias da Escola Castelo 

Branco no que diz respeito à integração das TDIC no currículo, destacamos que, com 

exceção da equipe gestora, apenas um professor foi capacitado, através das ações 

do Proinfo-integrado, por meio de curso realizado pelo Núcleo de Tecnologia 

Educacional (NTE) com sede na 9ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE) de 

Cruz Alta/RS, para trabalhar com tais tecnologias. Sobre esta capacitação é 

importante ressaltar também que apresentou apenas objetivos instrumentais não 

contemplando a necessária dimensão pedagógica para utilização das TDIC em sala 

de aula. Nesse sentido, podemos dizer que tal situação vivenciada pela escola 

representa uma limitação decisiva que tem influenciado negativamente na qualificação 

de seus processos educacionais, o que já justifica a proposição de parcerias entre a 

Universidade e a escola com o objetivo de implementar ações conjuntas visando 

obter, ao mesmo tempo, a integração das TDIC nas práticas escolares como, também, 

resultados de pesquisa.  

Por conseguinte, considerando tanto o que apresentamos até o momento como 

os objetivos expressos a seguir, a realização desta pesquisa torna-se relevante na 

mediada em que pode favorecer o desenvolvimento de práticas escolares inovadoras 

para fortalecer o processo de integração das TDIC no currículo do EMP, da referida 

instituição de ensino. Destacamos que tratamos as TDIC, neste estudo, enquanto 

recursos didático-pedagógicos auxiliares ao desenvolvimento dos conteúdos 

disciplinares, no contexto das ações curriculares (das ações em sala de aula). É nesse 

sentido que entendemos as potencialidades desta pesquisa para favorecer o 

desenvolvimento de práticas escolares inovadoras. Neste contexto, delimitamos a 

seguir nosso problema e seus objetivos.  

 

1.2 DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA, OBJETIVO GERAL E 

ESPECÍFICOS 

 

O problema central desta pesquisa é: quais mudanças a inserção das 

Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) podem provocar nas 

práticas escolares no contexto do Ensino Médio Politécnico da Escola Estadual de 

Ensino Médio Castelo Branco? 
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Seu objetivo geral é analisar as mudanças da integração das TDIC nas 

práticas escolares do Ensino Médio Politécnico da Escola Estadual de Ensino Médio 

Castelo Branco. Sustenta os seguintes objetivos específicos: 

a) Verificar quais Políticas e Programas de incentivo e integração das TDIC que 

a escola foi contemplada; 

b) Avaliar as mudanças efetivas da integração das TDIC nas Práticas 

Escolares, a partir destas Políticas e Programas em relação a: i) infraestrutura; ii) uso 

de software livre na escola; iii) inovação; 

c) Propor ações inovadoras de integração das TDIC nas Práticas Escolares; 

d) Avaliar a implementação das Políticas Públicas de incentivo e integração das 

TDIC no currículo, a partir das ações inovadoras nas Práticas Escolares; 

 

Trata-se de um trabalho de investigação, análise e ação pedagógica conjunta. 

Circunscreve-se no âmbito PPGE da UFSM, como requisito para obtenção do título 

Mestrado em Educação.   
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2 ENSINO MÉDIO EM FOCO 

 

O propósito deste capítulo é refletir sobre o tema Ensino Médio para elaboração 

de uma compreensão a respeito desta etapa da educação básica que constitui o 

contexto educacional onde situa-se este trabalho. Iniciamos esta ação apresentando 

a seguir alguns aspectos tanto da constituição histórica do Ensino Médio no Brasil 

como de sua organização na atualidade. Percebemos tal ação como fundamental no 

entendimento desta etapa final da educação básica e, portanto, relevantes para nosso 

estudo.  

 

2.1 A CONSTITUIÇÃO DO ENSINO MÉDIO NO BRASIL: ASPECTOS HISTÓRICOS 

 

Ao abordarmos alguns dos aspectos e ou elementos constituintes da história 

do Ensino Médio, faz-se relevante termos em mente, inicialmente, ao menos duas 

observações. A primeira delas é que a organização desta etapa da educação básica 

na atualidade é o resultado direto de diferentes tensões, interesses, transformações e 

conquistas sociais, econômicas, políticas e culturais ocorridas na história brasileira. A 

segunda é que esta etapa da educação básica nem sempre existiu na história da 

educação brasileira, ao menos como a conhecemos hoje. Hodiernamente, em 

consequência da Lei nº 9.394/96 (BRASIL, 1996) que instituiu as Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional a educação básica é composta pela Educação Infantil, o 

Ensino Fundamental e o Ensino Médio. Sendo o Ensino Médio (EM) ofertado no país 

através de quatro formas: a Regular, a Normal/Magistério, a Integrada à Educação 

Profissional (Ensino Médio Integrado)2 e a EM de Educação de Jovens e Adultos 

(EJA). A seguir veremos sucintamente algumas das transformações pelas quais o 

ensino médio passou.  

Tendo em vista estas observações, no intuito de alcançarmos uma 

compreensão mais precisa sobre a constituição histórica desta etapa da educação 

básica, voltamos a atenção para o passado, para alguns dos marcos mais 

significativos na história da educação brasileira, os quais, devido às suas 

especificidades podem vir a contribuir na realização dessa tarefa. Assim, com a 

 

2 Desdobrada em duas ofertas: a destinada aos que estão na trajetória denominada regular e a que se 
destina ao público da EJA. 
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intenção de melhor entendermos a configuração assumida pelo ensino médio, 

tomamos como ponto de partida dessas reflexões o período imediatamente posterior 

à nossa emancipação política, o qual “[...] representa um marco na história do ensino 

secundário entre nós” (HAIDAR, 1972, p. 14). 

 

2.1.1 Período imperial e o início da formalização do ensino 

 

Iniciamos refletindo sobre o período histórico brasileiro conhecido como 

Império, no qual o regime de governo era a monarquia3. Assim sendo, na monarquia 

do século XIX, podem ser destacados alguns marcos significativos que demonstram 

os primeiros interesses governamentais em relação a organização sistemática, 

regulamentação e formalização do ensino em âmbito nacional.   

O ato adicional de 18344 configura um destes marcos representativos, uma vez 

que determina que as províncias 5  poderiam formar suas próprias Assembleias 

Legislativas. Dessa forma poderiam legislar sobre uma diversidade de assuntos, 

inclusive sobre a instrução pública. Na etapa I do caderno I dirigido à Formação de 

professores do ensino médio elaborada pelo MEC sustenta-se que a partir desse ato:  

 

Coube então às províncias o direito de promover e regulamentar o ensino 
primário e médio em suas jurisdições, enquanto a esfera nacional (a 
Assembleia Geral e os ministros do Império) abrangia as escolas que 
ministravam o ensino primário e médio no município da Corte (Rio de Janeiro) 
e o superior em todo o país (BRASIL, 2013b, p. 6). 

 

Com este ato os estudos secundários deixaram de ser ministrados em aulas 

avulsas e fragmentadas (nas casas das pessoas, nas igrejas e outros ambientes) ao 

longo do Império, como era de costume na época. Em relação a estas aulas pode se 

 

3 Tipo de governo em que o poder supremo é exercido pelo rei (imperador ou príncipe) até que ele 
morra ou renuncie, neste caso, os seus descendentes diretos assumem o poder. Durante o Império 
brasileiro dois reis governaram, Dom Pedro I e Dom Pedro II, havendo um período regencial antes do 
governo de Dom Pedro II devido a sua menoridade legal para ocupar o trono. A monarquia brasileira 
foi do tipo constitucional.  
4 No dia 12 de agosto de 1834, os membros da Câmara dos Deputados estabeleceram um conjunto de 
mudanças que afetaram diretamente as diretrizes da Constituição de 1824. Nesse dia, o chamado Ato 
Adicional aprovou uma série de mudanças que refletiam bem o novo cenário político experimentado. 
Havia então uma disputa entre os representantes dos poderes provinciais (liberais, defendiam a 
autonomia das províncias) e dos poderes executivos (conservadores, defendiam a monarquia 
constitucional e suas diretrizes centralizadoras).  Nessa disputa o Ato adicional foi uma maneira de 
firmar um compromisso que estivesse acima das rixas políticas de cada grupo. 
5 Em comparação, seriam os Estados brasileiros que compõem a federação contemporaneamente. 
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afirmar que elas eram ministras exclusivamente à quem podia pagar por elas. O ato 

surgiu como uma possibilidade de legalizar, formalizar e minimamente organizar as 

aulas. Isso não significa dizer, entretanto, que as aulas passaram a ser ministradas 

da mesma maneira em cada uma das províncias brasileiras, pois devido as 

peculiaridades de cada localidade nem sempre as aulas seguiam a mesma 

organização e princípios. Ademais, nem nos maiores devaneios se imaginava um 

currículo, e menos ainda, uma base nacional comum curricular como estamos 

pensando nos dias de hoje. 

 Uma característica peculiar deste ato é que ele designou tanto as atribuições 

das províncias em relação ao ensino como as do governo central. As províncias 

poderiam construir escolas de ensino primário e secundário em seus territórios, e o 

governo central também, mas somente o governo central era quem detinha o controle 

do ensino secundário e a responsabilidade pelo ensino superior em âmbito nacional 

(COSTA, 2002; DOLHNIKOFF, 2005).  

É notório neste período também, por volta de 1835, o surgimento dos liceus 

provinciais e do Colégio Pedro II (1837) os quais configuram os primeiros esforços no 

intuito de organizar o ensino público. Para se ter noção do que representou para o 

ensino brasileiro a criação do Colégio Pedro II, o qual localiza-se no estado Rio de 

Janeiro, basta pensarmos sobre o propósito que motivou sua criação. 

 

O Colégio Pedro II foi criado com o propósito de formar as elites nacionais, 
os altos quadros políticos, administrativos e intelectuais do país. 
Permaneceu, durante todo o regime monárquico, como referência para a 
organização dos liceus provinciais e, após a Proclamação da República, 
continuou a apresentar grande relevância na configuração dos estudos 
secundários (BRASIL, 2013b, p. 7). 

 

Podemos depreender que a partir deste momento, na história da educação 

brasileira, houve uma diferenciação explicita do ensino destinado para as elites e o 

ensino destinado para as classes populares. E esta proposição é corroborada pelo 

fato de que os concluintes de curso de bacharelado em letras no Colégio Pedro II 

tinham direito a matricular-se, sem qualquer prova ou teste de admissão, nas 

faculdades do império que desejassem (SANTOS, 2010). Enquanto que para os 

estudantes das escolas provinciais este direito foi negado, e mais, não foram 

reconhecidos os graus, títulos e estudos seriados e regulares do ensino secundário 

conferidos pelos liceus provinciais. Isso determinou, nos liceus provinciais, a 
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construção de um plano de ensino limitado às matérias preparatórias para o sistema 

de estudos parcelados6.  

Para termos ideia do que significaram estas ações, em âmbito nacional, a 

realização desordenada e parcelada dos estudos secundários, a partir da década de 

1870, transformou a iniciativa particular na principal responsável pela oferta do ensino 

secundário nas províncias do país (HAIDAR, 1972). Nessa época, de acordo com 

Santos (2010, p. 4) “[...] a função essencial do ensino secundário era preparar o sujeito 

para o ingresso nos cursos de nível superior”. É importante deixar claro que estes 

sujeitos eram os jovens pertencentes as classes aristocráticas, os quais podiam pagar 

por seus estudos.  

 

2.1.2 Primeira República ou “República Velha” 

 

Outro marco significativo a ser considerado, agora adentrando no período 

republicano, são a ações e determinações impostas pela constituição de 1891. A 

primeira constituição da república brasileira, que na época denominava o país como 

Estados Unidos do Brasil7, foi responsável por tornar o Estado brasileiro laico, ou seja, 

separou a Igreja Católica das funções do Estado. Bem como também foi responsável 

por laicizar a sociedade e a educação, eliminar o voto baseado na renda e instituir o 

voto do cidadão alfabetizado do sexo masculino (D'ÁVILA, 1993). 

Essa Constituição (BRASIL, 1891) obedeceu a preocupação de delimitar as 

esferas de competência. Estabeleceu as competências para as entidades federativas. 

Tínhamos, então, as competências exclusiva e privativa da União (Art. 7º) e a 

competência exclusiva dos Estados (Art. 9º) e a competência cumulativa em favor das 

duas entidades. 

Dentre as suas ações referentes a educação podemos destacar a transferência 

que realiza da instrução primária para os Estados, cabendo a estes a responsabilidade 

pela organização do ensino em geral, e ao governo federal a prerrogativa de criação 

 

6 Conjunto de provas escritas e orais para ingressar na faculdade. Cada faculdade selecionava os 
“pontos” a serem estudados pelos candidatos, dentro do conjunto de disciplinas. Um a um, os exames 
deveriam ser completados. A cada um deles, um certificado. De posse do conjunto de certificados, que 
atestavam a conclusão das disciplinas, o candidato ganhava o direito de matrícula no Ensino Superior.  
7 Denominação que só foi alterada pela constituição de 1969, na qual o país passa a ser denominado 
República Federativa do Brasil.  
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de instituições de ensino secundário e também superior nos Estados da federação, 

bem como, assegurar a educação primária e secundária no município do Rio de 

Janeiro (AZEVEDO, 1964). Através dessas medidas percebemos que houve uma 

evolução em relação a organização educacional característica do período 

monárquico.  

Através dessa constituição, entretanto, foi reafirmada a dualidade existente na 

organização da educação escolar. Uma vez que se tornou atribuição específica do 

governo federal prover estabelecimentos de ensino secundário e superior, ao passo 

que, os governos estaduais, embora com possibilidades legais de instituírem escolas 

de todos os graus e tipos, coube especializaram-se nos níveis primários de ensino. 

Assim sendo, se abre a possibilidade de percepção da existência, neste 

período, de um duplo sistema, ou, dois sistemas paralelos de educação no ensino 

posterior ao primário, um destinado ao povo e outro para as classes superiores. Sendo 

que os alunos da escola primária popular não tinham acesso às escolas secundárias. 

De acordo com o Caderno I da Etapa I elaborado pelo MEC e destinado à formação 

de professores do ensino médio:  

 

Aqui, a expressão educação “popular” se definiu em oposição ao ensino de 
tipo secundário. Este ensino e a sua continuação natural nas escolas 
superiores apareciam como a educação seletiva. Tudo o mais — o ensino 
público elementar e as poucas escolas de preparação profissional — viriam 
a constituir o ensino do “povo” (BRASIL, 2013b, p. 9). 

 
Em conformidade com essas considerações podemos compreender que as 

instituições de ensino secundário, durante toda a primeira república, eram seletivas 

tanto em âmbito social, como nos âmbitos pedagógicos e profissionais. Uma vez que 

estavam organizadas para atender as elites da sociedade da época. E apenas os 

alunos destas classes realizavam o curso ginasial, o curso secundário e adentravam 

nas escolas superiores. Pois os alunos das classes populares recebiam um ensino 

igualmente popular que correspondia às escolas primárias e os ensinos normal e 

profissional, os quais alfabetizavam, formavam professores(as) para atuar no ensino 

primário e capacitavam para determinadas profissões, especialmente aquelas 

voltadas para o comércio e a agricultura (PILETTI, 1991). 

O curso secundário passou por diferentes reformas durante os primeiros anos 

da primeira república, quase todas com a preocupação de preparar para matrícula no 
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ensino superior. Para facilitar nossa compreensão, a seguir apresentamos um quadro 

geral elaborado por Santos (2010) com as principais reformas desse período. 

 

Quadro 1 - Principais reformas do ensino secundário durante as primeiras décadas da 
primeira república 
 

Reformas Objetivos Duração do 
nível 

 
Benjamin 
Constant 
(1890) 

“Proporcionar à mocidade brasileira a instrução 
secundária e fundamental, necessária e suficiente, 
assim para a matrícula nos cursos superiores da 
República, bem como em geral para o bom 
desempenho dos deveres do cidadão na vida 
social”. 

 
7 anos 

 
Epitácio 
Pessoa 
(1901) 

“Proporcionar a cultura intelectual necessária para 
a matrícula nos cursos de ensino superior e para 
a obtenção do grau de bacharel em Ciências e 
Letras”. 

 
6 anos 

 
Rivadávia 

Correa 
(1911) 

“Proporcionar uma cultura geral de caráter 
essencialmente prático, aplicável a todas as 
exigências da vida, e difundir o ensino das 
Ciências e das letras, libertando-o da preocupação 
subalterna de curso preparatório”. 

 
Externato - 6 

anos; 
Internato – 4 

anos. 

 
Carlos 

Maximiliano 
(1915) 

“Ministrar aos estudantes sólida instrução 
fundamental, habilitando-os a prestar, em 
qualquer academia, rigoroso exame vestibular”. 

 
5 anos 

 
João Luiz 

Alves 
(1925) 

“Base indispensável para a matrícula nos cursos 
superiores”; “Preparo fundamental e geral para a 
vida”; “Fornecer a cultura média geral do país”. 

5 anos - 
certificado de 
aprovação; 

6 anos 
bacharelado em 

Ciências e 
Letras 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Santos (2010, p. 7). 

 

2.1.3 Aspectos do ensino na “era Vargas” 

 

Adentrando na revolução de 1930, início da era Vargas, a oligarquia cafeeira 

começa a perder espaço e a indústria passa a ser o setor mais prestigiado da 

economia, concorrendo para importantes mudanças na estrutura da sociedade. 
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Intensifica-se o fluxo migratório do campo para os centros urbanos mais 

industrializados, notadamente São Paulo e Rio de Janeiro, que, adicionado ao 

crescimento vegetativo da população, proporciona uma maior oferta de mão-de-obra 

e o aumento do consumo.  Nessa seara, o governo populista de Getúlio Vargas 

começa também a pensar mais nas denominadas “questões sociais”, cria o Ministério 

do Trabalho e Emprego, a Justiça do Trabalho, a Lei de Sindicalização e a 

Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) (FIGUEIRA, 2001). 

Em 1931, através de decreto, Francisco Campos, primeiro ministro da 

Educação e Saúde do governo Vargas propõe uma reforma no ensino secundário. De 

acordo com Romanelli (2001, p. 135) a proposta de Francisco Campos para o ensino 

secundário foi a seguinte:  

 

A finalidade exclusiva do ensino secundário não há de ser a matrícula nos 
cursos superiores; o seu fim, pelo contrário, deve ser a formação do homem 
para todos os grandes setores da atividade nacional, construindo no seu 
espírito todo um sistema de hábitos, atitudes e comportamentos que o 
habilitem a viver por si mesmo e a tomar em qualquer situação as decisões 
mais convenientes.  

 

A partir desta proposta torna-se possível entender que passou a ser atribuído 

um novo sentido ao ensino secundário. Não mais exclusivamente como um trampolim 

para o nível superior, mas como um fim em si mesmo, uma etapa completa da 

escolarização.  

Com as reformas educacionais iniciadas por Francisco Campos começou a ser 

implantado o ensino profissionalizante no país destinado às classes menos 

favorecidas. O denominado ensino secundário começou a ser reorganizado a partir 

de 1931 (com o decreto n. 19.890/31), consolidando-se o processo em 1942, com a 

Lei Orgânica do Ensino Secundário (decreto-lei n. 4.244/42), promulgada por Gustavo 

Capanema, ministro do Estado Novo. Esta lei dividiu o nível secundário de ensino em 

duas etapas ou dois ciclos – um ginásio de quatro anos e um colegial com três anos 

–, mantendo tanto os exames de admissão quanto a seletividade que marcava esse 

nível de ensino (MOEHLECKE, 2012). 

A partir de então o ensino profissionalizante voltado para a indústria começou 

a expandir-se e consolidar-se como ensino específico das classes trabalhadoras. A 

ideia era formar mão-de-obra para trabalhar nas indústrias que começavam a se 

disseminar cada vez mais pelo território nacional devido ao fortalecimento das 
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políticas destinadas ao setor pelo governo Vargas. Neste contexto, embora a maior 

ênfase fosse na indústria, outros ramos profissionais também se disseminaram, como 

ensino agrícola, o ensino comercial e o ensino normal (destinado para a formação de 

professores para o ensino primário) (PILETTI, 1991). 

Em conformidade com o Caderno I da Etapa I elaborado pelo MEC e destinado 

à formação de professores do EM: 

 

A principal inovação da Lei Orgânica foi a transformação do ensino 
profissional em ensino de grau médio, quando o ensino primário passa a ter, 
então, conteúdo exclusivamente geral. Do ponto de vista de sua organização, 
tal como o ramo secundário, possuía dois ciclos. O primeiro ciclo 
compreendia o curso básico, de regime seriado, com 4 anos de duração. O 
segundo ciclo era dedicado ao ensino técnico e pedagógico. Os cursos 
técnicos, com três anos de duração, poderiam ter, no caso do ensino 
industrial, um quarto ano de estágio supervisionado na indústria. Além disso, 
os seus cursos pedagógicos, que não se consolidaram, tinham por objetivo a 
formação de docentes e administradores especializados em ensino industrial 
(BRASIL, 2013b, p. 16). 

 

Nesta época, década de 1940, os estudantes que concluíam o curso básico 

profissional enfrentavam uma grande dificuldade relacionada a mudança entre ciclos, 

pois a Lei Orgânica do Ensino os proibia de passar diretamente para o segundo ciclo 

do secundário. Isto significava que os estudantes do curso básico profissional não 

tinham a possibilidade de cursar uma faculdade que não fosse vinculada a 

especialidade técnica para a qual foram capacitados. Uma vez que o ingresso em 

qualquer faculdade exigia a correspondência entre o curso pretendido e a formação 

precedente. Tais medidas demonstram que neste período o ensino secundário ainda 

preservava o caráter propedêutico (visava o ingresso no ensino superior) e, assim, 

continuava restringindo, selecionando e promovendo a segregação entre estudantes 

(SAVIANI, 2004). 

Através dessas ponderações, podemos perceber que o ensino profissional e o 

secundário nesse momento conduziam os estudantes por caminhos ou trajetórias 

distintas. Havia uma dualidade no sistema de ensino pois existiam duas propostas ou 

modelos de ensino distintos. Apenas gradualmente foi sendo construída a 

equivalência entre estes modelos, permitindo o ingresso ao ensino superior também 

aos que realizassem o curso secundário profissionalizante, (leis n. 1.076/50 e n. 

1.821/53), mas tal equivalência só foi estabelecida integralmente com a primeira Lei 
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de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), em 1961 (lei n. 4.024/61 8 ) 

(ROMANELLI, 2001). 

 

2.1.4 Ditadura Militar e o ensino médio 

 

Adentrando no período correspondente a ditadura militar, constatam-se novas 

mudanças no sistema de ensino. Por meio da Lei n° 5.692/71 é estendida a: 

 

[...] obrigatoriedade escolar para oito séries, fundindo-se o ensino primário e 
o primeiro ciclo do secundário — o ginásio —, compondo agora o ensino de 
1º grau. Por outro lado, o segundo ciclo do ensino médio, o antigo colegial, 
constituiu-se como curso único de nível médio – ou de 2° grau, segundo a 
nova nomenclatura (com três anos de duração) (BRASIL, 2013b, p. 19). 

 

Evidenciamos assim que foi esta lei que criou o ensino de 1º grau (obrigatório), 

com oito anos de duração e o de 2º grau, com três anos de duração. Bem como a 

profissionalização compulsória de todas as escolas de 2º grau. Através dela a 

diferenciação passou a acontecer não mais por ramos de ensino, mas sim entre 

currículos orientados para habilitações profissionais. Sendo o curso técnico industrial 

o modelo implícito para a organização desse novo ensino médio profissionalizante. 

O discurso governamental da época sustentava que as atribuições principais 

desse novo ensino médio seriam “[...] suprir uma suposta carência de profissionais de 

nível médio [...]” e, ao mesmo tempo, “[...] possibilitar aos alunos concluintes — que 

não conseguissem ou não quisessem realizar cursos superiores — a formação 

profissional necessária para ingressar no mercado de trabalho” (BRASIL, 2013b, p. 

20). 

 

8 Em relação a essa lei temos no seu (Art. 34): “O ensino médio será ministrado em dois ciclos, o 
ginasial e o colegial, e abrangerá, entre outros, os cursos secundários, técnicos e de formação de 
professores para o ensino primário e pré-primário”. E ainda: “O ensino secundário admite variedade de 
currículos, segundo as matérias optativas que forem preferidas pelos estabelecimentos” (Art. 44). 
Sendo que “O ciclo ginasial terá a duração de quatro séries anuais e o colegial, de três no mínimo” (§ 
1º) (BRASIL, 1961). “O período de formulação da LDB/1961 e sua tramitação política deu-se entre os 
anos de 1947 e 1961 à sombra de um exasperado conflito de interesses envolvendo por um lado os 
liberais escolanovistas que defendiam a escola pública e a centralização do processo educativo pela 
União e, por outro, os católicos cujo mote era a escola privada e a não interferência do estado nos 
negócios educacionais. No entanto, o poder de conciliação do regime liberal populista dentro do qual a 
LDB foi concebida e aprovada, que se instalou no país em 1945 com o fim da ditadura Vargas e 
perdurou até o golpe militar de 1964 soube conciliar muito bem os interesses em jogo” (MARCHELLI, 
2014, p. 1485). 
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Com esse discurso passou a acontecer o empobrecimento dos currículos no 

que diz respeito aos conteúdos que possibilitariam o desenvolvimento de uma 

formação humana integral, bem como, que oportunizariam a construção de percepção 

crítica em relação à realidade social. Assim, o ensino médio durante o período de 

ditadura militar foi descaracterizado e tornou-se ferramenta voltada apenas para 

atender ao mercado de trabalho, favorecendo as elites e restringindo as opções e 

ações das classes populares (SAVIANI, 2004). 

 

2.1.5 Da redemocratização ao governo Dilma Rousseff 

 

A década de 1980 marcou o final da ditadura militar e iniciou o período de 

redemocratização no Brasil. Nessa década, a Constituição Federal de 1988 emergiu 

como um importante marco na transformação do sistema educacional brasileiro rumo 

a um projeto educacional integral mais humanizador, crítico, acessível e igualitário. 

Garantiu o direito à igualdade e o direito de todos à educação. No artigo 205 assegura 

o “[...] pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 

sua qualificação para o trabalho” (art. 205). Bem como, em seu artigo 208, inciso II, 

ela firmou “[...] progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade do ensino 

médio” (BRASIL, 1988) manifestando a intenção de estendê-lo a toda a população, 

medida que se refletiu no processo de ampliação da oferta do ensino médio, ocorrida 

nos anos que se seguiram.  

No início da década de 19909 diferentes setores, organizações e instituições da 

sociedade civil mobilizaram-se no intuito de repensar e reorganizar a educação do 

país. Esse processo promoveu intensa reflexão política e social e conduziu à criação, 

em 1996, da LDB vigente10. A LDB reafirmou o direito de todos os brasileiros a 

educação, previstos da constituição de 1988, ao mesmo tempo em que definiu e 

organizou a sistematização, em âmbito nacional, da educação. Responsabilizou o 

Estado pela garantia da educação escolar pública básica gratuita e obrigatória, e 

 

9 É importante lembramos neste ponto também as influências de instituições financeiras e governos 
externos ao Brasil – consequências do Consenso de Washington, 1989 – que determinaram medidas 
e ações na política, na economia e na educação brasileiras. Tais medidas conduziram o país a adoção 
de um modelo econômico neoliberal, reduzindo as ações do Estado nos diferentes setores e 
dificultando o desenvolvimento de políticas públicas voltadas para a área social (BRASIL, 2005). 
10 Durante o governo de Fernando Henrique Cardoso.  
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possibilitou a criação de políticas públicas orientadas para atender as diferentes 

demandas sociais do sistema brasileiro de ensino. 

Esta LDB apresentou o ensino médio como etapa final da educação básica, em 

continuidade ao ensino fundamental, com os seguintes objetivos: 

 

I – a consolidação e aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no 
ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos;  
II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para 
continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade 
a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamentos posteriores;  
III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a 
formação ética e desenvolvimento da autonomia intelectual e pensamento 
crítico; 
IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 
produtivos, relacionando teoria e prática, no ensino de cada disciplina 
(BRASIL, 1996). 

 

Segundo Moehlecke (2012, p. 41, grifo nosso), foi a partir da segunda metade 

da década de 1990 que os debates sobre as funções do ensino médio foram 

amplamente retomadas no país: 

 

A emenda constitucional n. 14, de 1996, alterou a redação do texto 
constitucional, substituindo o termo “progressiva extensão da 
obrigatoriedade” do ensino médio por “progressiva universalização”. A 
mesma emenda criou o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 
Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), posteriormente 
regulamentado pela lei n. 9.424/96 que, em consonância com as novas 
orientações políticas, passou a concentrar a destinação de recursos para o 
ensino fundamental regular. Contudo, a LDB de 1996, além de manter a 
redação original da Constituição, consagrou o ensino médio como etapa final 
da educação básica, definindo-lhe objetivos abrangentes (art. 35) que 
englobavam a formação para a continuidade dos estudos, o desenvolvimento 
da cidadania e do pensamento crítico, assim como a preparação técnica para 
o trabalho, assegurada a formação geral.  

 

No âmbito do currículo, o foco central da LDB de 1996 é que o ensino 

fundamental e médio:  

 

[...] devem ter uma base nacional comum, a ser complementada, em cada 
sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, 
exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da 
economia e da clientela (BRASIL, 1996)11. 

 

 

11 Em 2014 o MEC iniciou o debate, que precede a construção da Base Nacional Comum Curricular 
para a Educação Básica, a qual detalhará aprendizagens que os estudantes brasileiros deverão 
alcançar a cada etapa escolar. 
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Essa base nacional comum está sendo discutida na atualidade, embora restrita 

à alguns setores da sociedade civil, órgãos e instituições governamentais, no intuito 

de efetivamente ser implantada. 

Com a LDB se iniciou a construção de um projeto coletivo destinado a redefinir 

os objetivos e as atribuições do ensino médio. De acordo com Cury (1991 apud 

BRASIL, 2013b) esse projeto seria voltado à formação humana integral e propunha 

superar a dualidade presente na organização do ensino médio, promovendo o 

encontro sistemático entre “cultura e trabalho”, fornecendo aos alunos uma educação 

integrada ou unitária capaz de propiciar-lhes a compreensão da vida social, “da 

evolução técnico-científica, da história e da dinâmica do trabalho. 

Nesse sentido, é importante termos em mente o que assinalamos 

anteriormente, a LDB12 foi o principal documento que possibilitou a criação de políticas 

públicas orientadas para atender as diferentes demandas sociais do sistema brasileiro 

de ensino. Assim foram criadas as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação 

Básica (DCNs)13, que são normas obrigatórias para a educação básica que orientam 

o planejamento curricular das escolas e sistemas de ensino, fixadas pelo Conselho 

Nacional de Educação.  Bem como foram criados os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs), que não são leis e sim referências curriculares e orientações, aos 

professores e escolas, no sentido de buscarem novas abordagens e metodologias 

para cada uma das disciplinas em suas práticas.  

Seguindo essa linha, em 1998, no governo de Fernando Henrique Cardoso14, 

foi implantado o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e 

Valorização do Magistério (FUNDEF), com a finalidade de reestruturar a forma de 

financiamento do ensino fundamental. Fundo este que foi substituído, em 2007, pelo 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

 

12 Quando falamos sobre a LDB de 1996 estamos cientes de que ela já passou por diversas alterações 
na sua redação nos últimos anos no intuito de atender novas demandas e suprir carências não previstas 
na sua redação original. 
13 Todas as etapas e modalidades da educação básica possuem diretrizes orientadoras. Portanto, 
existem diretrizes curriculares também para o Ensino Médio. 
14  “As reformas educacionais dos anos de 1990, no Brasil, tiveram como grande foco a gestão, 
buscaram por meio da descentralização administrativa, financeira e pedagógica promover a ampliação 
do acesso à educação básica no pais a partir de uma lógica racional, que tinha como paradigma os 
princípios da economia privada” (OLIVEIRA, 2011, p. 326, grifo nosso). “Ao final do governo FHC, a 
educação no Brasil vivia um processo fragmentado de gestão, contendo uma profusão de programas 
sociais e educativos que buscavam atender a públicos focalizados, revelando grande dispersão de 
políticas temporárias que se afirmavam mais como políticas de governo que de Estado, cujas bases 
institucionais de controle social não estavam definidas” (OLIVEIRA, 2011, p. 327, grifo nosso). 
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Profissionais da Educação (FUNDEB)15, o qual estende a aplicação de recursos 

públicos para toda educação básica, incluindo assim, também o ensino médio como 

beneficiário desses recursos. 

No ano de 2001, durante este mesmo governo, foi aprovado o Plano Nacional 

de Educação (PNE 2001-2011), o qual apresentou um conjunto de metas e objetivos 

a serem desenvolvidos pelo sistema educacional brasileiro ao longo de dez anos. Nele 

foram definidas as diretrizes para a gestão e o financiamento da educação; as 

diretrizes e metas para cada nível e modalidade de ensino; bem como, para a 

formação e valorização do magistério e demais profissionais da educação. 

Em 2007, já no segundo mandato do governo de Luiz Inácio Lula da Silva16, foi 

criado o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) como um plano coletivo de 

médio e longo prazo, sistêmico, cujo objetivo era melhorar a qualidade da educação 

no país, com foco prioritário na educação básica. Apresentou 28 diretrizes e 

estabeleceu um conjunto de metas de qualidade a serem alcançadas. O Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) foi criado para a definição dessas 

metas. Neste plano, contemporaneamente, estão integrados diferentes programas 

desenvolvidos pelo MEC, tais como: Sistema de Avaliação da Educação Básica 

(SAEB), Plano de Ações Articuladas (PAR), PROUNI, FIES, Sistema de Seleção 

Unificada (SISU), Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 

(PRONATEC), Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a 

Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA) e 

outros. 

Oportunamente destacamos também nesse contexto, em 2010, o 

posicionamento sobre o ensino médio do CNE, através da Câmara de Educação 

Básica, que manifesta um entendimento inovador no que tange a esta etapa (emitido 

na resolução 04/2010): 

 

O Ensino Médio deve ter uma base unitária sobre a qual podem se assentar 
possibilidades diversas como preparação geral para o trabalho ou 

 

15 O FUNDEF foi transformado em FUNDEB durante o Governo de Luiz Inácio Lula da Silva. 
16 “É possível considerar [...] que, em certa medida, o primeiro mandato de Lula foi caracterizado mais 
pela promoção de políticas assistenciais e compensatórias por meio de programas sociais 
desenvolvidos para público-alvo especifico, os mais pobres, que pela ampliação de políticas e ações 
que assegurassem os interesses universais inscritos na Constituição Federal de 1988. Foram poucas 
as políticas regulares, de caráter permanente, dirigidas ao conjunto da população, na educação nesses 
primeiros anos de governo” (OLIVEIRA, 2011, p. 328). 
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facultativamente, para profissões técnicas; na ciência e na tecnologia, como 
iniciação científica e tecnológica; na cultura como ampliação da formação 
cultural (BRASIL, 2010). 

 

Vinculado a este extenso e intenso processo de ações governamentais pós 

LDB, temos ainda o atual PNE, através da Lei nº 13.005/14 (BRASIL, 2014) que foi 

aprovado em 2014, no governo de Dilma Rousseff, e vigorará até 2024. Este 

apresenta diretrizes, metas e estratégias que buscam tanto garantir educação básica 

de qualidade, universalizar o acesso à educação e a ampliar oportunidades 

educacionais como reduzir as desigualdades e valorizar a diversidade e os 

profissionais da educação. Assim constatamos a ocorrência de muitas mudanças na 

estruturação da educação brasileira. E em relação ao ensino médio isto fica ainda 

mais claro, basta pensarmos sobre o que abordamos anteriormente e compararmos 

analisando a meta três do PNE que é especificamente dirigida a esta etapa: “[...] 

universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de quinze a 

dezessete anos e elevar, até o final do período de vigência deste PNE, a taxa líquida 

de matrículas no ensino médio para oitenta e cinco por cento” (BRASIL, 2014). Esta 

meta manifesta, entre outras coisas, a evolução e as conquistas históricas no que 

concerne às oportunidades de acesso das pessoas ao ensino médio no país. Por outro 

lado, para além desta meta, importa estarmos sempre atentos ao que acontece neste 

nível da educação para que abusos não tornem a ser repetidos.  

A partir do exposto nesta seção, verificamos, contemporaneamente, a 

existência de crescente interesse e busca por melhorar a qualidade da educação 

básica brasileira como um todo, e do ensino médio de modo particular. No entanto, é 

prudente levarmos em consideração a observação feita por Cury (1991 apud BRASIL, 

2013b, p. 5) ainda na década de 1990, quando diz que o ensino médio talvez seja a 

etapa mais problematizada na história da educação, pois manifesta “[...] o nó da 

relação social implícita no ensino escolar nacional”. Dado que sua organização e 

atribuições contribuíram para a naturalização das diferenças e das desigualdades 

sociais entre as variadas classes de brasileiros. Em outras palavras, contribuíram mais 

para a manutenção da ordem opressora do que para a libertação das pessoas que se 

encontravam em situações de opressão. 

Não podemos esquecer disto ao propormos ações inovadoras de integração 

das TDIC no currículo desta etapa. Entre outras coisas, porque sabemos que estas 

tecnologias são extremamente maleáveis, não determinam a si mesmas, e podem 
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servir a múltiplos propósitos, tanto de exploração ou manipulação como de 

emancipação e desenvolvimento das pessoas. Tudo depende da intencionalidade das 

ações dos sujeitos envolvidos neste processo e da concepção de educação que os 

mesmos sustentam. Por conseguinte, há a necessidade de reflexão permanente sobre 

os rumos, sentidos e finalidades das diferentes ações curriculares empreendidas 

neste nível de ensino. Destacamos que este trabalho procura atender tal necessidade 

e faz dela um de seus propósitos na medida em que se propõe a analisar a integração 

das TDIC no currículo, e, não apenas propor ações inovadoras de integração das 

TDIC nele. Trata-se de um trabalho simultaneamente analítico e propositivo.  

 

2.2 A PROPOSTA DA POLITECNIA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL: 

SITUANDO A ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO CASTELO BRANCO 

 

Como afirmamos na seção anterior, o Ensino Médio integra a Educação Básica, 

sendo sua última etapa. Contemporaneamente vivemos, em âmbito nacional, pleno 

processo de reforma em sua estrutura, a qual aponta para objetivos ousados no que 

se refere a uma mudança curricular. De acordo com Maia (2015, p. 36): “São 

mudanças radicais no modelo pedagógico, radical no sentido de ir na raiz do 

problema, que tem a reforma curricular como núcleo central”. 

Essa reforma apresenta a proposição de “[...] parâmetros e referenciais no 

intuito de selecionar, por parte dos professores, os conhecimentos considerados 

necessários à educação” (MAIA, 2015, p. 36). As peculiaridades das ações geradas 

por tal reforma têm promovido alguns descensos por parte de diferentes setores e 

organizações educacionais. Uma vez que nos movemos em um momento no qual o 

cenário socioeducativo passa a pôr em questão o ordenamento linear, sequencial e 

quantificável das práticas curriculares, o qual parece fazer-se incompatível com as 

novas exigências sociais, culturais e informacionais globalizadas, onde a 

interdisciplinaridade e a diversidade atuam como premissa básica. 

Observamos que no âmbito das ações político governamentais voltadas para a 

educação, no estado do Rio Grande do Sul, propostas com enfoque interdisciplinar 

indicando mudanças e novos paradigmas na organização curricular e nas práticas 

pedagógicas já foram pensadas e implementadas, algumas delas, inclusive, sendo 

ainda atuantes. Este é o caso da Proposta Pedagógica para o Ensino Médio 
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Politécnico e Educação Profissional Integrada ao Ensino Médio/RS (PREM)17, em 

curso desde 2011. A qual surgiu em meio ao descontentamento da população, bem 

como, as pressões de algumas organizações civis exigindo mudanças nesta etapa do 

ensino devido as precariedades evidenciadas, dentre outros dados de pesquisa, pelos 

expressos na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2009, no censo escolar 2010 

apresentados pelo Institucional Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP) e no censo escolar 2011 fornecidos pela Secretaria de Educação do 

Estado do Rio Grande do Sul (SEDUC/RS)18.  

Esta proposta se apresenta como modelo para reestruturação do Ensino Médio 

visando uma educação do século XXI. Tendo em vista que sustenta a qualificação 

cidadã, a articulação com o mundo do trabalho e práticas produtivas, a 

responsabilidade e a sustentabilidade.  

 

A proposta basicamente se constitui por um ensino médio politécnico que tem 
por base na sua concepção a dimensão da politecnia19, constituindo-se na 
articulação das áreas de conhecimento e suas tecnologias com os eixos: 
cultura, ciência, tecnologia e trabalho enquanto princípio educativo. Já a 
educação profissional integrada ao ensino médio se configura como 
aquisição de princípios que regem a vida social e constroem, na 
contemporaneidade, os sistemas produtivos. O objetivo é socializar, 
esclarecer e aperfeiçoar a proposta de governo.  
A execução desta proposta demanda uma formação interdisciplinar, partindo 
do conteúdo social, revisitando os conteúdos formais para interferir nas 
relações sociais e de produção na perspectiva da solidariedade e da 
valorização da dignidade humana.  
Uma consistente identidade ao Ensino Médio se dará não somente por 
reverter o alto índice de evasão e reprovação com qualidade social, mas 
acima de tudo por apresentar um ensino médio que oportunize e se empenhe 
na construção de projetos de vida pessoais e coletivos que garantam a 
inserção social e produtiva com cidadania (RIO GRANDE DO SUL, 2011, p. 
4, grifo nosso). 

 

Para fundamentar e justificar a relevância desta necessária reestruturação do 

Ensino Médio, o documento-base da PREM/RS além de expor diferentes dados de 

 

17 A partir de agora utilizaremos a sigla PREM/RS, para denominá-la. Esta sigla está de acordo com o 
disposto no trabalho de Maia (2015). 
18 Estes dados mostram que 184.255 alunos estavam matriculados no Ensino Médio, destes, 84.000 
alunos (14,17%) estavam fora da escola. Abandono escolar de 13% e reprovação no 1º ano do E. M. 
de 21,7%. Defasagem idade-série de 30,5%. Fonte: Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande 
do Sul. Disponível em: <http://www.educacao.rs.gov.br/pse/html/estatisticas.jsp?ACAO=acao1>. 
Acesso em: 20 jan. 2018. 
19 “[...] o domínio dos conhecimentos científicos das diferentes técnicas que caracterizam o processo 
de trabalho produtivo moderno” (SAVIANI apud FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2005, p. 42). 
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pesquisa diagnosticando a situação complicada da rede estadual de ensino, constata 

que o currículo é fragmentado, “[...] dissociado da realidade sócio-histórica, e, 

portanto, do tempo social, cultural, econômico e dos avanços tecnológicos da 

informação e da comunicação” (RIO GRANDE DO SUL, 2011, p. 5). Fato esse que 

pressupõe uma mudança de perspectiva, onde seja possível a construção de uma 

nova proposta político-pedagógica que viabilize efetivamente o diálogo entre as áreas 

de ensino e o mundo trabalho, que propicie a interação com as novas tecnologias, a 

superação da imobilidade de um currículo gradeado, “[...] a seletividade, a exclusão, 

e que, priorizando o protagonismo do jovem, construa uma efetiva identidade para o 

Ensino Médio” (RIO GRANDE DO SUL, 2011, p. 6). 

A diferença da PREM/RS para outras políticas educacionais (com exceção da 

LDB que também prevê) é seu foco no mundo do trabalho, entendendo o trabalho 

como princípio educativo que busca a “[...] intelectualização das competências como 

categoria central da formação” (RIO GRANDE DO SUL, 2011, p. 14).  O trabalho 

passa ser abordado como dimensão inerente às ações dos homens em sociedade, 

como transformador da realidade, e por isso, essencial para a concretização de 

relações de ensino e aprendizagem que promovam a qualificação da cidadania dos 

jovens. Sobre essa questão sustenta, em virtude das mudanças constantes na 

sociedade devido ao advento da microeletrônica, a necessidade de despertar os 

jovens para uma postura de flexibilidade e adaptação permanente às exigências 

produtivas características da dinâmica do mundo do trabalho contemporâneo.  

Por isso, enfatiza a necessidade de o estudante dominar integralmente, e de 

modo interdisciplinar, os saberes e conhecimentos sociais, culturais, humanos e 

históricos construídos, assim como, os fundamentos das ciências, das tecnologias e 

métodos científicos que lhe são próprios. São princípios orientadores dessa proposta: 

relação parte-totalidade 20 ; reconhecimento de saberes 21 ; teoria/prática 22 ; 

 

20 “[...] movimento constante de ir e vir, da parte para o todo e do todo para a parte, como um processo 
de estabelecer limites e amplitude de problemas e busca de alternativas de solução” (RIO GRANDE 
DO SUL, 2001, p. 17). 
21 A complementaridade entre todas as formas de saberes e reconhece que: “A escola é o espaço por 
excelência da promoção do diálogo dos diferentes saberes, reconhecendo seu poder de transformar a 
realidade, mas também os seus limites, oriundos de seu modo de produção, que reflete as 
desigualdades de acesso ao conhecimento e à cultura” (RIO GRANDE DO SUL, 2001, p. 18). 
22 “[...] na vida em sociedade que nos é imposta, há uma íntima aproximação do pensamento e ação 
para resultar em transformação, onde a relação teoria prática torna-se um processo contínuo de fazer, 
teorizar, refazer (RIO GRANDE DO SUL, 2001, p. 18). 
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interdisciplinaridade 23 ; avaliação emancipadora 24  e pesquisa 25 . Esses princípios 

carregam na sua essência a possibilidade de promover a construção de um novo 

paradigma educacional. Onde inovação, criatividade e consciência crítica sejam 

congruentes com a realidade vivida e premissa para a transformação social. Uma vez 

que a realidade brasileira contemporânea se fundamenta em desigualdades sociais 

de produção da existência. 

Em contexto no qual não se previa ingresso no mundo da produção antes de 

ser completada a formação, a politecnia surge com:  

 

[...] a ideia de articular a educação geral com eixos estruturantes como base 
para uma futura educação tecnológica ou politécnica, mas, também, a 
possibilidade de formação profissional para a população (jovens 
trabalhadores) que necessita ter acesso a formas dignas de subsistência 
(RIO GRANDE DO SUL, 2011, p. 8). 

 

Neste contexto o currículo precisa receber atenção especial. Pensado através 

da perspectiva de integração e articulação dos componentes teóricos com os práticos 

sociais, tem o intuito de diminuir a exclusão e a seletividade, tanto dos conteúdos 

como dos sujeitos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem. Assim, assumiu 

uma dimensão política diferenciada que demanda atuação crítica. O currículo do EMP 

proposto articula conjuntamente: 

 

− uma formação geral sólida, que advém de uma integração com o nível de 
ensino fundamental, numa relação vertical, constituindo-se efetivamente 
como uma etapa da Educação Básica, à; 
− uma parte diversificada, vinculada a atividades da vida e do mundo do 
trabalho, que se traduza por uma estreita articulação com as relações do 
trabalho, com os setores da produção e suas repercussões na construção da 
cidadania, com vista à transformação social, que se concretiza nos meios de 
produção voltados a um desenvolvimento econômico, social e ambiental, 
numa sociedade que garanta qualidade de vida para todos (RIO GRANDE 
DO SUL, 2011, p. 22, grifo nosso). 

 

 

23 Considerada um meio eficaz e eficiente de articulação entre o estudo da realidade e a produção do 
conhecimento com vistas à transformação do ensino. Assim: “A interdisciplinaridade é um processo e, 
como tal, exige uma atitude que evidencie interesse por conhecer, compromisso com o aluno e ousadia 
para tentar o novo em técnicas e procedimentos” (RIO GRANDE DO SUL, 2001, p. 19). 
24 “Que o novo fazer pedagógico se caracterize, também, pelo abandono da prática da avaliação como 
instrumento autoritário do exercício do poder, como função de controle, na explicitação da classificação 
e da seleção, conceitos estes vinculados a qualidade na produção industrial” (RIO GRANDE DO SUL, 
2001, p. 20). 
25 “[...] o processo que, integrado ao cotidiano da escola, garante a apropriação adequada da realidade, 
assim como projeta possibilidades de intervenção. Alia o caráter social ao protagonismo dos sujeitos 
pesquisadores” (RIO GRANDE DO SUL, 2001, p. 20). 
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A partir destas bases para o currículo a PREM/RS apresenta duas versões de 

politécnico, uma de natureza geral, que corresponde ao EMP, e outra profissional, que 

corresponde a Educação Profissional Integrada ao Ensino Médio. Na Escola Estadual 

de Ensino Médio Castelo Branco está ativa, em vigor, a versão geral.  

 

Na versão geral, o Ensino Médio Politécnico, embora não profissionalize, 
deve estar enraizado no mundo do trabalho e das relações sociais, de modo 
a promover formação científico-tecnológica e sócio-histórica a partir dos 
significados derivados da cultura, tendo em vista a compreensão e a 
transformação da realidade. Do ponto de vista da organização curricular, a 
politecnia supõe novas formas de seleção e organização dos conteúdos a 
partir da prática social, contemplando o diálogo entre as áreas de 
conhecimento; supõe a primazia da qualidade da relação com o 
conhecimento pelo protagonismo do aluno sobre a quantidade de conteúdos 
apropriados de forma mecânica; supõe a primazia do significado social do 
conhecimento sobre os critérios formais inerentes à lógica disciplinar. A 
construção desse currículo integrado supõe a quebra de paradigmas e só 
poderá ocorrer pelo trabalho coletivo que integre os diferentes atores que 
atuam nas escolas, nas instituições responsáveis pela formação de 
professores e nos órgãos públicos responsáveis pela gestão (RIO GRANDE 
DO SUL, 2011, p. 14-15, grifo nosso). 

 

A proposta deixa claro que esta versão geral do EMP valoriza o trabalho e as 

relações sociais, promove a formação científico-tecnológica e sócio-histórica 

enfocando a cultura e as transformações da realidade. Bem como supõe o 

protagonismo do estudante na relação com o conhecimento e entende, que para ser 

viabilizado o currículo integrado, há a necessidade de ação conjunta dos atores que 

atuam nas escolas. Todos estes elementos estão em acordo com os objetivos de 

nossa pesquisa e os fortalecem. Uma vez que nosso foco é favorecer o 

desenvolvimento de ações conjuntas entre os sujeitos da escolarização, para 

promover inovação nas práticas escolares e tornar o currículo mais dinâmico, 

atualizado, sem descuidar com a construção de conhecimento científico-tecnológico 

e sócio-histórico, com a cultura e protagonismo dos estudantes.  

A organização deste novo Ensino Médio além de sustentar modificações na 

carga horária do currículo ainda propõe a realização de Seminários Integrados nos 

quais sejam construídos projetos articulando os dois blocos do currículo, as áreas de 

conhecimento26 e os eixos transversais27. Esses Seminários Integrados, integram 

 

26 1-Linguagens e suas Tecnologias; 2-Matemática e suas Tecnologias; 3-Ciências Humanas e suas 
Tecnologias; 4-Ciências da Natureza e suas Tecnologias (RIO GRANDE DO SUL, 2011). 
27 1-Acompanhamento Pedagógico; 2- Meio Ambiente; 3- Esporte e Lazer; 4- Direitos Humanos; 5- 
Cultura e Artes; 6- Cultura Digital; 7- Prevenção e Promoção da Saúde; 8-Comunicação e Uso de 
Mídias; 9- Investigação no Campo das Ciências da Natureza; (RIO GRANDE DO SUL, 2011). 



52 

 

professores e estudantes, em espaços planejados para comunicação, socialização, 

planejamento e avaliação das vivências e práticas do curso, realizados desde o 1º ano 

em complexidade crescente. “Organizam o planejamento, a execução e a avaliação 

de todo o projeto político-pedagógico, de forma coletiva, incentivando a cooperação, 

a solidariedade e o protagonismo do jovem adulto” (RIO GRANDE DO SUL, 2011, p. 

23). 

As responsabilidades de coordenação, organização, planejamento e execução 

dos projetos construídos nestes seminários são distribuídas rotativamente entre a 

equipe diretiva e os professores. Ou seja, possibilitando a gestão democrática nas 

ações e decisões escolares. A ideia destes seminários é viabilizar à estudantes e 

professores a construção conjunta de projetos que os aproximem das vivências e 

prática sociais, sendo possível, inclusive, aos estudantes realizarem visitas e 

estagiarem fora do espaço escolar. 

Através dos eixos transversais 6 (cultura digital) e 8 (comunicação e uso de 

mídias) podemos constatar a preocupação da proposta com as tecnologias e as 

mídias. Tal preocupação se justifica pela necessidade contemporânea de 

compreensão e utilização das mesmas nos processos tanto de produção da existência 

como de relacionamento e inclusão social. O que vai ao encontro, também, com o 

escopo de nosso estudo, pois buscamos favorecer o desenvolvimento de práticas 

escolares inovadoras com TDIC para melhor incluir os estudantes nos espaços sociais 

e nos processos produtivos contemporâneos.  
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3 MUDA O CONTEXTO, MUDAM AS AÇÕES: ESCOLA UM ESPAÇO DE 

INOVAÇÃO 

 

3.1 A SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO E A ESCOLA 

 

Desde 2010 a pesquisa TIC Educação, realizada pelo Comitê Gestor da 

internet no Brasil (CGI.br), busca avaliar a infraestrutura das TIC em escolas públicas 

e privadas brasileiras de áreas urbanas bem como a apropriação dessas nos 

processos educacionais. O levantamento é feito junto a estudantes, professores de 

português e matemática do Ensino Fundamental e Médio, coordenadores 

pedagógicos e diretores. De acordo com a Pesquisa sobre o uso das Tecnologias de 

Informação e Comunicação nas escolas brasileiras: TIC Educação 2015, publicada no 

início do ano de 2016: 

 

Vivemos na sociedade da informação e do conhecimento, em que a 
informação transita a velocidades incríveis e os novos conhecimentos se 
sucedem sem trégua, criando oportunidades de toda ordem. Nesse contexto, 
há urgência de colocar em funcionamento os mecanismos de conscientização 
das possibilidades das TIC e trazer, para a agenda das escolas, a importância 
de formar para a apropriação dessas oportunidades na construção de uma 
sociedade mais justa e civilizada em termos de igualdade (CGI.BR, 2016, p. 
93, grifo nosso). 

 

Tendo em vista o exposto: o que, afinal, é e representa a Sociedade da 

Informação? O que é e representa a Sociedade do Conhecimento? São sociedades 

separadas? São equivalentes? De que estamos tratando quando abordamos tais 

concepções? Em resposta, sustenta-se que tratamos apenas de pontos de vista 

distintos acerca de uma mesma realidade. 

Para introduzir o assunto, pode-se dizer que constitui marca distintiva das 

sociedades contemporâneas, em relação às sociedades de períodos históricos 

anteriores, a ampla presença e intensa atuação das Tecnologias de Informação e 

Comunicação em suas estruturas, as quais geram mudanças que seriam impossíveis 

em outros tempos. Como a base dessas novas tecnologias se trata de informação, 

alguns autores passaram a defender a existência de um novo paradigma de 

sociedade, fundado precisamente na informação – isto é, nos processos de base 

microeletrônica de informação -, daí a designação Sociedade da Informação. Este 
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modelo de sociedade assenta-se em novos quadros de desenvolvimento econômico, 

social e cultural decorrentes do processo de globalização.  

De acordo com Gouveia e Gaio (2004, p. 1), 
 

A Sociedade da informação está baseada nas Tecnologias de Informação e 
Comunicação que envolvem a aquisição, o armazenamento, o 
processamento e a distribuição da informação por meios electrónicos, como 
o rádio, a televisão, telefone e computadores, entre outros. Estas tecnologias 
não transformam a sociedade por si só, mas são utilizadas pelas pessoas em 
seus contextos sociais, económicos e políticos, criando uma nova 
comunidade local e global: a Sociedade da Informação.  

 

Tendo em vista estas considerações, por outro lado, salientamos que a 

abordagem desse assunto não configura terreno de pleno consenso. Dado que a 

expressão Sociedade da Informação (SI) é discutida por autores de diferentes 

correntes de pensamento o que leva a existência de uma diversidade de opiniões e 

teorias a seu respeito. Em conformidade com Coutinho e Lisboa (2011, p. 6, grifo 

nosso): 

 

Para Webster (1995, apud. Coutinho, 2003) é possível dividir o debate sobre 
a “sociedade da informação” em duas grandes correntes: a primeira, 
constituída pelos teóricos defensores do pós-industrialismo (Daniel Bell), pós-
modernismo (Jean Baudrillard, Mark Poster), especialização flexível (Michel 
Piore) e do modo informacional de desenvolvimento (Manuel Castells), que 
acreditam que este novo modelo marca o surgimento de uma nova ordem 
social que tem como característica básica a circulação e modificação das 
informações de uma forma nunca antes imaginada, significando uma total 
ruptura com o passado; e a segunda, que compreende os neo-marxistas 
(Herbert Schiller), os defensores da teoria da regulação e da acumulação 
flexível (Aglietta, David Harvey), do estado nacional e a violência (Anthony 
Giddens) e da esfera pública (Habermas) que têm em comum o facto de, 
embora reconhecendo que, de facto, a concepção, manipulação e utilização 
da informação nas diversas actividades e esferas humanas atingiram 
patamares incomparáveis, acreditam que a nova ordem social representa um 
processo contínuo e evolutivo da sociedade. 

 

Observando as ponderações realizadas por Coutinho e Lisboa (2011), optamos 

pelo modo informacional de desenvolvimento de Manuel Castells como perspectiva 

para abordar nesse trabalho a ideia, não de Sociedade da Informação, mas de 

Sociedade Informacional em Rede. Essa opção se justifica pelo fato de o autor adotar 

enfoque multidisciplinar, condizente com as exigências científicas contemporâneas, 

agregando diversas dimensões da experiência humana no trato do assunto em 

questão. Destacamos que conhecemos e consideramos as demais concepções 

mencionadas, e, justamente por isso, não as abordaremos nessa seção, uma vez que 
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entendemos ser espaço insuficiente para pensar através delas com a rigorosidade 

cientifica que as mesmas requerem.  

Castells (1999a) encontra no paradigma tecnológico baseado na informação – 

isto é, nos processos de base microeletrônica de informação - os princípios 

organizadores de uma maneira completamente nova de desenvolvimento, através da 

qual não busca substituir o modo de produção capitalista em vigência, mas sim 

apresentar-lhe e acrescentar-lhe novos aspectos, ao passo que contribui, 

simultaneamente, para definir alguns dos traços distintivos das sociedades no final do 

século XX (e início do século XXI). Sua análise se desdobra na identificação de nova 

estrutura social, cuja constituição se afirma sobre a presença e o funcionamento de 

redes interligadas.  

Nas palavras de Castells (1999b, p. 412), 

 

Um mundo novo está tomando forma neste fim de milênio. Originou-se mais 
ou menos no fim dos anos 1960 e meados da década de 1970, na 
coincidência histórica de três processos independentes: revolução da 
tecnologia da informação, crise econômica do capitalismo e estatismo e a 
consequente reestruturação de ambos; e apogeu de movimentos sociais 
culturais, tais como liberalismo, direitos humanos, feminismo e 
ambientalismo. A interação entre esses processos e as reações por eles 
desencadeadas fizeram surgir uma nova estrutura socialmente dominante, a 
sociedade em rede; uma nova economia, a economia informacional/global; e 
uma nova cultura, a cultura da virtualidade real. A lógica inserida nessa 
economia, nessa sociedade e nessa cultura está subjacente à ação e às 
instituições sociais em um mundo interdependente.  

 

Sustenta Castells que ao final do século XX, por consequência da globalização 

da informação, o capitalismo passa por processo profundo de restruturação, diferente 

de tudo o que já aconteceu na História. Tal processo caracteriza-se, entre outras 

coisas,  

 

[...] por maior flexibilidade de gerenciamento; descentralização das empresas 
e sua organização em redes tanto internamente quanto em suas relações 
com outras empresas; [...] individualização e diversificação cada vez maior 
das relações de trabalho; [...] (CASTELLS, 1999a, p. 39). 

 

Como consequência dessa espécie de revisão geral do sistema capitalista – 

isto é, da transformação do capitalismo industrial em capitalismo informacional - “[...] 

testemunhamos a integração global dos mercados financeiros; [...]” (CASTELLS, 

1999a, p. 40). Além de, 
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[...] um novo sistema de comunicação que fala cada vez mais uma língua 
universal digital (que) tanto está promovendo a integração global da produção 
e distribuição de palavras, sons e imagens de nossa cultura como 
personalizando-os ao gosto das identidades e humores dos indivíduos. As 
redes interativas de computadores estão crescendo exponencialmente, 
criando novas formas e canais de comunicação, moldando a vida e, ao 
mesmo tempo, sendo moldadas por ela (CASTELLS, 1999a, p. 40, grifo 
nosso). 

 

Por modo informacional de desenvolvimento Castells (1999a, 1999b, 2003) 

entende a utilização de um novo sistema tecnológico baseado nas TDIC de base 

microeletrônica e de comunicação através de rede digital. Em conformidade com 

Castells (2005a, p. 20), 

 

A sociedade em rede, em termos simples, é uma estrutura social baseada em 
redes operadas por tecnologias de comunicação e informação 
fundamentadas na microelectrónica e em redes digitais de computadores que 
geram, processam e distribuem informação a partir de conhecimento 
acumulado nos nós dessas redes. 

 

A Internet, neste contexto, é a própria expressão do que existe na sociedade, 

é o “[...] instrumento chave e o símbolo deste novo sistema tecnológico” (CASTELLS, 

2005, p. 20), constitui a principal rede digital de utilização em nível planetário e 

configura aspecto fundamental desse paradigma tecnológico. Entretanto, não é a 

única rede existente, uma vez que existem muitas outras redes de base 

microeletrônica além dela, as quais estão presentes em todos os espaços e ambientes 

das sociedades contemporâneas, inclusive nas escolas. Isso significa que as “[...] 

redes constituem a nova morfologia social de nossas sociedades e a difusão da lógica 

de redes modifica de forma substancial a operação e os resultados dos processos 

produtivos, e de experiências, poder e cultura” (CASTELLS, 1999a, p. 497).  

Para sermos mais exatos “[...] a sociedade em rede é a sociedade em que 

vivemos [...]” (CASTELLS, 2005b, p. 19), possibilitada pelo modo informacional de 

desenvolvimento, o qual a torna um sistema interativo, aberto, inovador e 

extremamente dinâmico. Nessa sociedade as diversas expressões culturais, 

econômicas, políticas e sociais são, predominantemente, mediadas por redes de 

comunicação eletrônica. Esse fato exige que as pessoas se apropriem das TDIC para 

atuarem proativamente nas múltiplas relações que estabelecem com outras pessoas, 

com o trabalho, com o conhecimento e com os processos educativos.  
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De acordo com o raciocínio de Castells (1999a, 1999b, 2003, 2005b), pode-se 

dizer que as sociedades que se recusam e fecham-se ao desenvolvimento tecnológico 

acabam por tornar-se reféns e dominadas por aquelas sociedades que utilizam e 

desenvolvem livremente tecnologias. Por conseguinte, para as sociedades 

conquistarem e manterem sua liberdade há a necessidade de utilizarem e 

desenvolverem livremente tecnologias. 

Neste contexto, a ação do Estado é indispensável no sentido de facilitar as 

condições para que o desenvolvimento tecnológico entre na sociedade – e, 

consequentemente, nas escolas - através das empresas, através das forças já 

existentes na sociedade. Assim sendo, incluir as TDIC aos processos educacionais 

torna-se fundamental, inclusive para corrigir as desigualdades sociais, pois a 

educação tecnológica pode instrumentalizar, preparar as pessoas tanto para utilização 

como para o desenvolvimento de novas tecnologias consoantes à evolução das redes 

e das sociedades.  

Em última instância, pode-se afirmar que a tese central de Manuel Castells 

(1999a, 1999b, 2003) é a de que a combinação da reestruturação do sistema 

capitalista com a inovação tecnológica é o grande fator de transformação da 

sociedade e dos territórios urbanos e regionais. Com isso Castells quer dizer “[...] que 

a tecnologia não determina a sociedade, incorpora-a, assim como a sociedade não 

determina a inovação tecnológica, utiliza-a” (VIEIRA, 2007, p. 66).  

Partindo de perspectiva de análise diferente de Castells, inclusive em parte 

discordando dele, autoras como Coutinho e Lisboa (2011) sustentam abordagem 

menos instrumental e mais cognitiva na relação que as pessoas estabelecem com a 

informação, com as TDIC e as redes. Para estas autoras o fato de vivermos em uma 

Sociedade em Rede fundada no modo informacional de desenvolvimento e de 

acessarmos com maior liberdade a informação não assegura o desenvolvimento do 

conhecimento e da aprendizagem das pessoas. Aqui se insere a ideia de Sociedade 

do Conhecimento, enquanto sociedade que utiliza a informação difundida/mediada por 

TDIC para construir conhecimento.  

Segundo as autoras, para além da universalização do acesso à informação, há 

necessidade de elaboração de critérios para selecionar e organizar as informações – 

as quais são transmitidas em fluxos contínuos de mensagens entre as redes e 

constituem a estrutura de nossa sociedade – para construção de conhecimentos e 
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aprendizagens significativas. Trazendo a análise para o campo educacional, Coutinho 

e Lisboa (2011, p. 9) escrevem: 

 

[...] o desafio é saber de que forma todo este arsenal de informações que não 
encontram barreiras de tempo e de espaço, poderá contribuir para a 
democratização do conhecimento, visando aprendizagens significativas em 
que a nova informação seja interiorizada e incorporada naquilo que o sujeito 
já conhece [...]. 

 

Para Rezende e Abreu (2000, p. 60), embora exista uma relação entre 

informação e conhecimento, há uma distinção fundamental entre os dois conceitos:  

 

Informação é todo o dado trabalhado, útil, tratado, com valor significativo 
atribuído ou agregado a ele, e com um sentido natural e lógico para quem 
usa a informação. O dado é entendido como um elemento da informação, um 
conjunto de letras, números ou dígitos, que, tomado isoladamente, não 
transmite nenhum conhecimento, ou seja, não contém um significado claro. 
Quando a informação é “trabalhada” por pessoas e pelos recursos 
computacionais, possibilitando a geração de cenários, simulações e 
oportunidades, pode ser chamada de conhecimento. O conceito de 
conhecimento complementa o de informação com valor relevante e de 
propósito definido. 

 

No entendimento de Coutinho e Lisboa (2011, p. 9), 

 

[...] o conhecimento é entendido como a capacidade que o aluno tem, diante 
da informação, de desenvolver uma competência reflexiva, relacionando os 
seus múltiplos aspectos em função de um determinado tempo e espaço, com 
a possibilidade de estabelecer conexões com outros conhecimentos e de 
utilizá-lo na sua vida quotidiana (Pelizzari et al., 2002). 

 

Portanto, o conhecimento não pode ser deixado exclusivamente a cargo das 

influências do fluxo informacional das redes para ser elaborado de acordo com seus 

padrões é preciso existir mediação crítico-reflexiva, aqui entra também o papel do 

professor como mediador desse processo. Processo este que acontece ao longo da 

vida, dado que: “A dinâmica da sociedade da informação requer educação continuada 

ao longo da vida, que permita ao indivíduo não apenas acompanhar as mudanças 

tecnológicas, mas sobretudo inovar” (TAKAHASHI, 2000, p. 7). E para inovar 

produzindo conhecimento na Sociedade do Conhecimento é essencial adaptar-se às 

mudanças e viver a lógica do modelo aprender a aprender de modo contínuo e 

autônomo nas relações que se estabelecem com as outras pessoas (HARGREAVES, 

2003).  
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Por conseguinte, tendo em vista que a maioria das pessoas não está prepara 

para atuar na Sociedade em Rede em suas várias expressões institucionais, incluindo-

se aquelas envolvidas nos processos de ensinar-aprender no âmbito das instituições 

escolares, Abegg (2009, p. 20) indo diretamente ao encontro do que foi explicitado no 

início dessa seção pela pesquisa TIC educação 2015, sustenta que: 

 

Para não promovermos mais exclusão desse mundo tecnológico no qual 
vivemos, o processo escolar precisa transitar pelas TIC, e acima de tudo, 
capacitar para produzir colaborativamente a existência na Sociedade em 
Rede. Pois, esta se caracteriza pela difusão da comunicação e informação, 
assim como pelo elevado número de atividades produtivas que dependem 
dessas tecnologias. Assim, torna-se necessário mediar a escolarização pelas 
TIC, de preferência livres, e com ferramentas que potencializem a produção 
colaborativa. 

 

Diante das diferentes ideias, concepções e conceitos refletidos ao longo desta 

seção, em última análise, sustentamos que no contexto do processo de escolarização 

é essencial que estudantes e professores despertem para uma visão tanto curiosa 

quanto crítica da realidade em que se inscrevem e tornem-se protagonistas de sua 

história dentro das fronteiras desta realidade simultaneamente virtual e concreta 

(FREIRE, 1981, 1983, 2005). Para isso, destacamos por um lado a necessidade de 

estudantes e professores entenderem-se enquanto cidadãos de direitos e deveres 

pertencentes a um contexto complexo de globalização da vida; e por outro lado, 

salientamos a necessidade de os professores assumirem-se enquanto sujeitos 

pesquisadores e mediadores críticos dos conteúdos curriculares e dos processos de 

aprendizagem escolar em geral.  

Em relação a esta última proposição sobre a atividade dos professores, 

acrescentamos ainda que os professores, além de conhecerem profundamente e 

serem fluentes nas TDIC, precisam ter coragem, responsabilidade, respeito, ética, 

prudência e equilíbrio ao integrá-las ao ensino (JONAS, 2006). Isso significa, por um 

lado, não banalizar as TDIC e suas possibilidades reais de construção e gestão de 

conhecimento e da própria realidade da vida e, por outro, não as supervalorizar 

entendendo-as ingenuamente como panaceia educacional. 

 

3.2 CULTURA DIGITAL, JUVENTUDES E A NECESSIDADE DE AÇÕES 

INOVADORAS NO ENSINO MÉDIO 
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Em antropologia filosófica e cultural, cultura diz respeito a tudo o que o ser 

humano produz ao construir sua existência: as práticas, as teorias, as instituições, os 

valores materiais e espirituais. São criações e expressões - de pensamento, dos 

sentimentos, das emoções, dos valores, dos costumes, dos comportamentos e 

práticas, das percepções e interpretações do mundo e do próprio ser humano sobre 

si mesmo - que as diferentes populações elaboram através dos tempos. É expressão 

genuína da criatividade, do trabalho e das múltiplas inteligências da humanidade. Se 

o contato com o mundo é intermediado pelo símbolo, a cultura é o conjunto de 

símbolos elaborados por um povo (ARANHA, 2003; RABUSQUE, 2008). Portanto, não 

podemos falar em cultura (no singular), mas sim em culturas (no plural), dado que se 

trata de fenômeno amplo, diversificado, polissêmico, não restrito a uma determinada 

população ou a um determinado entendimento.  

Partindo dessas observações, indagamos, o que vem a ser então cultura 

digital? Cultura digital é a cultura que surge no século XX, no contexto dos 

desenvolvimentos da microinformática e da Internet na sua interface gráfica. 

Desenvolve-se especialmente a partir de 1970 quando os computadores iniciam 

processo no qual deixam de ser apenas grandes máquinas de calcular, restritas a 

governos e grandes empresas, e passam a ser máquinas que podem ser manipuladas 

e utilizadas pelas pessoas em geral, tornando-se máquinas de comunicar de grande 

alcance. Bem como, desenvolve-se através do surgimento da rede mundial de 

computadores que ganha grande difusão nos anos 1990 com a WWW ou World Wide 

Web - um sistema de documentos em hipermídia que são interligados e executados 

na Internet (MATTAR, 2005). 

Mas cultura digital não se restringe a essa visão histórica da evolução da 

microinformática e da Internet. Em verdade, estende-se para além desse processo e 

apresenta novas características. Envolve uma cultura expressa através do fenômeno 

multimídia, que usa códigos, linguagens e estratégias pragmáticas de comunicação 

diferentes. De acordo com Fantin e Rivoltella (2012, p. 96), 

 

[...] ela é uma cultura baseada na intermedialidade, o que significa que todas 
as tecnologias são convergentes (Jenkins, 2006). Hoje, é muito difícil definir 
o que seja uma TV ou um celular. É difícil porque um celular é também um 
computador, e esse computador também é celular, que por sua vez é 
habilitado para tocar música e ver imagens, e que igualmente se transforma 
em TV [...] cada tecnologia está se desenvolvendo como ferramenta 
intemedial, capaz de cruzar e misturar as especificidades que há poucos anos 
eram colocadas só numa tecnologia [...] A cultura digital é também uma 
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cultura em que a portabilidade às vezes é o item mais importante. Os 
aparelhos estão se tornando cada vez menores e mais leves, para que 
possam ser levados no bolso: a tecnologia vira uma roupa, sem a qual fica 
difícil sair de casa [...] Enfim, a cultura digital é uma cultura em que a mídia 
pessoal, personal mídia, é a protagonista. Os celulares e as redes sociais, 
social network, ao lado de outras tecnologias, permitem que o leitor se torne 
cada vez mais autônomo, e, graças a essa cultura, cada leitor pode se tornar 
também autor. É nessa cultura que crianças, jovens e alunos da escola 
mergulham, pois esse é o seu meio ambiente. 

 

Assim sendo, cultura digital trata-se de cultura específica. Diz respeito tanto às 

diferentes ações empreendidas pelas pessoas cotidianamente mediadas ou apoiadas 

pela utilização das TDIC, como aos valores, sentidos e significados que são 

experimentados e atribuídos por elas a tal uso. Tendo por referência as peculiaridades 

apresentadas por Fantin e Rivoltella (2012) que caracterizam e contextualizam a 

cultura digital, torna-se possível compreender a amplitude e intensidade de suas 

influências na vida das pessoas em geral, e dos jovens em particular. 

Esta cultura incide de maneira mais intensa sobre os jovens, talvez pelo fato de 

serem nativos digitais, ou seja, terem nascido e crescido em um ambiente onde tal 

cultura opera em sua plenitude, e, desta forma, os conduz a expressá-la (PALFREY, 

2011). Cabe destacar que estes jovens, nativos digitais, são os estudantes do ensino 

médio, mas não apenas isso. Estes jovens são os sujeitos do ensino médio (BRASIL, 

2013b), os verdadeiros protagonistas das ações desenvolvidas nesta etapa da 

educação. Por isso, é importante que a escola entenda estes sujeitos e articule 

práticas escolares que potencializem o desenvolvimento dos mesmos. Nesse sentido, 

as práticas escolares com TDIC são essenciais, pois podem dinamizar as relações 

que os jovens estabelecem com o conhecimento e os saberes de modo geral. 

A temática dos jovens e suas relações com a escola constitui assunto um pouco 

mais complexo do que pode parecer à primeira vista. Tal complexidade decorre do 

fato de existirem diferentes maneiras de abordá-la.  De acordo com Segundo e Salva 

(2016, p. 62, grifo nosso): 

 

A discussão sobre o tema juventude pode ser entendida por dois vieses 
(dicotômicos). [...] por um lado, ser jovem pode ser entendido como um grupo 
social, composto por indivíduos que têm como característica mais importante 
estarem vivenciando uma dada fase da vida e isso significa dizer que esses 
indivíduos pertencem a um dado grupo etário. Por outro lado, se reconhece 
a existência das múltiplas culturas juvenis, que são construídas a partir de 
diferentes interesses e inserções sociais, onde a juventude é caracterizada 
para além do bloco etário. 
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Tendo por referência esta última proposição, ser jovem em uma sociedade 

plural e multicultural como a brasileira estende-se para além do pertencimento a uma 

faixa etária, pois existem múltiplas formas de se vivenciar esta fase da vida. Neste 

sentido, não é possível tratarmos de juventude no singular, como um fenômeno 

isolado e característico de um grupo social, mas sim impõe-se tratarmos de 

juventudes, no plural, como um fato social amplo que comporta sujeitos diferentes 

com vivências também diferenciadas. A partir do momento em que se busca a 

universalização da escola no Brasil, e o perfil do público que frequenta as salas de 

aula se modifica, isto é, tanto pessoas originárias de classes populares quanto 

pessoas com modos de ser historicamente marginalizados28 fazem-se presentes aí, 

então, esta perspectiva proveniente da categoria heterogênea juventudes, ou 

“condição juvenil”, começa a ser mais adequada para compreendermos e 

valorizarmos os sujeitos da escolarização. Com isso, importa destacar também que 

os jovens se tornaram sujeitos de direitos e não “um problema a ser resolvido” pela 

escola. 

Ao voltarmos a atenção para questão da “condição juvenil”, cabe percebermos 

como e em quais contextos os jovens se produzem, em quais condições econômicas, 

cultuais e políticas. Quando partimos dessa percepção torna-se possível o 

entendimento de que os jovens estudantes são seres heterogêneos, tanto nos modos 

de ser como nos modos de agir e conviver ou relacionar-se na família, na sociedade 

e na escola. Portanto, ser jovem é ser com os outros sem nesse processo perder a 

identidade.  

Por outro lado, se enfocarmos a questão das relações juvenis, nos defrontamos 

com a maciça atuação das TDIC nos processos de interação e comunicação entre 

jovens. A cultura digital está no dia a dia de muitos jovens, e eles apresentam 

intimidade com as TDIC, demonstram interesse e tem curiosidade pelas tecnologias. 

Entre muitos jovens a comunicação por meio de processos microeletrônicos em rede 

configura um elemento essencial de socialização, de informação, de formação de 

amizades e identidades, de compartilhamento de experiências e linguagens, entre 

tantas outras ações possíveis.  

 

28 Utilizamos a expressão “modos de ser historicamente marginalizados” para representar e lembrar 
todas as pessoas excluídas do espaço escolar, e de seus processos, por conta de gênero, de origem 
étnica, religiosa, de condições físicas e cognitivas e de localização territorial ou geográfica.  
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Entretanto, em um país desigual como o Brasil, por diferentes razões, nem 

todos os jovens acessam as TDIC e tem a possibilidade de interagir e integrar-se 

nestes processos sócio-informacionais. Para estes jovens a escola constitui um dos 

poucos (se não o único) espaços onde podem utilizá-las no processo de produção da 

própria existência pessoal e social. Por conseguinte, é essencial que as escolas criem 

condições e oportunizem práticas escolares com TDIC integradas ao currículo, pois 

elas podem contribuir para o desenvolvimento da autonomia e cidadania, tanto dos 

jovens que fazem uso cotidiano das TDIC como dos que não o fazem, por não terem 

essa utilização assegurada para além do âmbito da escola (ALMEIDA; VALENTE, 

2011).  

Em conformidade com Castells (1999a, 1999b, 2003) as TDIC configuram 

pilares fundamentais de sustentação da existência de todas as sociedades na 

contemporaneidade. Por conseguinte, é essencial que os jovens estudantes se 

apropriem delas. Bem como é essencial que se apropriem de todos os outros recursos 

existentes em termos de conhecimento e de cultura em geral. Importa que ajam desta 

maneira para que possam lutar pela conquista de sua liberdade, que não é apenas 

econômica, financeira, e sim também política, de participação ativa nas decisões dos 

rumos da sociedade onde se inserem, de efetivo cumprimento de seus direitos e 

deveres enquanto cidadãos brasileiros.  

Redimensionando a trajetória da reflexão, importa entendermos também que 

os jovens são sujeitos movidos por sonhos, esperança, pelo desconhecido, pela 

necessidade de autoafirmação e autonomia, e que vivem em mundo de incertezas 

diante dos desafios que lhes são colocados ou inspirados pelo mundo adulto 

(ESTEVES; ABRAMOVAY, 2008). Por isso, as ações escolares precisam ser 

concebidas e implementadas no sentido de contribuir para que eles possam aprender 

a lidar consigo mesmos e com o mundo, com seus desejos e emoções, suas 

preocupações, suas dores e seus prazeres, enfim, com toda a complexidade que 

comporta a vida humana.  

Nesse sentido, há também a necessidade de as escolas proporem e 

implementarem ações inovadoras de integração das TDIC nas práticas escolares, 

justamente por tais tecnologias serem elementos estruturantes dessa complexidade 

que comporta a vida na atualidade. Além disso, como apontamos acima, os jovens, 

sujeitos do ensino médio, são nativos digitais com cultura digital. E precisamente por 

eles serem também desta maneira, tais tecnologias enquanto instrumentos da cultura, 
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estruturam suas formas de pensar, de comunicar e relacionar-se, assim, atravessando 

todos os seus espaços da vida cotidiana e, de diferentes maneiras, contribuindo para 

formar suas identidades de sujeitos sociais. É por isso que a escola, se ainda não é, 

precisa tornar-se um espaço de inovação, e de inovação também com a integração 

das TDIC ao currículo, as práticas de sala de aula. Destacamos que esta perspectiva 

corrobora os interesses desta pesquisa, pois buscamos favorecer o desenvolvimento 

de ações inovadoras com TDIC nas práticas escolares para fomentar a autonomia, o 

protagonismo, e a cidadania dos jovens do ensino médio. 

 Diante destas considerações sobre inovação e ações inovadoras, cabe 

perguntar: o que são ações inovadoras? Essa questão exige entender mais 

detalhadamente seus termos antes de arriscar-se a resposta. Ação é o ato ou o 

resultado de agir, a capacidade, possibilidade ou disposição para agir. De acordo com 

Ferreira (2001, p. 30) agir é: “1. Praticar ou efetuar algo na condição de agente; fazer 

o(s) movimento(s), ato(s) necessário(s) para alcançar um objetivo; obrar, atuar, 

proceder.” Ao passo que inovar é: “1. Renovar. 2. Introduzir novidade em ”. Renovar 

é: “ 1. Tornar novo, ou como novo; modificar, introduzindo novos elementos”. Assim 

sendo, ação implica praticar algo como agente, realizar ato necessário para alcançar 

um objetivo, enquanto que inovação implica tornar algo novo, modificar de modo a 

introduzir novos elementos. Ação inovadora, portanto, significa proceder de modo a 

alcançar um objetivo que tem por base introduzir novos elementos. Nesse sentido, 

ações inovadoras são procedimentos realizados por agentes para alcançar objetivos 

que tem por base introduzir novos elementos.  

Ao relacionarmos a noção de ações inovadoras com escola temos o seguinte. 

Ações inovadoras na escola são procedimentos realizados por agentes para alcançar 

objetivos que tem por base introduzir novos elementos em seus espaços e processos. 

Mas importa em tais ações que os agentes sejam os sujeitos da escola. Partido da 

ideia de que práticas escolares são as ações realizadas na escola por seus agentes 

ou sujeitos, ações inovadoras na escola passam a ser as ações executadas pelos 

sujeitos da escola para alcançar objetivos que tem por base introduzir novos 

elementos nos espaços e processos dela mesma. 

Como o contexto deste trabalho é o ensino médio, onde os jovens, os nativos 

digitais, são os verdadeiros sujeitos da escolarização, promover ações inovadoras de 

integração das TDIC nas práticas escolares representa um desafio, para eles também, 

e não apenas para os professores. Pois os jovens necessitam entender a importância 
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dessa integração para, de fato, agirem de modo a efetivá-la em conjunto com os 

professores. Haja vista que as ações inovadoras de integração das TDIC nas práticas 

escolares apenas dão certo quando os envolvidos, isto é, professores e estudantes, 

trabalham colaborativamente para que tal integração aconteça. Nesse sentido, é 

fundamental que os jovens se conscientizem de que integrar as TDIC ao currículo 

também depende da disposição e intenção deles em desenvolver as propostas que 

são apresentadas. 

Enfim, em acordo com o que discutimos nessa seção, contemporaneamente, 

as relações entre cultura digital, juventudes e ações inovadoras no ensino médio 

compõem aspectos relevantes do novo tecido que constitui o processo de 

escolarização. Assim sendo, tais relações demandam novas abordagens, novas 

ações escolares que valorizem e fortaleçam suas ligações. Salientamos que nesta 

pesquisa buscamos favorecer o desenvolvimento de práticas escolares que 

promovam ações com tal finalidade. 
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4 POLÍTICAS PÚBLICAS E PROGRAMAS DE INCENTIVO À INTEGRAÇÃO DE 

TECNOLOGIAS NO ENSINO 

 

Este capítulo pretende examinar as políticas públicas e programas de incentivo 

à integração de tecnologias no ensino presentes na Escola Estadual de Ensino Médio 

Politécnico Castelo Branco. Por conseguinte, para introduzir o assunto, inicialmente 

realizaremos alguns apontamentos sobre políticas públicas no Brasil contemporâneo.  

 

4.1 POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL CONTEMPORÂNEO 

 

Política é sinônimo de luta pelo poder (SOUZA, 2016). Nos diferentes contextos 

onde se expressa, política remete a conflito, a disputa de interesses pela conquista e 

manutenção do poder. Poder que se manifesta através das diferentes formas e 

possibilidades de governar (SANDER, 2005; FOUCAULT, 2005). 

Não existe uma única, nem melhor, definição sobre o que seja política pública. 

Haja vista que este é um campo multidisciplinar em que se realizam análises e 

interpretações dos mais variados matizes por profissionais de áreas distintas do 

conhecimento. Estando ciente desta situação, ainda assim, Boneti (2006, p. 74, grifo 

nosso) buscando estabelecer um “conceito” de políticas públicas (com o qual 

concordamos) em seu livro Políticas públicas por dentro escreve: 

 

A partir de uma nova dimensão social das últimas décadas e sua repercussão 
direta na organização social e política da sociedade, é possível compreender 
como políticas públicas as ações que nascem do contexto social, mas que 
passam pela esfera estatal como uma decisão de intervenção pública numa 
realidade social, quer seja para fazer investimentos ou para uma mera 
regulamentação administrativa. Entende-se por políticas públicas o resultado 
da dinâmica do jogo de forças que se estabelece no âmbito das relações de 
poder, relações essas constituídas pelos grupos econômicos e políticos, 
classes sociais e demais organizações da sociedade civil. Tais relações 
determinam um conjunto de ações atribuídas à instituição estatal, que 
provocam o direcionamento (e/ou redirecionamento) dos rumos das ações de 
intervenção administrativa do Estado na realidade social e/ou de 
investimentos. Nesse caso, pode-se dizer que o Estado se apresenta apenas 
como um agente repassador à sociedade civil das decisões saídas do âmbito 
da correlação de forças travadas entre os agentes do poder [...]. 

 

De acordo com Souza (2006) e Coelho (2012, 2014), no Brasil, a maioria das 

políticas públicas envolve alguns trâmites, ciclos ou etapas, os quais precisam ser 

observados para que aconteça tanto o correto andamento da política pública como o 
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alcance efetivo e eficaz dos objetivos a que ela se propõe.  Tendo em vista esse fato, 

é pertinente entendermos minimamente estas etapas para podermos nos posicionar 

mais adequadamente sobre o assunto em pauta. Vejamos. 

Para Souza (2006) e Coelho (2012, 2014), a 1º Etapa de uma política pública 

é entendida como a agenda ou a ideia inicial. O que isso significa? Para além desse 

entendimento superficial, a agenda ou a ideia inicial é a vontade de algo, isto é, a 

vontade de fazer algo expressa por grupos sociais e entidades em relação à 

determinadas circunstâncias concretas que se apresentam nos múltiplos âmbitos e 

espaços da sociedade brasileira. Tendo em vista essa leitura, é possível afirmar que 

qualquer pessoa pertencente a qualquer grupo social ou entidade pode propor a 

agenda? Em resposta, pode-se afirmar que não. Uma vez que, geralmente, a agenda 

(ideia inicial) é o fruto ou o resultado do planejamento de grupos sociais e entidades 

que já estão inscritos dentro de um processo político formal e não de grupos sociais e 

entidades que estão fora desse processo. Nesse sentido, o processo de construção 

da agenda tem muita relação com a força e o modo de atuação dos partidos políticos 

junto aos diferentes poderes constituídos, isto é, o executivo, o legislativo e o 

judiciário, no âmbito da União e dos diferentes entes federados, ou seja, estados e 

municípios. 

 Por outras palavras, os partidos políticos representando os diferentes grupos 

sociais e entidades são os principais responsáveis ou os responsáveis oficiais, 

formais, por propor a agenda ou a ideia inicial de uma política pública.  Considerando 

que existem muitas disputas políticas – com interesses políticos variados – nos 

espaços formais de atuação política, a agenda é algo gradual, incremental, é flexível, 

sujeita a acréscimos, e exige planejamento e articulação permanentes entre os grupos 

e entidades envolvidos nesse processo. É importante destacar nesse ponto a força de 

atuação dos partidos políticos como, além de propositores, veículos de representação 

da agenda. Uma vez que sem representação política formal a agenda não tem 

reconhecimento político oficial e efetivo, sendo assim descartada, abandonada e 

anulada. 

A 2º Etapa corresponde à formulação da política pública. Trata-se da forma 

como essa ideia inicial (agenda), proposta pelos grupos sociais e entidades inscritas 

nos partidos políticos e representadas por eles, será transformada em política pública. 

Envolve o processo decisório, o processo de análise, discussão e votação da ideia 

pelos representantes dos diferentes partidos políticos nos espaços formais de ação 
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política. Bem como envolve as diferentes relações entre os poderes executivo e 

legislativo. Sendo que, neste contexto, o Poder Legislativo tem um papel fundamental 

na formulação de políticas públicas, sobretudo dentro da produção da base legal, da 

produção de leis. Haja vista que é a partir de suas ações que a ideia inicial passa a 

ser legitima e oficialmente esquematizada e organizada no papel possibilitando, 

assim, o início do processo de execução (SOUZA, 2006; COELHO, 2012, 2014). 

A 3º Etapa diz respeito a implementação da política pública. A implementação 

é a própria execução. É quando a política pública sai do papel. Uma vez que a política 

pública está formulada, tem os recursos orçamentários e todos os recursos 

necessários estão aí dispostos, então, todos esses elementos começam a ser 

mobilizados para a política ser executada e alcançar o seu resultado. A partir desse 

momento o Poder Executivo assume a política pública e começa a efetivá-la, isto é, 

colocá-la em ação, em prática (SOUZA, 2006; COELHO, 2012, 2014). 

Somente após transcorrido todo esse percurso é que adentramos na 4º Etapa, 

que corresponde a avaliação da política pública. Esse é um processo mais recente no 

Brasil. Muito importante discutirmos na atualidade uma gestão pública por resultados, 

por resultados na sociedade, bem como, termos instrumentos para sabermos se o 

Estado – em suas diferentes instâncias -  está alcançando os objetivos daquelas 

políticas públicas executadas ou que estão em processo de execução. Por 

conseguinte, vem sendo desenvolvidos diferentes instrumentos de avaliação de 

políticas públicas, e o Brasil, inclusive, é referência em algumas áreas. Por exemplo, 

a área da Educação: em linhas gerais pode-se dizer que nos últimos 20 anos nosso 

país avançou com os indicadores de educação29, provas em nível nacional, provas 

aplicadas para os diversos níveis de ensino, as quais permitem comparar 

desempenhos entre escolas e entre estados. Todos esses elementos geram um 

debate sobre os resultados das políticas públicas existentes nessa área, os quais 

retroalimentarão a ação do Estado, no sentido de pressionar o Estado para melhorar 

onde há déficit, onde há lacuna e onde os resultados não são plenamente satisfatórios 

(SOUZA, 2006; COELHO, 2012, 2014).  

Em última instância, os processos de avaliação das políticas públicas em geral, 

não apenas aqueles da área educacional, são os instrumentos que permitem 

 

29 Citamos como referência de indicador utilizado para aferir a qualidade da educação no Brasil o IDEB, 
criado em 2007. E como referência de instrumento de avaliação, citamos o SAEB. 
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redimensionar as ações políticas do Estado, nas diferentes áreas em que atua, devido 

as análises e discussões dos resultados que promovem. Estas análises e discussões 

promovidas pelos processos de avaliação são o que possibilitam surgirem novas 

ações e condutas políticas do Estado para enfrentar os desafios e problemas 

institucionais e sociais que se apresentam. 

Diante disso, pensar em políticas públicas, no Brasil contemporâneo, também 

passa pela consideração de cada uma das etapas e processos mencionados. Pois 

refletir através deles, para além de ampliar os horizontes teóricos sobre o assunto, 

oportuniza visualizar quais são as nossas reais possibilidades de atuação enquanto 

cidadãos neste campo conflituoso, controverso e altamente dinâmico. 

Outro ponto relevante na abordagem desse assunto é entendermos e 

diferenciarmos políticas de governo de políticas de Estado. De acordo com Oliveira 

(2011, p. 329): 

 

Considera-se que políticas de governo são aquelas que o Executivo decide 
num processo elementar de formulação e implementação de determinadas 
medidas e programas, visando responder as demandas da agenda política 
interna, ainda que envolvam escolhas complexas. Já as políticas de Estado 
são aquelas que envolvem mais de uma agência do Estado, passando em 
geral pelo Parlamento ou por instâncias diversas de discussão, resultando 
em mudanças de outras normas ou disposições preexistentes, com incidência 
em setores mais amplos da sociedade.  

 

Pode-se dizer ainda que as políticas de Estado são políticas regulares, de 

caráter permanente, dirigidas ao conjunto da população. Enquanto que as políticas de 

governo são políticas situacionais, de caráter menos prolongado, geralmente dirigidas 

à público-alvo específico da sociedade civil. Comumente as políticas de Estado 

seguem as etapas e processos que mencionamos acima, enquanto que as políticas 

de governo pouco seguem tal lógica. Em muitos casos as políticas de governo 

fundamentam-se quase que exclusivamente nas concepções que os representantes 

do poder executivo têm em relação a determinadas circunstâncias institucionais e 

sociais. Por isso, as políticas de governo tendem a ser mais voláteis e manipuláveis 

do que as políticas de Estado. As políticas de Estado tendem a ser menos voláteis e 

manipuláveis do que as políticas de governo justamente por que, em geral, passam 

pelo Parlamento ou por instâncias diversas de discussão e análise, portanto, também 

tendem a ser menos corruptas e mais confiáveis do que as políticas de governo.  
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4.1.1 Apontamentos sobre Políticas Públicas educacionais 

 

Trazendo a reflexão sobre políticas públicas para o campo educacional, pode-

se afirmar que o campo das políticas públicas educacionais é, assim como os demais 

campos de ação das políticas públicas, altamente dinâmico e complexo. Fato que 

decorre especialmente da ação dos múltiplos interesses sociais, econômicos e 

culturais dos agentes políticos imiscuídos neste campo, os quais orientam a 

constituição e valoração de suas demandas. Por conseguinte, entre outras coisas, 

destacamos que as diferentes demandas que constituem as políticas públicas 

educacionais existem em processo intenso de disputas e conflitos.  

De acordo com Possoli (2009), a área macro, políticas públicas, pode ser 

desdobrada em quatro campos de atuação que compreendem as áreas: econômica, 

social, militar e política. A área educacional é uma subdivisão – subárea – da área das 

políticas sociais – políticas públicas da área social –, juntamente com a área da saúde, 

da habitação, da previdência social e outras. A autora apresenta as diferentes áreas 

das políticas públicas como “[...] um todo dinâmico em que cada área interage com 

todas as outras” (POSSOLI, 2009, p. 20). Assim, entendemos que as áreas 

constituintes das políticas educacionais são as subdivisões específicas da área das 

políticas sociais, ou seja, saúde, habitação, previdência social e outras, as quais não 

existem isoladamente, mas sim em interação dinâmica e direta com a área econômica, 

a área militar e a área política. Nesse contexto, as políticas públicas educacionais são 

entendidas como ações políticas, de governo ou de Estado, legitimamente instituídas 

para atender as diferentes demandas da área educacional, pensadas por seus 

agentes definidores e dirigidas pelas instituições públicas nas diferentes instâncias de 

governo.  

Refletindo através das considerações de Possoli (2009) e Boneti (2006) 

sustentamos que a formulação de políticas públicas educacionais não deve ser 

resultado de decisões unilaterais de governo – em suas múltiplas esferas de poder –, 

e sim, da dinâmica interativa dos diferentes grupos sociais – inscritos nos vários 

setores da sociedade – na defesa de seus interesses específicos. Portanto, as 

decisões governamentais – manifestas nos poderes legislativo e executivo –, as quais 

legitimamente constituem e implementam as políticas públicas, devem ser resultado 

direto da interação dinâmica dos diferentes grupos sociais na luta e defesa de seus 

interesses. Neste sentido, as decisões governamentais, e, por consequência, as 
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políticas públicas resultantes destas decisões, deveriam existir especificamente para 

atender os diferentes interesses de cada grupo social e não outros interesses, alheios 

aos dos grupos sociais brasileiros inseridos nos espaços e processos políticos formais 

de decisão. Se isso não acontece, há a necessidade de serem repensados os sentidos 

e os caminhos de ação das políticas públicas, em particular das políticas públicas 

educacionais, para que seja estabelecida coerência entre os objetivos dessas políticas 

e os interesses dos grupos sociais, diminuindo assim as possibilidades de distorção e 

corrupção das mesmas. 

Por outro lado, redimensionando o percurso reflexivo, visualizamos que em um 

contexto de capitalismo globalizado, como o atual, atravessado pelas relações 

neoliberais de mercado, onde o principal modelo de acumulação de produção é do 

tipo flexível30, além de surgirem novos setores e grupos sociais e serem ampliados os 

já existentes, tornam-se ainda mais acentuadas as disputas de interesses entre os 

diferentes grupos sociais. Por outras palavras, isso significa dizer que no contexto do 

capitalismo globalizado são ampliadas e intensificadas as tensões sociais e as lutas 

pelo poder político e econômico (BONETI, 2006; POSSOLI, 2009; PREVITALI, 2012).  

 Atentando para o fato de que os agentes definidores das políticas públicas 

educacionais existem especificamente nesse contexto referido acima, 

compreendemos que tais agentes estão em constante concorrência, em constante 

conflito e em constante disputa de interesses. O que pode ser, dependendo do ponto 

de vista de análise, algo tanto positivo como extremamente negativo para viabilização 

de políticas públicas, em especial as educacionais (SANDER, 2005; SOUZA, 2016). 

Uma vez que, por exemplo, de um ponto de vista negativo, podem ser desenvolvidos 

instrumentos, mecanismos ou aparelhos institucionais excessivamente burocráticos, 

no intuito apenas de obstaculizar, dificultar o planejamento e a implementação de 

propostas de ação qualitativas na área educacional. Por outro lado, de um ponto de 

vista positivo, essa situação pode propiciar que grupos sociais com pouca 

representatividade também participem ativamente na elaboração das políticas 

públicas, fazendo com que estas políticas atendam as demandas específicas de seus 

interesses (BONETI, 2006). 

 

30 Acumulação flexível: modo de produção caracterizado pela produção de acordo com a demanda, 
objetivando a não acumulação de produtos e matérias-primas. Este perfil de organização produtiva 
determina, entre outras coisas, uma relação competitiva e seletiva dos sujeitos sociais na disputa dos 
espaços, na luta pela inserção social (ARANHA, 2003). 
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Nessa conjuntura, visualizamos como agentes definidores das políticas 

públicas educacionais as organizações de classes, as diferentes representações 

profissionais e sindicais, as Organizações não Governamentais (ONGs) e os 

diferentes movimentos sociais inscritos em processos políticos formais de decisão. É 

importante salientar que no processo tanto de planejamento como de 

operacionalização e implementação dessas políticas, estão presentes, atuando de 

diferentes maneiras, as relações de poder entre os diferentes grupos sociais e destes 

grupos com o governo, as inserções ideológicas, as concepções científicas e as 

correlações de forças sociais, que configuram fator determinante nas ações e 

resultados a serem alcançados por tais políticas (BONETI, 2006; POSSOLI, 2009; 

SOUZA, 2016) 

A conjunção desses elementos, entre outras coisas, pode conduzir a 

constituição de políticas educacionais de dois tipos, quais sejam: a) políticas públicas 

educacionais afinadas com as necessidades educacionais reais, isto é, estruturadas 

sobre a possibilidade de contribuir para solucionar problemas escolares concretos, 

sejam eles de gestão, de investimento em infraestrutura ou de capacitação de 

recursos humanos para atuar nos processos de ensinar-aprender, entre tantos outros; 

e, b) políticas públicas educacionais paliativas desvinculadas da realidade concreta, 

conduzindo  à banalização da educação e dos processos escolares. É essencial que 

lutemos, enquanto cidadãos conscientes, éticos e responsáveis para que sejam 

concretizadas políticas educacionais como as do primeiro tipo. Justamente por isso 

um dos objetivos específicos desta pesquisa é avaliar a implementação das Políticas 

Públicas de incentivo e integração das TDIC no currículo, a partir das ações 

inovadoras nas Práticas Escolares da Escola Estadual de Ensino Médio Castelo 

Branco.  

 Na seção seguinte abordaremos algumas políticas públicas educacionais e 

programas de incentivo à integração de tecnologias no ensino. 

 

4.2 POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS E PROGRAMAS DE INCENTIVO À 

INTEGRAÇÃO DE TECNOLOGIAS NO ENSINO: O CASO DA ESCOLA ESTADUAL 

DE ENSINO MÉDIO CASTELO BRANCO 

 

Em conformidade com Boneti (2006, p. 79, grifo nosso), 
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Tendo em vista o novo perfil da organização produtiva das últimas décadas, 
o qual determinou o aparecimento de uma relação competitiva e seletiva dos 
sujeitos sociais em torno dos espaços sociais; levando em conta ainda o novo 
perfil da organização política (do Estado), afinado com as exigências da 
organização produtiva, não mais garantindo o pleno emprego e deixando a 
cargo da individualidade a preparação para o enfrentamento da 
competitividade, entende-se que as políticas públicas de inovação 
tecnológica e/ou distribuição do saber socialmente construído são as de 
maior impacto social devido à complexidade que lhes são inerentes, 
beneficiando alguns segmentos sociais em detrimento de outros. 

 

No contexto desta pesquisa, cujo enfoque é o EMP, abordado no capítulo 2, 

destaca-se que esta etapa de ensino é fundamental para a formação dos estudantes, 

sendo o marco inicial de uma nova caminhada formativa do jovem. Momento em que 

serão consolidadas competências e habilidades, tanto para o ingresso na 

Universidade ou no ensino profissionalizante, quanto para sua inserção no mercado 

de trabalho, sendo necessário enfatizar que uma grande parcela dos estudantes do 

ensino médio, da rede pública, já trabalha, por isso tem recebido uma atenção especial 

e maiores investimentos. 

Nesta perspectiva faz-se relevante considerar a existência na 

contemporaneidade de diferentes ações do Estado em relação a integração de 

tecnologias nas escolas. Diferentes políticas públicas e programas de incentivo à 

integração das tecnologias no ensino vem sendo implantadas, as quais apresentam a 

possibilidade de gerar mudanças nas práticas escolares, se devidamente 

desenvolvidas. 

Por esse ângulo, pensando em oferecer formação contextualizada e atualizada, 

o Estado tem investido em programas de instrumentalização dos ambientes escolares 

e cursos de formação de professores. O Ministério da educação vem implantando 

diferentes programas, um destes é o Programa Nacional de Tecnologia Educacional 

(ProInfo), criado em 1997 pela Portaria nº 522 e remodelado em 2007, passando a 

denominar-se ProInfo Integrado, que visa tanto auxiliar no processo pedagógico dos 

estudantes das escolas públicas de educação básica como na inclusão digital dos 

mesmos (BRASIL, 2007). 

Ao escrever sobre o Programa ProInfo a Secretaria de Educação a Distância 

(SEED) sustenta que o mesmo propôs os seguintes objetivos:  

 

1. Melhorar a qualidade do processo de ensino-aprendizagem [...]; 
2. Possibilitar a criação de uma nova ecologia cognitiva nos ambientes 
escolares mediante incorporação adequada das novas tecnologias da 
informação pelas escolas [...]; 



74 

 
3. Propiciar uma educação voltada para o desenvolvimento científico 
tecnológico [...]; 
4. Educar para uma cidadania global numa sociedade tecnologicamente 
desenvolvida [...] (BRASIL, 1997, p. 7). 

 

Em conformidade com este documento da SEED, o Proinfo foi criado para 

atender todas as escolas da rede pública de ensino de todos os estados brasileiros, 

por meio da colaboração entre MEC e as demais esferas governamentais estaduais e 

municipais. O sucesso do Programa dependeria fundamentalmente da capacitação 

dos recursos humanos envolvidos em sua operacionalização, principalmente os 

professores. A ideia era implantar laboratórios de informática nas escolas públicas de 

educação básica e capacitar os professores, gestores e outros agentes educacionais 

para a utilização pedagógica das tecnologias.  

Segundo as metas iniciais do Proinfo, sua implementação aconteceria de forma 

descentralizada, respeitando as peculiaridades de cada Estado, num ambiente de 

interação viabilizando uma série de benefícios, dentre os quais podem ser destacados 

os seguintes: 

 

1. a melhoria da qualidade e eficiência do sistema educacional público 
brasileiro; 
2. o baixo custo dos investimentos, correspondente a US$ 72.00 por aluno 
beneficiado, já incluída a montagem de infraestrutura de formação e custeio 
de profissionais por dois anos; 
3 . o acesso de alunos de menor poder aquisitivo a recursos tecnológicos, 
possibilitando-lhes uma inserção mais vantajosa no mercado de trabalho; 
4. a geração direta e indireta de empregos (mormente no setor serviços); 
5. a difusão da informática em novos mercados consumidores, pelo evidente 
efeito demonstração nas “vitrines escolares”;   
6. contribuição para o revigoramento e a mudança de perfil de economias 
locais, mediante formação de recursos humanos melhor capacitados;  
7. a utilização dos equipamentos pelas comunidades, inclusive em cursos 
específicos de interesse da vocação econômica local;  
8. melhoria na gestão escolar; 
9. acesso as redes de informações globais (internet) (BRASIL, 1997, p. 19). 

 

No que tange ao acompanhamento e avaliação do Programa, esse documento 

indica que seriam contemplados indicadores como: “índice de repetência e evasão; 

habilidades de leitura e escrita; [...] desenvolvimento das habilidades de trabalho em 

equipe; [...] o acesso à tecnologia por alunos de classes socioeconômicas menos 

favorecidas [...]” (BRASIL, 1997, p. 11). 

Embora este programa apresente grande amplitude de objetivos, sabemos que 

foi pautado em uma concepção que articula tecnologia e educação de maneira 

limitada, dado que entende as TIC apenas enquanto ferramentas de apoio a 
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educação. Tal concepção objetivava apenas formar os professores numa perspectiva 

instrumental, com cursos sobre como utilizar determinados softwares, visando animar 

as dinâmicas pedagógicas e torná-las mais atraentes. Bonila (2010, p. 45) sustenta 

que essa perspectiva, que orientou a elaboração e implementação do ProInfo, foi 

desenvolvida na “[...] década de 1980, a partir das discussões que marcaram o I e o II 

Seminário Nacional de Informática na Educação, promovidos pelo SEI31, MEC e 

CNPq, em 1981, em Brasília, e 1982, em Salvador, respectivamente”. Nestes 

seminários os pesquisadores da época assumiram a posição de que o uso do 

computador 32  deveria apenas auxiliar no processo de ensino-aprendizagem, no 

processo educacional em geral, e não ser um determinante da educação (OLIVEIRA, 

1997; MORAES, 1993, 1997). 

Fazendo uma análise crítica dos resultados das ações do Proinfo na educação 

nas últimas décadas, Silva (2011, p. 537) afirma que:  

 

É evidente que muitas das metas do Proinfo foram cumpridas; entretanto, a 
sua meta principal está longe de ser atingida: nenhum país com 14 milhões 
de analfabetos está “propiciando uma educação voltada para o 
desenvolvimento científico e tecnológico, e para uma cidadania global numa 

sociedade tecnologicamente desenvolvida.  
 

Trata-se de uma observação contundente que revela a necessidade de, no 

mínimo, replanejar cuidadosamente as ações socioeducativas promovidas pelo 

programa no intuito de torná-lo mais adequado ao contexto das escolas.  

Com efeito, o ProInfo Integrado criado em 200733, no contexto do PDE, pelo 

decreto nº 6.300, remodelando o antigo ProInfo da década de 1990, surge com um 

novo olhar e enfoque diferenciado tentando suprir algumas lacunas da versão anterior. 

Constitui-se em um programa de formação voltada para o uso didático-pedagógico 

das TIC no cotidiano escolar, articulado à distribuição dos equipamentos tecnológicos 

nas escolas e à oferta de conteúdos e recursos multimídia e digitais oferecidos pelo 

Portal do Professor, pela TV Escola e DVD Escola, pelo Domínio Público e pelo Banco 

Internacional de Objetos Educacionais. 

 

31 Sistema Eletrônico de Informações. 
32 Nesta época não se pensava em outras TIC além do computador. Apenas após a reformulação do 
Proinfo em 2007 é que outras tecnologias entram em cena na educação brasileira.  
33 Dividiu-se em dois: Proinfo Urbano e Proinfo Rural, com o objetivo de atender também as escolas 
situadas nas zonas rurais. 
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No intuito de promover a utilização pedagógica das TICs, o Decreto 6.300 

(BRASIL, 2007) apresenta os seguintes objetivos: 

 

I – promover o uso pedagógico das tecnologias de informação e comunicação 
nas escolas de educação básica das redes públicas de ensino urbanas e 
rurais; 
II – fomentar a melhoria do processo de ensino e aprendizagem com o uso 
das tecnologias de informação e comunicação; 
III – promover a capacitação dos agentes educacionais envolvidos nas ações 
do Programa; 
IV – contribuir com inclusão digital por meio da ampliação do acesso a 
computadores, da conexão à rede mundial de computadores e de outras 
tecnologias digitais, beneficiando a comunidade escolar e a população 
próxima às escolas; 
V – contribuir para a preparação dos jovens e adultos para o mercado de 
trabalho por meio do uso das tecnologias de informação e comunicação; e 
VI – fomentar a produção nacional de conteúdos digitais educacionais. 

 

Em termos práticos, de aquisição de recursos através deste programa, 

podemos dizer que o MEC, junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE) compra, distribui e instala laboratórios de informática, fornece 

acesso à internet, projetores multimídia, tablets, lousa digital e netbooks nas escolas 

públicas de educação básica. Em contrapartida, os governos locais - prefeituras e 

governos estaduais - devem providenciar tanto a infraestrutura das escolas, 

indispensáveis para que elas recebam os computadores, como a capacitação dos 

profissionais para a utilização pedagógica dos mesmos. 

O Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio é outro programa 

educacional. Instituído pela , representa a articulação e a coordenação de ações e 

estratégias entre a União e os governos estaduais e distrital na formulação e 

implantação de políticas para elevar o padrão de qualidade do Ensino Médio brasileiro, 

em suas diferentes modalidades, orientado pela perspectiva de inclusão de todos que 

a ele tem direito (BRASIL, 2013a). 

De acordo com Ramos e Tomazetti (2016, p. 17, grifo do autor), 

 

Nos anos de 2014 e 2015, os professores do Ensino Médio do Brasil tiveram 
a oportunidade de participar de um programa nacional de formação 
continuada. Em todas as regiões do país, com suas diferentes realidades os 
professores foram convidados pelo Ministério da Educação a fazerem parte 
do Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio – PNEM. Este 
programa era parte de um conjunto de políticas de educação criadas pelo 
governo federal, cujo objetivo final seria a melhoria da qualidade da educação 
básica, atendendo aos princípios da LDB 9394/1996 e do Plano Nacional de 
Educação, PNE 2014-2024, do Plano de Metas Compromisso Todos peça 
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Educação (Decreto nº. 6.094/2007) e das Diretrizes Curriculares Nacionais 
do Ensino Médio (Resolução CNE/CBE nº. 2/2012). 

 

O principal objetivo do PNEM era promover formação continuada dos 

professores e coordenadores pedagógicos que atuam nas redes estaduais de ensino. 

Os agentes que pactuaram foram o Ministério da Educação, que propôs a ação; as 

Secretarias Estaduais de Educação, responsáveis pelas escolas que oferecem Ensino 

Médio no país e as Universidades Públicas Estaduais. Ramos e Tomazetti (2016, p. 

18-19, grifo nosso) relatam que:  

 

No Estado do Rio Grande do Sul, a formação dos professores esteve sob a 
responsabilidade das seis Universidades Públicas Federais: Universidade 
Federal de Santa Maria – UFSM; Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
– UFRGS; Universidade Federal de Pelotas – UFPel; Universidade Federal 
do Pampa – UNIPAMPA; Universidade Federal de Rio Grande – UFRG; 
Universidade Federal da Fronteira Sul – UFFS e Universidade do Estado do 
Rio Grande do Sul (UERGS) e da Secretaria Estadual de Educação do Rio 
Grande Do Sul – SEDUC/RS. As estratégias adotadas para a execução do 
programa de formação continuada dos professores do Ensino Médio foram 
decididas, em comum acordo, pelo Comitê Gestor Estadual, criado 
exclusivamente para este fim e composto pelas universidades citadas e pela 
SEDUC/RS. Em cada universidade constituiu-se um grupo responsável pela 
organização e pela implementação da formação continuada, o qual era 
composto por um Coordenador Geral, um Coordenador Adjunto, dois 
Supervisores e Professores Formadores. 

 

Cruzando estas informações com as informações fornecidas pela equipe 

gestora da Escola Estadual de Ensino Médio Castelo Branco, destacamos que uma 

professora desta instituição participou de formação continuada na Universidade 

Federal da Fronteira Sul (UFFS) no campus de Cerro Largo/RS. Sendo esta, a 

profissional responsável por conduzir as formações do PNEM na escola. De acordo 

com esta professora, ao todo 32 professores participaram dos momentos de 

formação, aplicando as propostas dos cadernos. Segundo ela, tais formações pouco 

contribuíram em termos de promoção e fortalecimento de inovações nas práticas 

escolares, pois quando encerraram as ações do pacto não houve continuidade nas 

propostas de ação pedagógica que haviam sido iniciadas.  

Sobre o PNEM, podemos dizer ainda, que em um primeiro momento duas 

ações estratégicas foram articuladas, o redesenho curricular - que ainda está em 

desenvolvimento nas escolas da rede pública por meio do Programa Ensino Médio 

Inovador -, e a Formação Continuada de professores do Ensino Médio, as quais 
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iniciaram no primeiro semestre de 2014 a execução de sua primeira etapa e 

concluíram sua última etapa em 2015.  

O ProEMI é a estratégia do Governo Federal para induzir as escolas à 

elaboração do redesenho dos currículos do Ensino Médio para a oferta de educação 

de qualidade com foco na formação humana integral. Criado através da portaria nº 

971 de 09 de outubro de 2009, “[...] com vistas a apoiar e fortalecer o desenvolvimento 

de propostas curriculares inovadoras nas escolas do ensino médio não profissional” 

(BRASIL, 2009, p. 52). 

Neste sentido, busca materializar as DCNs. O programa tem foco na 

elaboração, por parte da escola, de Projeto de Redesenho Curricular (PRC) que 

apresente na perspectiva da integração curricular, articulando as dimensões do 

trabalho, da ciência, da cultura e da tecnologia, conforme previsto nas respectivas 

diretrizes. Trata-se de um programa educacional de longo prazo uma vez que objetiva: 

 

I - expandir o atendimento e melhorar a qualidade do ensino médio; 
II - desenvolver e reestruturar o ensino médio não profissionalizante, de forma 
a combinar formação geral, científica, tecnológica, cultural e conhecimentos 
técnicos- experimentais; 
III - promover e estimular a inovação curricular no ensino médio; 
IV - incentivar o retorno de adolescentes e jovens ao sistema escolar e 
proporcionar a elevação da escolaridade; 
V - fomentar o diálogo entre a escola e os sujeitos adolescentes e jovens; 
VI - promover uma escola média onde os saberes e conhecimentos tenham 
significado para os estudantes e desenvolvem sua autonomia intelectual; 
VII - desenvolver a autonomia do estudante por meio do oferecimento de uma 
aprendizagem significativa. 
VIII - criar uma rede nacional de escolas de ensino médio públicas e privadas 
que possibilite o intercâmbio de projetos pedagógicas inovadores. 
IX - promover o intercâmbio dos Colégios de Aplicação das IFES, dos 
Institutos Federais e do Colégio Pedro II com as redes públicas estaduais de 
ensino médio. 
X - incentivar a articulação, por meio de parcerias, do Sistema S com as redes 
públicas de ensino médio estaduais (BRASIL, 2009, p. 52, grifo nosso). 

 

Tendo por referência tais objetivos, destacamos, entre outras coisas, que a 

proposta desta pesquisa se coaduna com o foco do ProEMI na medida que busca por 

em ação especialmente seu terceiro objetivo: promover e estimular a inovação 

curricular no ensino médio. Isto fica claro pela intenção que manifestamos nesse 

trabalho: favorecer o desenvolvimento de ações inovadoras de integração das TDIC 

nas Práticas Escolares da Escola Estadual de Ensino Médio Castelo Branco. 

Outro programa federal em pleno processo de operação em muitas escolas é 

o Programa Banda Larga nas Escolas (PBLE). Este programa tem como objetivo 



79 

 

conectar todas as escolas públicas urbanas à internet, rede mundial de computadores, 

por meio de tecnologias que propiciem qualidade, velocidade e serviços para 

incrementar o ensino público no país. 

 O Programa Banda Larga nas Escolas foi lançado no dia 04 de abril de 2008 

pelo Governo Federal, por meio do Decreto nº 6.424 que altera o Plano Geral de Metas 

para a Universalização do Serviço Telefônico Fixo Comutado Prestado no Regime 

Público (PGMU) (Decreto nº 4.769). Com a assinatura do Termo Aditivo ao Termo de 

Autorização de exploração da Telefonia Fixa, as operadoras autorizadas trocam a 

obrigação de instalarem postos de serviços telefônicos (PST) nos municípios pela 

instalação de infraestrutura de rede para suporte a conexão à internet em alta 

velocidade em todos os municípios brasileiros e conexão de todas as escolas públicas 

urbanas com manutenção dos serviços sem ônus até o ano de 2025 (PORTAL MEC, 

2016) 

A gestão do Programa é feita em conjunto pelo MEC/FNDE e pela Agência 

Nacional de Telecomunicações (ANATEL), em parceria com o Ministério das 

Comunicações (MCOM), o Ministério do Planejamento (MPOG) e com as Secretarias 

de Educação Estaduais e Municipais (PORTAL MEC, 2016). 

Destacamos que os recursos tecnológicos de que a Escola Estadual de Ensino 

Médio Castelo Branco disponibiliza são oriundos de diferentes políticas públicas de 

incentivo e integração das TDIC nas práticas escolares. Conforme informações da 

equipe gestora da instituição, no ano de 2010, através do programa federal ProInfo, a 

referida escola foi contemplada com o laboratório de informática. O laboratório, na 

ocasião, foi composto por 36 computadores – desktop ou computador de mesa -, um 

servidor e mobília necessária para o seu adequado funcionamento. 

Em 2013, devido à sobrecarga da rede elétrica da escola, foi reduzida a 

quantidade de computadores deste laboratório para 18. Atualmente, em 2018, ainda 

existem 18 computadores no laboratório, porém, apenas 14 estão em plenas 

condições de funcionamento. O laboratório dispõe de internet exclusivamente para 

seu espaço. Também em 2013 foi mudado o sistema operacional dos computadores, 

que era software livre GNU/Linux com a distribuição Linux Educacional, e agora é o 

software proprietário Windows, na versão Windows 7 Professional. A justificativa para 

esta mudança foi devido às dificuldades de operação apresentadas pelos professores 

que utilizavam o laboratório. De acordo com a direção da escola o que justificou a 

mudança foi a compreensão da comunidade escolar de que seria mais fácil trabalhar 
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com o sistema operacional proprietário Windows do que com GNU/Linux, pois tanto 

os estudantes quantos os professores fazem maior uso cotidianamente do 

proprietário. 

A escola possui ainda 30 netbooks 34  e 2 projetores, adquiridos em 2015, 

através do programa ProEMI, os quais estão em plenas condições de funcionamento 

e utilização. Para trabalhar com estes aparelhos apenas uma professora da escola 

recebeu formação operacional específica. A 9ª Coordenadoria Regional de Educação 

de Cruz Alta - RS (9ª CRE) foi a entidade responsável por ministrar a formação 

operacional específica para a professora em questão.  

Com estas informações apresentadas, as quais são relevantes para este 

estudo, torna-se claro que estão inseridos na referida instituição educacional recursos 

tecnológicos, o que não significa, por outro lado, que estes estejam de fato integrados 

às práticas escolares. De a acordo com a investigação-diagnóstica inicial a esse 

respeito que realizamos na escola, a qual apresentaremos no capítulo 6, a integração 

de recursos tecnológicos nas práticas escolares ainda não está efetivamente 

acontecendo.   

Redimensionando a trajetória da discussão, sustentam Silva (2011) Raabe e 

Mollin (2012), Alonso (2008), Pretto (2013), Behrens e Santos (2008) que a inserção 

de tecnologias na educação é fundamental, no entanto, não podemos limitar o debate 

sobre a questão da qualidade da escola brasileira à essa inserção. O ponto principal 

está em, mais do que aparelhar as escolas, saber o que fazer com os recursos que 

estão na escola. E isso passa necessariamente pelo investimento na formação35 e na 

carreira do professor e pela construção de um projeto pedagógico bem-estruturado 

que garanta uma práxis profissional efetivamente transformadora. Dado que: 

 

Com relação à tecnologia, os programas ganham novos nomes, novas 
roupagens, mas continuam os mesmos. No que tange ao currículo, as 
mudanças curriculares são feitas sem participação dos professores, o que as 
torna inúteis e não cumpridas (SILVA, 2011, p. 542, grifo nosso). 

 

 

34 A título apenas de informação, destacamos que o custo real de cada unidade foi de R$ 950,00. Sendo 
que o valor total de investimento nestes aparelhos foi de R$ 28.500,00.  
35 Formar o professor para desenvolver fluência em TIC: “[...] Fluência em TIC é a denominação 
utilizada para a capacidade específica em TIC de profissionais de outras áreas (não tecnológicas) para 
aplicar as TIC em suas áreas utilizando como base a conceituação do Comitê de Alfabetização em 
Tecnologias de Informação dos EUA” (ABEGG, 2009, p. 56). 
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Por conseguinte, torna-se indispensável compreender que os programas e 

políticas públicas educacionais referidos acima são fundamentais para possibilitar as 

condições básicas de desenvolvimento de educação de qualidade, mais moderna, 

atualizada, inclusiva e democrática. Contudo, não menos fundamental é entender 

também que tais programas e políticas por si só não podem resolver todos os 

problemas da educação. Uma vez que decorem, como vimos na seção anterior, de 

disputas e conflitos entre diferentes grupos sociais na luta e defesa de seus interesses 

específicos, estando por isso sujeitos(as) a distorções, descontinuidades, corrupções 

e incoerências.  

Por outro lado, uma maneira eficaz de tornar os processos educacionais mais 

coerentes com a realidade e as necessidades concretas das instituições escolares é 

articular o engajamento pleno dos professores no desenvolvimento das práticas 

escolares com sua valorização profissional. Entre outras coisas, viabilizar tal 

proposição implica: a) o profissional professor assumir-se, de modo consciente e 

efetivo, enquanto sujeito pesquisador e mediador dos processos de ensinar-aprender 

em um contexto histórico baseado no modelo aprender a aprender em um processo 

de aprendizagem contínua, ao longo da vida; b) fortalecer e ampliar os momentos e 

espaços de formação pedagógica de professores, no contexto escolar, oportunizando 

ações cooperativas e colaborativas entre pares autogestores promotores de educação 

crítica, analítica e qualificada;  
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5 METODOLOGIA DO TRABALHO 

 

5.1 FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

 

Freire (1981, 1983, 2005) pensa a educação enquanto práxis. Isto é, a 

educação na qualidade de processo dialético, dinâmico e não estático, entendido 

como movimento de ação-reflexão-ação. Repudia a educação enquanto simples 

teorização abstrata. Uma vez que a educação tem que servir para a libertação e 

transformação da realidade concreta das pessoas. A práxis acontece, assim, na 

unidade dialética entre teoria e prática (pressupõe coerência entre discurso e ação). 

Em conformidade com Freire (1996), não há ensino sem pesquisa e nem 

pesquisa sem ensino, pois pesquisa e ensino são ações indissociáveis no processo 

educativo. Para o autor, “[...] faz parte da prática docente a indagação, a busca, a 

pesquisa. O de que que se precisa é que, em sua formação permanente, o professor 

se perceba e se assuma, porque professor, como pesquisador” (FREIRE, 1996, p. 

32). Por seu turno Ghedin e Franco (2011, p. 13) refletindo sobre formação docente 

também destacam que a “[...] identidade do professor é simultaneamente 

epistemológica e profissional, realizando-se no campo teórico do conhecimento e no 

âmbito da prática social”. Isso significa afirmar que se encontra na identidade do 

professor a característica dialética fundamental de interação permanente dos 

componentes teóricos e práticos no processo educativo. Ressaltam estes autores que 

a transformação da prática do professor decorre da ampliação de sua consciência 

crítica sobre essa mesma prática. 

Por outro lado, observam que contemporaneamente, têm-se cobrado, exigido, 

dos professores responsabilidades que ultrapassam excessivamente suas atribuições 

no plano individual. O que configura exagero prejudicial à prática docente, sendo que, 

nestas circunstâncias, aquilo que se espera deles é “[...] que, coletivamente, apontem 

caminhos para o enfrentamento dessas exigências” (GHEDIN; FRANCO, 2011, p. 14, 

grifo nosso). 

Partindo das considerações desses três autores, as quais orientam nossas 

escolhas metodológicas, buscamos conduzir esta pesquisa através de uma 

concepção metodológica que possibilite tornar teoria e prática minimamente próximas, 

interativas e coerentes com os sujeitos e a realidade onde se localizam. Nesse 

sentido, a concepção metodológica pela qual optamos para orientar este trabalho de 
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pesquisa é a pesquisa-ação definida por autores como Elliott (1978), Kemmis e 

Mctaggart (1987), Carr e Kemmis (1988), Tozoni-Reis (2013) entre outros. A escolha 

pela pesquisa-ação associada por momentos de investigação-ação se deve às suas 

características peculiares e ao seu destacado potencial de interação, 

cooperação/colaboração e emancipação dos sujeitos envolvidos no processo de 

pesquisa. 

Assim sendo, esta pesquisa caracteriza-se pela abordagem qualitativa. Uma 

vez que trabalha com “[...] o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, 

valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos 

processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de 

variáveis” (MINAYO, 2001, p. 22). Com isso não pretendemos sustentar que em uma 

abordagem qualitativa são desconsiderados os componentes quantitativos envolvidos 

no processo, ao contrário, tais componentes são fundamentais e podem ser 

integrados nela para apresentar características da realidade que de outra maneira 

talvez seria impossível conhecer, o que se sustenta apenas, é que essa abordagem 

não se limita unicamente a quantificação dos dados coletados, justamente por 

considerar dimensões diferentes das ações humanas. 

Kemmis e McTaggart (1987, p. 9, grifo nosso) definem pesquisa-ação como: 

 

[...] uma forma de investigação introspectiva coletiva empreendida por 
participantes em situações sociais com o objetivo de melhorar a racionalidade 
e a justiça de suas práticas sociais ou educativas, assim como a 
compreensão dessas práticas e das situações em que estas têm lugar.  

 

A concepção de pesquisa e investigação-ação articula, radicalmente, a 

produção de conhecimentos com a ação educativa, isto é, por um lado, pesquisa e 

produz conhecimentos sobre a realidade estudada e, por outro e ao mesmo tempo, 

realiza um processo de investigação educativo para o enfrentamento ativo dessa 

mesma realidade. 

De acordo com Elliott (1978) a investigação-ação, que é a ação prática da 

pesquisa, possibilita evidenciar problemas reais e práticos experienciados pelos 

professores no seu cotidiano, buscando possíveis soluções, aprofundando a 

compreensão do contexto com o envolvimento de todos os participantes ao longo do 

processo investigativo. Para este autor, a investigação-ação nas escolas apresenta 

alguns interesses específicos, que são: 
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[...] as ações humanas e situações sociais as quais são experienciadas por 
professores como: a) inaceitáveis em alguns aspectos (problemáticas); b) 
suscetíveis de mudanças (contingentes); c) requerendo uma resposta prática 
(prescritivas). A investigação-ação tem seus interesses nos problemas 
práticos quotidianos experienciados pelos professores, mais do que em 
“problemas teóricos” definidos por investigadores puros dentro de uma 
disciplina do conhecimento. Ela pode ser desenvolvida pelos próprios 
professores, ou por alguém por eles encarregado de desenvolvê-la para eles 
(ELLIOTT, 1978, p. 1, grifo nosso). 

 

Em conformidade com Tozoni-Reis (2013) nesse tipo de pesquisa, os 

participantes deixam de ser “objetos” de estudo para serem pesquisadores, sujeitos 

produtores de conhecimentos sobre sua própria realidade. O sujeito que vive a 

realidade social em estudo é, portanto, um pesquisador-parceiro das investigações 

definidas participativamente, um pesquisador comunitário que constrói e produz 

conhecimentos sobre essa realidade em parceria com aquele que seria identificado, 

em uma outra modalidade de pesquisa, como o pesquisador, na pesquisa-ação 

definido como pesquisador acadêmico. Destacamos que nesta pesquisa nos 

encontramos na condição de pesquisador acadêmico. 

Para esta autora, no contexto da pesquisa-ação, pesquisadores comunitários e 

pesquisadores acadêmicos tornam-se parceiros de investigação da realidade e da 

ação educativa. Uma vez que para compreendê-la: 

 

[...] compartilham conhecimentos que trazem de suas diferentes experiências 
sócio-históricas com o objetivo de promover, pela ação-reflexão-ação, 
transformações na realidade socioambiental que investigam. Dessa forma, 
cada um tem um papel no delineamento coletivo e participativo – democrático 
– das investigações pretendidas, isto é, as respostas do que se vai investigar, 
como se vai investigar, para que se vai investigar são compartilhadas e 
coletivamente respondidas. Os temas de pesquisa têm um importante papel 
nessa metodologia, pois não têm objetivos em si mesmos, mas transformam- 
se em temas geradores para a compreensão da realidade, tanto na 
perspectiva da produção de conhecimentos, como na das ações educativas 
(TOZONI-REIS, 2013, p. 33). 

 

Através destas considerações podemos entender a pesquisa-ação como uma 

concepção de investigação na qual são integrados interativamente todos os sujeitos 

envolvidos no processo investigativo. Processo no qual não deve haver hierarquias, 

por ser democrático, onde todos os sujeitos envolvidos podem e devem apresentar 

suas opiniões e concepções livremente, sem constrangimentos, em busca de uma 

relação de confiança e cumplicidade com vistas a transformar a realidade social que 

se apresenta (ELLIOTT, 1978). 
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De acordo com os autores Elliott (1978), Kemmis e McTaggart (1987) e 

Coutinho et al., (2009) a investigação-ação é utilizada na educação com a finalidade 

de investigar os processos educativos (ensinar e aprender) a fim de promover 

melhorias com relação: à prática que tem sido desenvolvida; a compreensão desta 

prática; e as situações em que estas acontecem. Este processo, tem por objetivo gerar 

resultados de pesquisa com produção de conhecimentos teóricos, a fim de guiar as 

novas práticas que poderão ser implementadas como solução de problemas ou 

melhorias destas.  

Na concepção de Carr e Kemmis (1988), autores que sustentam uma teoria 

crítica do ensino, se trata de criar comunidades críticas de professores que, através 

de uma investigação participativa concebida como análise crítica, se encaminhe à 

transformação das práticas educativas, dos valores educativos e, em última instância, 

das estruturas sociais e institucionais que definem o marco de atuação dessas 

pessoas. O que demanda, seguramente, o abandono de noções positivistas (de 

racionalidade, objetividade e verdade) e a adoção de uma visão dialética da própria 

racionalidade. Buscamos adotar, nessa pesquisa, tal visão dialética da racionalidade. 

Para Coutinho et al., (2009, p. 363), a pesquisa-ação visa “[...] articular de forma 

permanente a investigação, a ação e a formação”; tendo os educadores como 

protagonistas da investigação, trata-se de uma concepção que inclui ao mesmo tempo 

ação (mudança) e reflexão (compreensão), utilizando um processo cíclico e 

espiralado, que se alterna entre ação e reflexão crítica. 

Corroborando com esta perspectiva, Carr e Kemmis (1988) apresentam a 

estruturação desse processo a partir de uma espiral de ciclos investigativos baseados 

nos seguintes passos: planejamento, ação, observação, reflexão, replanejamento, os 

quais formam uma espiral cíclica que produz um movimento no contexto ação-

reflexão-ação. Sendo que esses passos se organizam através de duas dimensões: a 

primeira correspondendo ao caráter reconstrutivo-construtivo, e a segunda ao peso 

discursivo ou prático do processo. Cada um dos momentos implica uma olhada 

retrospectiva e uma intenção prospectiva que formam conjuntamente uma “[...] espiral 

auto-reflexiva de conhecimento e ação”. A figura a seguir ilustra com maior clareza o 

que expressamos: 
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Figura 1 - Momentos e Dimensões da Investigação-Ação 

 

 
DISCURSIVO 

 

Entre Participantes 

RECONSTRUTIVO 
4. Reflexão 

CONSTRUTIVO 
1. Planejamento 

 
PRÁTICA  

No contexto social 

 
3. Observação 

 
2. Ação 

 
Fonte: Elaborado por Carr e Kemmis (1988, p. 197). 
 

Nesta espiral cíclica, cada passo tem uma função pré-definida e contribui na 

dinâmica ação-reflexão-ação do processo educativo investigativo. Na sequência, 

seguindo o trabalho de Abegg (2004), apontamos algumas considerações sobre os 

passos pensados a partir de Carr e Kemmis (1988). Destacamos cada um dos passos 

em negrito para facilitar a visualização. Conforme podemos visualizar na figura 2. 

 

Figura 2 - Espiral Cíclica 

 

 

 
Fonte: Elaborado com base em Carr e Kemmis (1988). 
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Para melhor compreender as etapas da espiral acima, abordamos cada uma 

das etapas:  

O Planejamento organiza a ação e por definição deve antecipá-la. O 

planejamento geral deve ser flexível para adaptar-se aos imprevistos e às limitações 

anteriormente indiscerníveis. Tem por função também capacitar os professores para 

atuar mais adequadamente numa dada situação educativa. 

A Ação deve ser guiada pelo planejamento; mesmo assim, ela não está 

completamente controlada pelo planejamento. É essencial que se considere as 

limitações políticas e materiais reais, ou seja, a ação deve ser flexível e estar aberta 

a mudanças. A ação criticamente informada reconhece também que, em certa 

medida, está vinculada a uma prática anterior. É uma ação observada, ou seja, antes 

de atuar define-se o tipo de dado que é necessário buscar para valorizá-la. 

A Observação tem a função de documentar os feitos da ação, proporcionando 

uma base documental para a posterior reflexão. Uma observação cuidadosa é 

necessária porque a ação se vê sempre recortada por limitações da realidade e nem 

sempre se conhecerá antecipadamente a existência dessas limitações. 

Os autores assinalam que as pessoas dedicadas à Investigação-Ação devem 

registrar sempre num diário as observações adicionais àquelas que se encaixam nas 

categorias planejadas da observação. Devem ser observados o processo, os efeitos 

e as circunstâncias da ação, assim como as limitações que recortam ou ampliam a 

ação planejada. Ou seja, o foco da observação deve estar centrado na ação, nos 

efeitos e contextos da situação que será implementada (CARR; KEMMIS, 1988; 

ABEGG, 2004). 

A Reflexão no âmbito da investigação-ação é responsável pelo movimento 

retrospectivo, rememorando aspectos problemáticos da ação implementada, 

principalmente com o auxílio dos registros feitos durante a observação. Os dados 

coletados na observação serão, nesta instância reflexiva-deliberativa, validados ou 

não pelo diálogo-problematizador entre os sujeitos envolvidos (alunos, professores, 

orientador e colaboradores) no processo de Investigação-ação (KEMMIS; 

MCTAGGART, 1987; BRAVO; EISMAN, 1994; ABEGG, 2004). A reflexão pretende 

mostrar o sentido dos processos, dos problemas e das restrições que têm se 

manifestado durante a ação. Através do intercâmbio de pontos de vista dos 

envolvidos, a reflexão em grupo conduz à reconstrução dos significados das situações 
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sociais e proporciona uma base para um replanejamento. O Replanejamento é o 

planejamento posterior elaborado à luz da reflexão, ou seja, ele sempre considera as 

deliberações surgidas na reflexão. 

 

5.2 INSTRUMENTOS E TÉCNICAS DE COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

 

Para realizar uma investigação-ação educacional, no âmbito da pesquisa-ação, 

que contemple os passos do ciclo descrito no subitem anterior, podem ser utilizados 

diferentes instrumentos e técnicas para coleta de dados. Cientes dessas múltiplas 

possibilidades, a seguir, embasados no trabalho de Abegg (2004), May (2001), Boni 

e Quaresma (2005) destacamos alguns dos quais poderemos fazer uso no processo 

de pesquisa para coleta dos dados e sua posterior análise. 

Diários: os diários têm a função de descrever e relatar as atividades 

curriculares, as temáticas abordadas, os aspectos científicos e tecnológicos do 

contexto escolar e as condutas dos sujeitos envolvidos, entre outros aspectos 

relevantes que surgirem no processo de pesquisa (ABEGG, 2004) 

Análise de documentos: a análise de documentos detém a potencialidade e a 

característica de proporcionar o entendimento das informações gerais da realidade 

escolar, das questões e problemas estruturais, bem como, de outras informações 

relevantes que também influenciam neste contexto (ABEGG, 2004); por exemplo, 

podemos estudar as políticas públicas que incentivam a integração de tecnologias nas 

práticas pedagógicas. 

Dados eletrônicos de áudio e vídeo: os dados que podem ser coletados através 

destes recursos tecnológicos carregam a em si a capacidade de captar aspectos 

momentâneos e singulares da situação escolar. Por isso, podem contribuir de maneira 

precisa para o entendimento e a interpretação do contexto de pesquisa, e, fomentar 

possíveis mudanças, transformações no mesmo. 

Observação participante: trata-se de um processo no qual um investigador “[...] 

estabelece um relacionamento multilateral e de prazo relativamente longo com uma 

associação humana na sua situação natural com o propósito de desenvolver um 

entendimento científico daquele grupo” (MAY, 2001, p. 177). Diferentemente da 

entrevista, na observação participante o pesquisador vivencia pessoalmente o evento 

de sua análise para melhor entendê-lo, percebendo e agindo diligentemente de acordo 

com as suas interpretações daquele mundo; participa nas relações sociais e procura 

entender as ações no contexto da situação observada. Na observação participante o 
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pesquisador deve se tornar parte de tal universo para melhor entender as ações 

daqueles que ocupam e produzem culturas, apreender seus aspectos simbólicos, que 

incluem costumes e linguagem. 

Questionário: questionário é um instrumento de coleta de dados constituído por 

uma série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e com ou 

sem a presença do entrevistador. Existem ao menos dois tipos de questionário: aberto 

e fechado. Em um questionário aberto as perguntas permitem ao informante 

responder livremente, usando linguagem própria e emitir opiniões. Em um 

questionário fechado as perguntas permitem apenas que o informante escolha sua 

resposta entre duas ou mais opções. Os inconvenientes do questionário aberto é que 

a análise das respostas pode ser mais demorada, cansativa e complexa. Já o principal 

inconveniente do questionário fechado é restringir a liberdade de escolha, de resposta, 

do respondente.  

 

5.3 DELIMITAÇÃO DA AMOSTRAGEM: CONTEXTO E SUJEITOS DA PESQUISA  

 

O contexto desta pesquisa foi a Escola Estadual de Ensino Médio Castelo 

Branco, em que o pesquisador se inseriu na condição de pesquisador participante por 

ter sido convidado por professores da instituição para colaborar no desenvolvimento 

da pesquisa. Esta escola se localiza na Rua Roberto Pasqualini, número 115, no 

centro do município de Salto do Jacuí, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Possui 

200 estudantes e 22 professores em atividade no EMP. 

Os sujeitos diretamente envolvidos nesta pesquisa foram: equipe diretiva 

(diretora, vice-diretora e coordenadora pedagógica); 10 professoras regentes de 

classe do EMP, sendo 1 de Língua Portuguesa e 9 de outras disciplinas (as quais 

participaram apenas da composição do diagnóstico inicial); 50 estudantes, jovens com 

idades entre 15 e 18 anos, sendo 26 de uma turma de segundo ano do EMP (com os 

quais desenvolvemos os dois ciclos da investigação-ação) e 24 pertencentes a turmas 

de primeiro e terceiro ano (os quais participaram apenas da investigação diagnóstica 

inicial); mais o pesquisador-colaborador.  

Neste contexto, é importante destacar que os sujeitos responsáveis pelo 

processo de organização e elaboração do planejamento, implementação e avaliação 

das ações de intervenção, com a turma de 26 estudantes do segundo ano, nos dois 
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ciclos desenvolvidos nesta pesquisa-ação, foram a professora de Língua Portuguesa 

e o pesquisador-colaborador. 

Na Figura 3 a seguir apresentamos a trajetória de desenvolvimento da 

pesquisa com esquema gráfico. 
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Figura 3 - Esquema gráfico que apresenta o desenvolvimento da pesquisa 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base na trajetória da pesquisa. 
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6 DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA: RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

6.1 PRIMEIROS PASSOS: COMPOSIÇÃO DO DIAGNÓSTICO INICIAL 

 

Entre os meses de outubro e novembro de 2016 estabelecemos os primeiros 

contatos com a equipe diretiva da escola no intuito de conhecer o contexto da 

pesquisa, seus sujeitos, infraestrutura e o cotidiano das práticas escolares da 

instituição. Durante este período, com a aprovação e colaboração da referida equipe, 

promovemos diferentes momentos de diálogo, tanto individuais como coletivos, com 

professoras do EMP sobre as ações pedagógicas com TDIC desenvolvidas na escola. 

No total 10 professoras consentiram e realizaram estas ações de diálogo conosco. 

Nesta etapa não utilizamos instrumentos formais como questionários e entrevistas 

para levantar dados, pois foram momentos informais de comunicação durante o 

período de recreio e hora atividade das professoras.  

Com base nas informações decorrentes destes diálogos, inicialmente 

identificamos duas questões relevantes para a proposta deste trabalho. A primeira foi 

a existência reduzida de práticas de ensino com TDIC no cotidiano escolar. Isto é, a 

implementação de práticas pedagógicas envolvendo utilização de TDIC não 

ultrapassava a ordem de uma, duas ações pontuais ao mês, no contexto das 

diferentes disciplinas. E a segunda foi que as práticas existentes consistiam 

basicamente em: i) apresentação de vídeos, músicas e slides durante as aulas; ii) 

levar os estudantes ao laboratório de informática, solicitar a pesquisa de um assunto 

na internet para estudo individual ou em duplas e, posteriormente, em sala de aula, 

refletir com eles e avaliá-los, oralmente ou por escrito, sobre o que foi aprendido 

acerca do assunto estudado; iii) preparação de aulas, elaboração de avaliações e 

acesso ao e-mail; 

Entre outras questões, estas considerações propedêuticas resultantes das 

interações dialógicas com as professoras nos instigaram a conhecer o relacionamento 

dos estudantes com as TDIC e a percepção deles sobre o trabalho pedagógico com 

TDIC na escola. 

Assim sendo, movidos por tal inquietação/curiosidade, no mês de dezembro 

2016, realizamos uma investigação diagnóstica inicial com 50 estudantes, jovens com 

idades entre 15 e 18 anos, dos 3 anos do EMP da Escola Estadual de Ensino Médio 

Castelo Branco. Pretendíamos com esta investigação conhecer, antes de apresentar 
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qualquer proposta de intervenção com TDIC nas práticas escolares, algumas das 

principais características e percepções dos estudantes da escola em relação à 

Internet e às Tecnologias de Informação e Comunicação. 

Para a produção dos dados da referida investigação, foi criado um questionário 

de múltipla escolha impresso, composto por 11 questões (APÊNDICE A). Entre as 

informações coletadas através deste questionário estavam: o perfil do estudante (em 

relação a sexo e idade, bem como, ano do ensino médio que estava cursando), se 

possuía acesso à internet, os espaços onde a acessava, os aparelhos que utilizava 

para acessar, frequência e finalidade de utilização da internet, assim como, se gostaria 

que seu professor utilizasse ferramentas tecnológicas para mediar as atividades 

propostas em sala de aula. 

Em relação à implementação desta investigação é indispensável fazer uma 

observação para compreendê-la. No período em que a desenvolvemos, ainda não 

conhecíamos a professora e os estudantes da turma do segundo ano que, 

posteriormente, participaram diretamente no desenvolvimento das ações de pesquisa. 

Por isso, os dados que foram coletados nela envolvem além de informações dos 

estudantes da referida turma, informações de estudantes de turmas dos outros anos 

do ensino médio. Ou seja, os dados coletados por meio dela constituem informações 

gerais sobre os estudantes do ensino médio da escola, e não apenas sobre os 

estudantes da turma do segundo ano que participaram ao longo dos dois ciclos da 

pesquisa-ação. 

 

6.1.1 Análise reflexiva dos dados da investigação diagnóstica inicial 

 

Em conformidade com os resultados obtidos através da análise dos dados 

coletados na investigação diagnóstica inicial, destacamos que nas três séries do 

ensino médio que participaram respondendo o questionário (1º, 2º e 3º ano) a maioria 

dos estudantes, 96%, possui acesso à internet. Bem como que a frequência de 

utilização da internet é maior que 70%, acontecendo todos os dias e com dedicação 

de várias horas. Outra característica peculiar deste grupo de estudantes é que, 96%, 

utilizam a internet com a finalidade de acessar redes sociais, e apenas 54%, para 

realizar estudos e pesquisas acadêmicas. Estes dados são expressos nas Figura 4 e 

Figura 5 abaixo. 
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Figura 4 - Apresenta os dados dos estudantes referentes ao acesso e frequência de 

utilização da internet 

 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 5 - Apresenta os dados dos estudantes referentes a finalidade de acesso à 

internet 

 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Salientamos ainda que 62% destes estudantes realizaram cursos de 

informática, porém fora do âmbito escolar e que, em contrapartida, 38% não 
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realizaram nenhum curso dessa natureza. Estes dados são apresentados na Figura 6 

abaixo.  

 

Figura 6 - Dados dos estudantes referentes a realização de cursos de informática. 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Estes dados demonstram que, apesar de ser uma geração conectada, ela ainda 

precisa aprender, fora da escola, sobre as tecnologias que utiliza. Nesse sentido, 

visualizamos que a escola poderia proporcionar oportunidades, com planejamento de 

práticas vinculadas às disciplinas para que, ao mesmo tempo em que estudem os 

conteúdos escolares, os estudantes possam aprender também sobre as tecnologias 

propriamente dita, sem ter a necessidade de fazer isso em paralelo à escolaridade.  

Por outro lado, verificamos que 100% destes estudantes afirmaram possuir 

acesso à internet fora do espaço escolar. Sendo que o principal espaço de acesso à 

internet fora do espaço escolar é a própria casa ou a casa dos pais (96%) e o aparelho 

mais utilizado é o smartphone (90%), demostrando o grande potencial para práticas 

inovadoras no âmbito da aprendizagem móvel. Estes dados são apresentados na 

Figura 7 abaixo. 
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Figura 7 - Dados dos estudantes referentes a formas de acesso à internet 

 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Talvez a última questão do questionário aplicado seja um dos pontos de maior 

relevância entre os considerados na investigação realizada, por revelar com maior 

objetividade o desejo por parte do estudante, com relação a seu professor, utilizar ou 

não ferramentas tecnológicas para mediar às atividades propostas em sala de aula. 

Nesta questão constatamos que nas três séries 92,85% dos estudantes desejam que 

seu professor utilize ferramentas tecnológicas para mediar as atividades propostas 

em sala de aula e apenas 7,14% não manifestam este desejo. Estes dados são 

apresentados na Figura 8 abaixo. 
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Figura 8 - Dados dos estudantes referentes ao interesse dos estudantes em relação 

ao professor utilizar TDIC para mediar atividades de ensino 

 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Com base no resultado da análise destes dados sustentamos que a maioria 

destes estudantes da escola, além de disporem de tempo e acesso diversificados à 

Internet – e, por isso, serem jovens com cultura digital - desejam que seu professor 

utilize ferramentas tecnológicas (TDIC) para mediar as atividades propostas em sala 

de aula. Isto demonstra a necessidade de se planejar, no âmbito escolar, novas 

abordagens pedagógicas integrando as tecnologias nas práticas escolares.  

Assim sendo, tomando por referência tanto o que identificamos por meio das 

informações decorrentes dos primeiros momentos de interação dialógica com as 

professoras (ver o expresso na seção 6.1), como as considerações decorrentes da 

investigação diagnóstica inicial com os estudantes (expressas nesta subseção), 

elaboramos uma proposta de ação inicial na intenção de estudar, coletivamente com 

as professoras, a viabilidade de sua implementação na escola. Esta proposta é 

apresentada na seção seguinte simultaneamente com o estabelecimento das 

parcerias. 

 

6.2 AÇÕES DESENCADEADAS PELO DIAGNÓSTICO INICIAL  
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6.2.1 Proposta de ação inicial e o estabelecimento das parcerias  

 

Tendo por referência as observações resultantes dos diálogos com as 

professoras e os dados da investigação diagnóstica inicial analisados reflexivamente, 

desenvolvemos uma proposta de ação inicial, a qual apresentamos, primeiramente, 

para a direção da escola. Entregamos uma cópia impressa da proposta, a diretora 

disse que arquivaria em uma pasta com os demais documentos gerados pela 

pesquisa. A proposta consiste em:  

 

Com o objetivo de contribuir para o processo de desenvolvimento de inovação 
nas práticas didático-pedagógicas dos professores, de modo a potencializar 
a integração de TDIC ao currículo, a seguir, apresentamos uma proposta de 
ação inicial - que configura o primeiro momento do primeiro ciclo da pesquisa-
ação, ou seja, o planejamento - para ser discutida com os professores da 
escola. Esta proposta é composta por três atividades distintas.  
Atividade 1: trabalho de escrita hipertextual colaborativa em rede sobre 
conteúdo a ser definido com os professores regentes da disciplina.  
Atividade 2: trabalho com um aplicativo para smatphone, que funcione em 
rede e que aborde conteúdo a ser definido com os professores regentes da 
disciplina. O aplicativo será escolhido com os professores. 
Atividade 3: trabalho com um Recurso Educacional Aberto (REA), que 
funcione em rede, para o ensino de conteúdo a ser definido com os 
professores regentes da disciplina. O REA será escolhido com os professores 
(Diário do Pesquisador, 09/04/2017). 

 

Neste diálogo inicial com a direção da escola argumentamos basicamente que 

a ideia da referida proposta consiste em planejar, implementar e avaliar, com as 

professoras regentes do EMP, atividades que visem integrar aos conteúdos 

curriculares de suas disciplinas diferentes TDIC, ou seja, desenvolver ações práticas 

de integração das TDIC no currículo escolar.  

Ainda neste contato, a diretora da escola disse-nos que conversaria com o 

corpo docente da instituição sobre esta proposta e agendaria um dia para que fosse 

possível apresentarmos a proposta para os demais professores. Entretanto, esta 

apresentação não foi possível de ser realizada devido ao fato de que poucos 

professores manifestaram disposição e interesse em participar. Isto pode ser 

visualizado através das informações registradas no diário do dia 19/06/2017. 

 

Neste dia, a convite da diretora da escola, fomos até a escola para dialogar 
com ela. Durante este diálogo a diretora disse-nos que havia conversado com 
as professoras que trabalham com o ensino médio, no turno da manhã, sobre 
a proposta de pesquisa, na sexta-feira, dia 16/06/2017. De acordo com a 
informação que nos passou, especialmente a professora Lúcia, de Português, 
que trabalha com a turma do segundo ano, manifestou interesse pela 
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proposta e disse estar disposta a desenvolvê-la em colaboração conosco. 
Então, diante desta situação, decidimos fazer parceria com esta professora 
para desenvolvermos as atividades de pesquisa. 
Perguntamos para a diretora quando seria possível dialogar com a professora 
Lúcia sobre a proposta e ela disse que a professora trabalha nas segundas, 
terças, quartas e quintas-feiras na escola no turno da manhã. Então 
combinamos com a diretora que viríamos na escola, na semana seguinte, em 
um destes dias para dialogar com ela (Diário do Pesquisador, 19/06/2017). 

 

Assim sendo, na semana seguinte fomos até a escola no intuito de 

estabelecermos o primeiro contato com a referida professora de Português. No dia 

29/06/2017 contatamos pela primeira vez com a professora, falamos sobre o escopo 

desta pesquisa, sobre como se deu todo o processo de realização da investigação 

diagnóstica inicial – a qual teve o intuito de compreender melhor o contexto da escola 

e a relação de estudantes e professores com as TDIC no cotidiano das práticas 

pedagógicas –, apresentamos os dados resultantes desta investigação e, então, 

apresentamos a proposta de ação inicial que havia sido apresentada para a direção 

da escola. Fornecemos uma cópia impressa desta proposta para a professora, na qual 

constava também os dados resultantes da investigação diagnóstica inicial. 

Conforme registro no diário que relata o primeiro contato com a professora da 

turma, após ter sido apresentada a proposta de ação inicial: 

 

[…] a professora Lúcia disse estar interessada e disposta a desenvolver as 
atividades de pesquisa em parceria e em colaboração conosco. Porém ela 
deixou claro que não tem segurança e conhecimento para utilizar TDIC de 
maneira didático-pedagógica para trabalhar conteúdos de Língua 
Portuguesa. Por isso, afirmou que será de nossa responsabilidade a 
assessoria técnica e tecnológica para o desenvolvimento das atividades.  
Em resposta a esta argumentação, afirmamos que trabalharemos em 
colaboração para que também ela se aproprie das TDIC a serem utilizadas 
nas atividades, no intuito de que se torne mais autônoma na prática com elas. 
Ideia com a qual concordou (Diário do Pesquisador, 29/06/2017). 

 

Neste primeiro contato aproveitamos também para dialogar sobre as ações que 

a professora estava desenvolvendo com a turma do segundo ano, quais conteúdos 

estava trabalhando, quais trabalharia nas próximas aulas e quais atividades pretendia 

desenvolver na turma. Nesse sentido, a professora disse que estava trabalhando com 

análise morfológica e sintática, e que pretendia, para as próximas aulas, começar a 

trabalhar com produção textual, o que se encaixaria com a proposta da atividade de 

escrita colaborativa em hipertexto, expressa pela proposta de ação inicial. Através 

deste diálogo iniciamos, neste mesmo dia, o planejamento da primeira ação com a 

turma. 
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Antes, porém, de adentrarmos propriamente na atividade de planejamento da 

primeira ação com a turma, para melhor organizar a compreensão das circunstâncias 

da pesquisa, na próxima seção caracterizamos o perfil tecnológico da professora.  

 

6.2.2 Perfil tecnológico da professora 

 

O perfil tecnológico da professora foi construído através de um questionário, a 

partir de indicadores como acesso a computador e/ou notebook, acesso à Internet e 

utilização destes recursos na escola com os estudantes. 

A partir dos dados coletados, constatou-se que a professora possui 

computador (desktop e/ou notebook) com acesso à Internet em sua residência, sendo 

este o local em que mais acessa a Internet.  

Com relação à frequência com que acessa a rede, afirmou acessar de 3 a 5 

vezes por semana. Quando questionada se leva seu notebook para a escola e quais 

atividades desenvolve, afirmou não levar seu notebook para a escola devido ao fato 

de a mesma possuir computadores para práticas de ensino. Sobre às atividades que 

desenvolve, destacou: pesquisas para planejamento, apresentação de vídeos durante 

as aulas, preparação de aulas, elaboração de avaliações e acesso ao e-mail.  

Além destas informações, pesquisamos quais as principais ações realizadas 

com utilização das TDIC no seu cotidiano. Neste sentido, apontou em ordem de 

relevância, as seguintes ações: acesso a redes sociais, acesso ao e-mail, pesquisa e 

planejamento de suas aulas, estudo e, eventualmente, formação pedagógica. 

Destacou ainda que embora utilize tais recursos possui baixa fluência tecnológica com 

eles.  

De modo geral, estas informações revelam que a professora utiliza a Internet 

para pesquisa, planejamento e estudo, porém ainda não pratica a produção, isto é, a 

autoria na rede. Por outro lado, indicam também que a professora está conectada com 

as redes sociais, ambientes digitais e mídias sociais, seguindo, neste ponto, o mesmo 

movimento dos estudantes. Porém, com maiores limitações em virtude especialmente 

de sua admitida baixa fluência tecnológica com TDIC.  

Outra informação significativa sobre a professora, relevante no contexto desta 

caracterização de suas relações com as TDIC, é que possui mais de 25 anos de 

atuação no magistério como regente de classe da disciplina de Língua Portuguesa. 
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Todos desempenhados na educação básica. 20 deles no ensino médio da Escola 

Estadual de Ensino Médio Castelo Branco.  

 

6.3 PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DO PRIMEIRO CICLO: DELINEANDO UM 

CAMINHO PARA INTEGRAR AS TDIC NAS PRÁTICAS ESCOLARES  

 

6.3.1 Primeiro encontro de planejamento 

 

Na manhã do dia 29/06/2017, na sala dos professores da escola, durante o 

primeiro encontro com a professora Lúcia, ao iniciarmos o planejamento da atividade 

de escrita colaborativa em hipertexto, esclarecemos para a professora que a proposta 

de ação inicial apresentada a ela não é algo fixo, obrigatório e que necessariamente 

deve ser desenvolvida com a turma. Ao contrário, deixamos claro que a proposta 

poderia ser alterada a qualquer momento, de acordo com o plano de ensino que ela 

havia elaborado para a turma e que, inclusive, poderiam ser planejadas ações com 

outras TDIC, ou seja, diferentes daquelas que são expressas na proposta.  

Diante disso, a professora demonstrando-se mais confortável com a situação, 

apresentou algumas sugestões de atividades que também poderiam ser 

desenvolvidas com a turma, que são as seguintes: a) contar histórias em vídeo ou em 

quadrinhos; b) declamar poemas; c) fazer um resgate cultural de histórias e lendas do 

município e das famílias dos estudantes (fazer entrevistas); d) produzir programa 

radiofônico; e) leitura dramatizada; f) ampliar frases; g) produção de notícias; h) 

construção de paródias; i) elaboração de Teatro.  

Com relação a estas sugestões da professora, decidimos conjuntamente 

estudarmos a possibilidade e a viabilidade de serem realizadas estas atividades no 

decorrer do processo de pesquisa. Assim sendo, conjuntamente optamos por neste 

momento ainda não adotar todas as atividades sugeridas, contudo, destacamos que 

não as descartamos, apenas as colocamos em suspensão para serem retomadas em 

outra oportunidade.  

Quando começamos a dialogar sobre as diferentes possibilidades que a escrita 

em hipertexto pode viabilizar para as atividades específicas da disciplina de 

Português, no intuito de efetivamente encaminhar o planejamento da atividade, a 

professora demonstrou desconhecer o assunto sobre o qual estávamos dialogando. 

Conforme registrado no diário do dia 29/06/2017: 
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A professora Lúcia disse desconhecer o que seja escrita hipertextual. Então 
explicamos rapidamente para ela que a escrita em hipertexto é um recurso 
tornado possível por programas ou softwares em rede que permitem que 
duas ou mais pessoas realizem uma produção escrita simultaneamente. 
Perguntei se ela conhecia os recursos do Google Drive e ela disse que não. 
Porém disse que possuía conta de e-mail no Google (no gmail). Então 
falamos para a professora que devido ao fato de ela já possuir conta, cadastro 
na Google, ela automaticamente possui acesso aos recursos do Google 
Drive. Mas ela demonstrou não compreender o que estávamos falando. Então 
sugerimos agendar um dia no laboratório de informática da escola para poder 
explicar para ela o funcionamento de alguns dos recursos do Google Drive, 
inclusive aquele que possibilita o desenvolvimento de escrita hipertextual. 
Sugestão com a qual ela concordou e pediu para ser a primeira ação antes 
de implementarmos qualquer atividade. Combinamos para o dia 12/07/2017 
o desenvolvimento desta atividade de instrução sobre o funcionamento dos 
recursos do Google Drive (Diário do Pesquisador, 29/06/2017). 

 

Na sequência deste diálogo a professora frisou a necessidade de definirmos 

um assunto para os estudantes poderem desenvolver a atividade de escrita 

hipertextual. Pediu-nos, inclusive, para escolhermos um tema. Ao que argumentamos 

ser prudente sondar o interesse dos estudantes em relação à temática de trabalho. 

Segundo registramos:  

 

Neste momento a professora falou que participava de um grupo de WhatsApp 
criado pela turma do segundo ano. Então, com o smartphone dela, enviou 
uma mensagem para os estudantes perguntando sobre o que gostariam de 
trabalhar para produção textual. A pergunta enviada ao grupo de estudantes 
pela professora Lúcia, através do WhatsApp, foi a seguinte: “Qual assunto 
que vocês gostariam de trabalhar para produção textual? Preciso sugestões”. 
Logo os estudantes começaram a enviar sugestões. Eis algumas delas: 
“homofobia, violência, tortura, violência doméstica, (violência em geral), 
liberdade de expressão e mobilidade urbana” (Diário do Pesquisador, 
29/06/2017). 

 

Sobre esta situação é conveniente ressaltar a emergência de uma contradição 

curiosa, no mínimo, imprevisível. Ou seja, o fato de a professora reconhecer ter baixa 

fluência com as TDIC, porém, em contrapartida, participar ativamente de um grupo de 

WhatsApp, inclusive orientando e organizando ações escolares com os estudantes da 

turma utilizando este aplicativo. Agindo desta maneira, mesmo sem estar plenamente 

ciente das circunstâncias, a professora confirma estudos recentes como o de Souza, 

Freitas e Santos (2016, p. 1) sobre o uso do WhatsApp no ensino como “[...] 

ferramenta de apoio pedagógico […] que promove uma maior interação entre os 

alunos, motiva-os a estudar e dar continuidade aos estudos, contribuindo com a 

construção coletiva do conhecimento”. 
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Neste encontro efetivamente planejamos e definimos o seguinte para a 

realização da primeira atividade de escrita hipertextual: a) selecionar um filme (o qual 

será exibido em dois períodos de aula) que aborde um dos assuntos sugeridos pelos 

estudantes; b) oportunizar momento de pesquisa (para os estudantes) sobre o 

assunto no laboratório de informática (com duração de dois períodos de aula); c) 

diálogo sobre o assunto (em sala de aula) e escrita hipertextual (no laboratório) de um 

texto dissertativo (com duração de dois períodos de aula); d) momento de correção 

pela professora com enfoque na gramática (fora da sala de aula); e) momento de 

reescrita pelos estudantes (no laboratório de informática). O início previsto para estas 

ações foi primeira semana de agosto de 2017. Ainda neste encontro, sugerimos para 

a professora também fazer um diário de bordo relatando o desenvolvimento das 

atividades. Ela interessou-se pela ideia e afirmou que começaria neste mesmo dia a 

elaborar um diário, porém, não conseguiu produzi-lo no decorrer dos ciclos da 

pesquisa, e, por isso não fizemos uso de tal instrumento neste trabalho.  

 

6.3.2 Segundo encontro de planejamento: traçando estratégias para integração 

de TDIC nas práticas pedagógicas 

 

Na sala dos professores da escola, na manhã do dia 17/07/2017, realizamos o 

segundo encontro de planejamento com a professora Lúcia. Como a professora havia 

pesquisado na internet e informando-se um pouco mais sobre o que é hipertexto bem 

como sobre algumas de suas possibilidades para o ensino, portanto, estando mais 

preparada para elaborar o planejamento da atividade de escrita colaborativa em 

hipertexto, sugeriu que deveríamos, para viabilizar a atividade de modo mais objetivo, 

planejar um momento para que fosse possível os estudantes criarem contas de e-mail 

no Google para, assim, conseguirem utilizar os recursos do drive, especialmente o 

Google Docs.  

Neste sentido, a seguir apresentamos a estratégia que elaboramos. Esta 

configura o primeiro passo, objetivo, para organizar a atividade de escrita hipertextual 

colaborativa em rede.  

“Objetivo da atividade: Identificar os estudantes da turma que sabem utilizar e-

mail e os que não sabem. 

Em sala de aula perguntar aos estudantes:  
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1) Quem tem conta de e-mail? 

Anotar quem possui conta de e-mail e quem não possui. 

2) Quem sabe utilizar e-mail? 

Anotar quem sabe utilizar e-mail e quem não sabe. 

3) Quem tem conta de e-mail (Gmail) do Google? 

Anotar quem possui conta de e-mail do Google e quem não possui. 

4) Quem já utilizou o Google Drive e sabe como funciona? 

 

Anotar quem já utilizou e sabem como funciona o Google Drive, bem como, 

quem não utilizou nem sabe como este recurso funciona. 

Para finalizar, agendar dia e hora com os estudantes que não possuem conta 

de e-mail, que não sabem utilizar e-mail, bem como, que não possuem conta na 

Google para criar, no laboratório de informática, uma conta na Google e explicar como 

funciona o e-mail”.  

Concluída a elaboração desta estratégia, por solicitação da professora, 

utilizamos um computador da sala dos professores para visualizarmos alguns 

exemplos de hipertexto disponíveis na Internet e instruí-la sobre o funcionamento dos 

recursos do drive da Google. Para tanto, inicialmente, criamos em colaboração a 

seguinte conta de e-mail: alunoseeemcastelobranco@gmail.com. Esta conta inclusive 

serviu para a realização de escrita colaborativa em hipertexto. De acordo com os 

registros no diário do dia 17/07/2017: 

 

Lúcia acessou a conta de e-mail citada e passou a navegar pelo e-mail 
enquanto explicava-lhe o funcionamento das diferentes ferramentas e 
recursos nele disponíveis. Durante esta atividade prática, indiquei para a 
professora onde ela deveria dirigir o cursor do mouse do computador para 
encontrar e acessar o Drive da Google. Ela estava concentrada para entender 
as ações que estava realizando e, inclusive, anotava cada passo realizado 
em uma folha de papel do seu caderno, para poder dispor posteriormente a 
essa atividade, de informações que lhe possibilitem acessar a conta de e-mail 
e o drive sozinha. 
Assim que Lúcia acessou o drive da Google passamos a explicar 

demonstrativamente como o mesmo funciona. Nesse sentido, criamos uma 

pasta a qual intitulamos estudantes do 2º ano (que provavelmente será a 

pasta onde serão armazenados os documentos editados pelos estudantes da 

turma no dia da atividade de escrita hipertextual colaborativa). Dentro desta 

pasta abrimos um documento para realizar a edição de um texto no formato 

de hipertexto. Neste documento aberto editamos um texto e, inclusive, 

realizamos a ação de pesquisar conteúdos disponíveis na internet, 

selecionamos alguns, copiamos e colamos dentro do documento do drive. 

Depois demonstramos para ela como pode compartilhar o documento com os 

estudantes, a saber: clicando no canto superior direito da tela, na aba 

partilhar, inserindo o endereço de e-mail de cada um dos estudantes na caixa 

de texto que aparece e, por fim, clicando em enviar. Dissemos ainda que para 

realizar a atividade de escrita hipertextual colaborativa compartilharemos um 

documento com cada um dos estudantes na intenção de que eles possam 

mailto:alunoseeemcastelobranco@gmail.com
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editá-lo. Lúcia estava insegura nas ações que realizava no espaço do drive, 

manifestou isso dizendo: “é muita informação, não tenho confiança para fazer 

essa atividade sozinha, preciso de mais tempo para praticar” (Diário do 

Pesquisador, 17/07/2017). 

 

Neste contexto, a professora acrescentou ainda que seria importante os 

estudantes produzirem o texto em duplas para fomentar o processo de colaboração. 

Seguindo esse raciocínio, afirmou que na aula do dia 18/07/2017, além de ela 

identificar os estudantes que sabem utilizar e-mail e os que não sabem, formaria as 

duplas para desenvolver a atividade de escrita hipertextual colaborativa. Disse ainda 

que após o término da aula nos enviaria mensagem pelo WhatsApp para informar se 

conseguiu formar as duplas ou não e quantos são os estudantes que precisam criar 

conta de e-mail. Salientou também estar preocupada em relação a como realizar a 

correção dos textos produzidos pelos estudantes no formato hipertextual, pois tem 

pouca fluência tecnológica, não sabe como proceder no drive, e a correção dos textos 

é uma ação fundamental para assegurar a aprendizagem dos conteúdos de 

Português.  

Diante desta situação, argumentamos que não deveria se preocupar 

demasiadamente por estar enfrentando dificuldades na utilização do drive, haja vista 

que este estava sendo o seu primeiro contato com este recurso, e caso fosse 

necessário, agendaríamos outro dia e horário para praticarmos nele. Argumentamos 

ainda que uma vez que ela será a pessoa responsável por compartilhar o link dos 

documentos do drive com os estudantes, ela sempre terá acesso ao documento por 

eles editado e poderá corrigi-los quando quiser, até mesmo em sua casa. Nos 

colocamos à disposição, inclusive, para auxiliá-la no que for necessário e salientamos, 

que, com a prática, ela aos poucos entenderá melhor o processo de funcionamento 

do drive.  

Na sequência, a professora disse que no primeiro dia de aula do próximo 

semestre, ou seja, 01/08/2017 ela exibirá o filme Preciosa para os estudantes, com a 

intenção de sensibilizá-los para a temática violência doméstica, assunto que será 

referência para a produção textual (texto dissertativo) em formato hipertexto. Após 

este diálogo fomos até a secretaria da escola onde a professora agendou a sala de 

vídeo para os dias 01/08/2017 e 02/08/2017, nos quais seria exibido o filme citado 

acima. Agendamos também o laboratório de informática, para o dia 02/08/2017, no 

turno da tarde. A intenção era, neste dia, partir das 14 horas trabalharmos no 
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laboratório com os estudantes que não possuem e não sabem como utilizar um e-

mail. Bem como criarmos com eles uma conta na Google e explicarmos o 

funcionamento do e-mail. Tudo isso para organizar e tornar minimamente viável a 

atividade de escrita hipertextual colaborativa proposta e assumida por nós como uma 

atividade viável-possível.  

Embora tenhamos organizado todos estes detalhes para facilitar a 

implementação das ações, não trabalharmos no laboratório com os estudantes 

durante a tarde do referido dia, pois os estudantes não puderam vir neste turno. 

 

6.3.3 Terceiro encontro de planejamento: detalhes que antecedem a ação  

 

Na sala dos professores da escola, na manhã do dia 20/07/2017, realizamos o 

terceiro encontro de planejamento com a professora Lúcia. Neste encontro, como 

consequência de a professora ter aplicado no dia 19/07/2017, com os estudantes da 

turma do segundo ano, a estratégia que havíamos elaborado no segundo encontro de 

planejamento, sabíamos que de um total de 26 estudantes da turma, apenas 10 

possuíam conta de e-mail no Google, e destes, apenas 4 afirmaram saber utilizar o e-

mail e os recursos do drive. Para retratar estes dados, a professora apresentou-nos 

uma folha de caderno contendo uma lista com os nomes dos estudantes que não 

possuíam e-mail e o nome e o endereço de e-mail daqueles que possuíam, foram os 

próprios estudantes que escreveram seus nomes e endereços de e-mail durante a 

aula de Português no dia 18/07/2017.  

No verso desta mesma folha, estava expresso também uma outra lista 

contendo as duplas de estudantes que foram formadas na intenção de desenvolver a 

atividade de escrita hipertextual colaborativa. Registramos no diário que: 

 

[…] após analisarmos a lista com os endereços de e-mail dos estudantes e 
verificarmos que possuíam contas alocadas em espaços distintos, sugerimos, 
para padronizar as ações e ter por referência um mesmo recurso, que alguns 
dos estudantes que possuem e-mail façam outro, preferencialmente no 
Google, o que facilitará o processo de escrita hipertextual em documento do 
Google Drive. Lúcia concordou com a sugestão e disse que convidará 
também estes estudantes para, no dia 02/08/2017, no laboratório de 
informática, junto com os estudantes que ainda não possuem e-mail, criarem 
um novo endereço de e-mail no Google (Diário do Pesquisador, 19/08/2017). 
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Ainda durante o diálogo de planejamento, agendamos o primeiro contato com 

a turma do segundo ano. Decidimos conjuntamente que o melhor dia para isso seria 

no dia 09/08/2017. 

 

6.4 PRIMEIRO CONTATO COM A TURMA: SITUANDO O PROPÓSITO DA AÇÃO 

 

Em conformidade com a professora, antes de entrarmos em contato com a 

turma, nos dias 01/08/2017 e 02/08/2017, os estudantes assistiram ao filme Preciosa 

(PRECIOSA..., 2010), conforme planejado e, no dia 03/08/2017, realizaram, durante 

a aula de Português, um seminário para debater o tema violência doméstica, foco da 

atividade de escrita colaborativa em hipertexto.  

O primeiro contato com a turma foi breve. Durou cerca de 20 minutos. 

Estávamos tensos e ansiosos por conhecer os estudantes que seriam nossos 

parceiros, colaboradores e os sujeitos ativos desta pesquisa. Assim sendo, 

registramos em nosso diário que: 

 

A professora Lúcia me apresentou formalmente à turma e disse que o motivo 
da minha presença ali era participar de modo a contribuir para o 
desenvolvimento de um projeto de pesquisa que envolvia a utilização de TDIC 
em práticas escolares. Neste contexto, apresentei aos estudantes a proposta 
da pesquisa, os objetivos e a atividade de escrita colaborativa em hipertexto 
a ser realizada. Destaquei que a pesquisa tem por orientação metodológica 
a pesquisa-ação emancipatória, o que significa que cada estudante também 
é um sujeito envolvido e ativo no desenvolvimento das ações da pesquisa. 
Os estudantes demonstraram-se animados com a ideia do projeto de 
pesquisa e concordaram em colaborar efetivamente com o desenvolvimento 
das ações propostas. Assim sendo, combinamos de no dia 10/08/2017, 
durante a amanhã, nos dois períodos destinados a Português, nos reunirmos 
no laboratório de informática da escola para os estudantes criarem suas 
contas de e-mail (Diário do Pesquisador, 09/08/2017). 

 

Diante deste acordo com a turma, os estudantes pediram para utilizar, no dia 

seguinte, no qual seria realizada a criação dos e-mails, os netbooks da escola para 

realizar tal atividade. Por conseguinte, após as apresentações formais à turma, 

juntamente com a professora, fomos até a direção da escola e conversamos com a 

vice-diretora e a professora responsável pelos netbooks e pelo laboratório de 

informática sobre a possibilidade de os estudantes criarem seus e-mails utilizando os 

netbooks. A vice-diretora concordou com a proposta e a professora responsável nos 

conduziu até o laboratório onde, dentro de um armário trancado com corrente e 

cadeado, estavam guardados os netbooks. Conforme registro do diário: 
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Pegamos alguns netbooks para testar e tentamos diversas vezes acessar a 
Internet com eles mas não conseguimos porque não havia sinal de internet 
na sala 14, ao lado da biblioteca, distante uns 20 metros do laboratório, onde 
geralmente eles são utilizados, pois é lá que se encontra o roteador. Por 
conseguinte, decidimos realizar a criação dos e-mails dos estudantes nos 
computadores do laboratório de informática. Corremos de uma sala para 
outra tentando captar sinal de Internet com os nets, mas não conseguimos. 
No laboratório existem 14 computadores em funcionamento e conectados à 
Internet. A professora Lúcia agendou na direção para utilizarmos o laboratório 
no dia de amanhã, pois testamos os computadores de mesa e com todos eles 
é possível acessar a Internet (Diário do Pesquisador, 09/08/2017). 

 

De modo geral, a situação relatada acima demonstra como é ação 

indispensável a verificação prévia do funcionamento dos equipamentos (TDIC) para 

se evitar transtornos durante o desenvolvimento das atividades pedagógicas. E 

mesmo procedendo desta maneira, ainda acontecem diferentes contratempos, como 

verificaremos do decorrer das próximas seções.  

 

6.5 AÇÃO E OBSERVAÇÃO DO PRIMEIRO CICLO: O COTIDIANO ESCOLAR E OS 

DESAFIOS DA INTEGRAÇÃO DE TDIC NAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

 

6.5.1 Criação dos e-mails: introduzindo atividades em rede nas práticas 

escolares da disciplina 

 

Participaram da aula de Português e da atividade de criação de e-mail, portanto 

em sala de aula e no laboratório de informática respectivamente, 23 estudantes, sendo 

9 do sexo masculino e 14 do sexo feminino. Desenvolveram esta atividade 

organizados em duplas, estas definidas por afinidade entre eles. Cinco estudantes 

não precisaram criar conta no Google porque já possuíam, então a professora Lúcia 

orientou eles a pesquisarem na Internet textos que abordassem o tema violência 

doméstica, que será o foco da atividade de escrita colaborativa em hipertexto. 

Foram utilizados para o desenvolvimento da atividade 14 computadores de 

mesa do laboratório. Todos funcionaram bem e a internet manteve-se estável durante 

a realização de toda atividade. Os estudantes criaram suas contas no Google e 

enviaram um e-mail de confirmação para o e-mail que havíamos criado para 

desenvolver a atividade. O endereço do e-mail é: 

alunoseeemcastelobranco@gmail.com. A professora Lúcia escreveu no quadro este 

endereço para os estudantes visualizarem e poderem copiá-lo.  
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Na sequência, circulando pela sala, em colaboração com a professora 

orientamos os estudantes sobre como funciona e para que serve um e-mail. Fizemos 

isso porque 13 estudantes afirmaram não saber utilizar e-mail. Estes estudantes 

aprenderam rapidamente como escrever e enviar uma mensagem de e-mail e 

enviaram o e-mail de confirmação conforme lhes foi solicitado.  

Entretanto, neste ponto cabe uma observação. Esta situação de os estudantes 

não saberem utilizar e-mail corrobora pesquisas como a de Fantin (2013) ao sustar 

que embora os jovens pertençam a geração digital, ainda enfrentam dificuldades 

significativas para desenvolver tarefas escolares básicas que demandam ações 

diferentes de navegar por sites de entretenimento e redes sociais. Ações cotidianas 

com as quais estão mais habituados.  

Posteriormente a referida orientação sobre o funcionamento do e-mail, 

orientamos os estudantes a acessar o Drive do Google e abrir um documento dentro 

dele. A maioria dos estudantes acessou e abriu o documento com facilidade. Nesta 

situação, apenas três apresentaram dificuldades técnicas acentuadas que lhes 

restringiu a realização de tal ação.  

Assim sendo, como forma de pesquisar sobre o tema em foco (violência 

doméstica) os estudantes acessaram, leram, copiaram conteúdos de diferentes 

páginas e sites da internet e colaram no documento do drive que haviam aberto.  

Em seguida a esse processo de pesquisa, orientamos os estudantes a criarem 

um link dentro do documento do drive no qual estavam editando com finalidade de 

criarem um hipertexto. Passamos em cada uma das duplas explicando como fazer 

isso. Diferentemente da situação do e-mail na qual inicialmente muitos enfrentaram 

dificuldades para utilizar, nesta situação, os estudantes entenderam com facilidade o 

processo de criação de link dentro do documento, bem como, o funcionamento do 

documento e do drive de modo geral. Embora fosse uma novidade utilizar estes 

recursos no desenvolvimento de atividades escolares, os estudantes conseguiram 

adaptar-se rapidamente com eles e apropriar-se de suas potencialidades. 

Aconteceram poucos momentos de dispersão, durante a maior parte das atividades 

os estudantes estavam atentos, interessados e focados em desenvolvê-las.  

No total 15 estudantes estavam com seus smarphones durante a realização 

das atividades e, maioria deles, fez uso, simultaneamente com o computador de 

mesa, do smartphone para criar seu e-mail, acessá-lo, acessar o drive e o documento 

do Google dentro do drive. Todas estas ações eles executaram com visível fluência 
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técnica, demonstrando familiaridade com a linguagem estruturada nestas diferentes 

mídias, conhecimento da base tecnológica e dos distintos modos de funcionamento 

de cada um destes recursos digitais. Ou seja, ouve, ao longo das ações em aula, a 

ocorrência de um processo de refinamento na forma de utilização dos recursos por 

parte de  alguns dos estudantes no desenvolvimento das tarefas propostas. O que é 

entendido como um indicativo positivo em termos de apropriação tecnológica. 

As duplas de estudantes interagiram de maneira dialógica durante o processo 

de realização de todas as ações no laboratório. A maioria dos diálogos desenvolvidos 

por eles versaram sobre a temática violência doméstica e sobre particularidades do 

funcionamento do e-mail e do drive. Conforme registramos no diário: 

 

A aula teve poucos momentos expositivos, e quando estes aconteceram 
foram para esclarecer alguma dúvida dos estudantes, especialmente em 
relação a quais informações, sites e páginas seriam mais apropriados para 
pesquisar (ao que dissemos ser o processo de seleção e escolha dos sites e 
páginas, bem como, das informações neles contida inerente a pesquisa e 
que, por isso, a decisão é de cada pesquisador definir o que é apropriado ou 
não à investigação), prevaleceram nela efetivamente as atividades práticas 
dos estudantes com TDIC em rede (Diário do Pesquisador, 10/08/2017).  

 

A professora Lúcia não demonstrou muita compreensão das ações a serem 

realizadas dentro do drive e enfrentou algumas dificuldades para orientar os 

estudantes. Nestes momentos, solicitou nosso auxílio para esclarecer dúvidas que 

surgiam entre os estudantes. Em todas as vezes que aconteceu isso, prontamente 

nos apresentamos para dialogar com os estudantes e buscar esclarecer as dúvidas 

que havia. As dúvidas que os estudantes apresentavam eram especialmente sobre, 

em situações do cotidiano, que outras ações, além de escrever textos, eles poderiam 

realizar com o drive. Neste sentido, salientamos a possibilidade de salvarem 

documentos e arquivos em diferentes formatos dentro dele, criarem apresentações de 

trabalho, planilhas eletrônicas etc.  

 

6.5.2 Atividade de escrita colaborativa em hipertexto 

 

No dia 18/08/2017, no laboratório de informática da escola, estavam presentes 

os 23 estudantes da turma do segundo ano, sendo que, desse total, 21 participaram 

da atividade de escrita colaborativa em hipertexto e 2 se recusaram a realizá-la, 

alegando preferir redigir o texto de modo tradicional com papel e caneta. A professora, 
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diante desta situação, permitiu que estes dois estudantes redigissem o texto de modo 

manuscrito. Os estudantes, exceto os dois que redigiram individualmente com papel 

e caneta, desenvolveram esta atividade em duplas. Utilizaram a maior parte do tempo 

para redigir o texto sobre o tema violência doméstica. 

As ações desenvolveram-se em conformidade com a seguinte organização. Os 

estudantes adentraram no laboratório de informática, ligaram os 14 computadores de 

mesa que estavam em boas condições de funcionamento e sentaram lado a lado 

organizados em duplas. Acessaram seu e-mail, abriram o documento do Google que 

a professora Lúcia em conjunto conosco havíamos compartilhado na segunda-feira, 

14/08/2017, e começaram a editá-lo. Assim que abriram o documento a professora 

leu em voz alta o cabeçalho que havia redigido no documento, o qual continha 

informações que orientavam o processo de redação textual. O cabeçalho é o seguinte: 

 

Figura 9 - Captura de tela do cabeçalho elaborado pela professora Lúcia no Google 

Docs 

 

 

 

Fonte: Registrado pelo autor. 

 

Dialogando entre si, nas duplas, sobre o tema proposto pela atividade e 

buscando algumas informações complementares na Internet redigiram o texto 

solicitado pela professora. De modo geral, a maioria dos estudantes levou em torno 

de 50 minutos para elaborar o texto; alguns, contudo, demoraram um pouco mais e, 

por isso, a professora, após perguntar se todos tinham acesso à Internet em suas 

casas, e os estudantes responderem que sim, disse para eles concluírem a redação 

do texto em casa, ainda neste dia, para depois ela poder avaliá-los. Alguns estudantes 

pediram à professora para incluírem alguns links (com páginas e sites relacionados 



112 

 

ao tema) e imagens em seus textos, a professora disse que poderiam fazer isso, mas 

afirmou também que o texto é uma produção deles e, portanto, não pode ser cópia fiel 

(plágio) de informações contidas em sites e páginas da internet. Não enfrentamos 

problemas com sinal de internet, os quais dificultassem o desenvolvimento das ações 

propostas, dado que o sinal manteve-se estável durante a realização de toda 

atividade. 

Após redigirem o texto, os estudantes participaram respondendo um 

questionário orientado por dois objetivos: a) avaliar a atividade realizada; b) servir 

como base de dados para desenvolver a análise no momento de reflexão deste ciclo 

(APÊNDICE B). Elaboramos este questionário em parceria com a professora. 

Destacamos que o envio do questionário para o e-mail fornecido pelas duplas de 

estudantes foi realizado de um computador que estava na sala da direção, pois no 

laboratório de informática todos os computadores estavam sendo utilizados. Enquanto 

enviávamos o questionário, a professora Lúcia permaneceu no laboratório orientando 

os estudantes. O envio do questionário para os estudantes aconteceu 

simultaneamente ao momento em que eles redigiam seus textos.  

Assim, depois de concluírem seus textos, os estudantes acessaram novamente 

seus e-mails, abriram o questionário, que foi produzido em um formulário no Google 

Drive, e passaram a responder aos questionamentos aí apresentados. Os estudantes 

não apresentaram dificuldades para responder as questões, concluíram suas 

respostas e enviaram. Levaram em torno de 15 minutos para fazer isso. 

Os textos produzidos pelos estudantes foram todos avaliados pela professora. 

De acordo com o registro no diário: 

 

[…] na segunda-feira, 21/08/2017, a professora concluiu avaliação dos textos 
que os estudantes elaboraram no documento do drive. Para esta avaliação 
utilizou uma tabela de códigos que foi produzida por ela mesma em 
conformidade com os conteúdos já trabalhados na disciplina e que ainda 
serão trabalhados e cobrados oportunamente. Ela nos entregou uma cópia 
impressa desta tabela. De acordo com a professora, a avaliação com base 
nesta tabela de códigos se dá pelo número de erros de escrita. De 1 a 3 erros 
de escrita encontrados no texto corresponde a 5 acertos; de 3 a 6 erros 
corresponde a 4 acertos; de 6 a 7 erros corresponde a 3 acertos; de 7 a 9 
erros, corresponde a 2 acertos; de 9 erros em diante corresponde a 1 acerto 
(Diário do Pesquisador, 23/08/2017). 

 

O desempenho dos estudantes nesta atividade foi o seguinte. Dos 21 

estudantes que realizaram a atividade dois entregaram o texto com fragmentos 

copiados da Internet (plágio) e sem coerência, os quais serão orientados a refazê-los. 
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Com problemas ortográficos, estruturais de coerência e coesão, dezesseis estudantes 

apresentaram de 7 a 9 erros, textos que deverão ser reescritos, por não atingirem os 

objetivos propostos. Tiveram de 3 a 6 erros, seis estudantes, o que se considera um 

texto dentro das expectativas na série, porém precisa ser melhorado. Como todos os 

textos apresentaram aspectos a serem sanados, os estudantes foram orientados a 

reescrever seus textos em momento posterior. 

Após realizada a correção dos textos seguindo os critérios avaliativos 

mencionados acima em outra ocasião, na sala dos professores, a professora relatou-

nos também um problema sobre a utilização do e-mail e do drive que os estudantes 

estavam enfrentando: os estudantes diziam que não conseguiam visualizar as 

alterações/correções que a professora fez no texto que produziram. Diante desta 

situação apresentada pela professora, em colaboração com ela acessamos o e-mail 

que foi criado para a turma e verificamos que a maioria das duplas enviou um e-mail 

com o texto produzido. O que indica que os estudantes ainda não compreenderam o 

funcionamento do recurso de escrita em hipertexto que o Drive da Google possibilita. 

Por isso, a professora sugeriu que no dia 24/08/2017, no laboratório de informática, 

explicássemos novamente o funcionamento do drive aos estudantes, os quais, na 

sequência, fariam a reescrita do texto que produziram e, posteriormente, a professora 

reavaliaria os textos que resultarem deste processo de reescrita.  

 

6.5.3 Atividade de escrita colaborativa em hipertexto: o momento de reescrita 

do texto 

 

No laboratório de informática, organizados em duplas, os 20 estudantes 

presentes, acessaram seus e-mails, acessaram o documento do Google Docs e 

reescreveram o texto que haviam produzido na aula anterior, os quais já haviam sido 

avaliados pela professora Lúcia em um momento extraclasse. Neste contexto, surgiu 

um problema, 2 duplas de estudantes haviam editado seus textos, em casa, em um 

documento diferente daquele que havíamos compartilhado com o objetivo de que 

editassem nele. Por isso, devido ao fato de que a professora não teve acesso a estes 

documentos, os textos editados neles não foram avaliados/corrigidos e estas duplas 

não puderam reescrever o texto. Os demais estudantes conseguiram reescrever seus 

textos com relativa facilidade, corrigindo os erros apontados pela professora na 

avaliação realizada.  
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Quando surgiu o referido problema a professora solicitou nosso auxílio para 

tentar solucionar o impasse, o que ainda indica insegurança e pouca compreensão do 

processo de escrita em hipertexto por parte dela, o que pode ser considerado “normal” 

na apropriação de uma nova tecnologia. Bem como reforça a necessidade de serem 

realizadas outras ações didático-pedagógicas envolvendo o trabalho com hipertexto 

no cotidiano das atividades pedagógicas. 

Alguns estudantes apresentaram dificuldade de entendimento do processo de 

edição do hipertexto, por isso pediram ajuda aos colegas que já haviam concluído seu 

trabalho de reescrita e a professora permitiu que os estudantes que concluíram a 

atividade auxiliassem aqueles que apresentavam dificuldades em realizar a atividade. 

Outros estudantes que também concluíram a atividade passaram transitar pela sala e 

conversar com os colegas, assim como, passaram a acessar o YouTube para ver 

vídeos e sites de jogos para jogar. Ao final da atividade a professora tirou uma foto da 

turma no laboratório, com a intenção de utilizar esta foto na WebQuest, que 

corresponde a atividade do 2º ciclo. 

 

6.5.4 Análise reflexiva e avaliação do primeiro ciclo 

 

Para compor este momento de reflexão do primeiro ciclo, abordamos a seguir 

a participação dos estudantes da turma no processo de avaliação das ações 

realizadas. Faremos isso analisando reflexivamente respostas dadas por eles ao 

questionário avaliativo da atividade de escrita colaborativa em hipertexto, o qual, como 

referimos anteriormente, elaboramos em parceria com a professora de Português da 

turma e aplicamos, em duplas, durante o momento destinado a esta atividade. Depois 

desta análise, concluiremos este momento de reflexão apresentando algumas 

percepções gerais do planejamento e das ações realizadas. Neste sentido, em relação 

aos dados do questionário temos o seguinte. 

Questão 1: Se você enfrentou alguma dificuldade de operação técnica para 

realizar a atividade colaborativa de escrita em hipertexto relate qual ou quais foram.  

Das treze duplas de estudantes que participaram respondendo, apenas três 

afirmaram ter enfrentado dificuldades. Neste sentido as respostas afirmativas foram 

as seguintes: a) Sim, achamos dificuldade pois não sabíamos como lidar com isso 

direito; b) ainda há dificuldades em lidar com o e-mail. 
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De modo geral, estas duas afirmações apontam, contraditoriamente ao que 

descrevemos anteriormente na observação das atividades, para certa incompreensão 

tanto da base tecnológica como da linguagem dos recursos digitais em uso. Isso nos 

conduziu a reavaliar nossas ações junto a turma, pois existia a necessidade de 

propiciar, ao menos para este grupo de estudantes, momentos de fortalecimento da 

aprendizagem sobre as tecnologias a serem utilizadas em atividades de escrita em 

hipertexto, bem como, em atividades que envolvam o trabalho com e-mail36.  

Dentre outras coisas, informações como as apresentadas por estes estudantes 

indicam que se deve evitar a falsa impressão de que os jovens não necessitam de 

capacitação técnica operacional – por se entender, por exemplo, que estes jovens são 

nativos digitais e, por isso, estão cotidianamente conectados à Internet – para 

desenvolverem tarefas propostas com o intuito de serem executadas em rede e que 

demandam habilidades cognitivas e conhecimentos científicos e tecnológicos 

específicos. Pelo contrário, elas sinalizam justamente que a capacitação técnica 

operacional é algo fundamental para desenvolver com qualidade e bom desempenho 

quaisquer ações em rede.  

Além disso, inclusão digital de estudantes não se faz, por exemplo, apenas ao 

se considerar o pertencimento deles a uma determinada geração que tem mais 

possibilidades de acessar tecnologia. Como apontam Abegg (2009), Fantin (2013) e 

Dias (2015), essa inclusão se faz com a apropriação efetiva dos recursos digitais e o 

progressivo desenvolvimento de fluência em TDIC. E isso decorre de exercícios e 

atividades práticas contínuas também nos processos de ensino-aprendizagem. 

Assim, se buscamos inclusão é indispensável viabilizarmos ação com TDIC.   

Todavia, é relevante destacar, no processo formativo em que ocorre a 

apropriação das tecnologias não basta apenas existir competência técnica e 

conhecimento prático para manejar dispositivos, software e aplicativos. É preciso, 

sobretudo, conforme sustentam Barbosa e Rojo (2017, p. 219), formar os estudantes 

como “[...] analistas críticos, que entendem a ideologia materializada nos textos e 

enunciados, que é o que lhe possibilita ser criador de sentidos novos em seus textos 

e enunciados, usando o que foi aprendido de maneira inovadora ou transformadora”. 

 

36  É importante destacar que foi esta reavaliação das ações com a turma que nos orientou na 
construção do planejamento do segundo ciclo.  
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Procuramos agir consoantes a esta orientação ao longo das ações empreendidas 

neste trabalho. 

Questão 2: Se você não enfrentou dificuldades de operação técnica para 

realizar a atividade colaborativa de escrita em hipertexto, mas enfrentou dificuldades 

de outra natureza, relate qual ou quais foram.  

Com exceção de uma dupla de estudantes que afirmou enfrentar dificuldades 

de argumentação para desenvolver a proposta da produção textual, as demais duplas 

afirmaram, em relação a este questionamento, não enfrentar nenhuma dificuldade de 

outra natureza, ou seja, de natureza não técnica. Analisando a resposta desta dupla, 

podemos dizer, em consonância com o trabalho de Souza (2017), que esta dificuldade 

relatada de problemas com argumentação para produzir o texto se explique, 

provavelmente, por baixa fluência com o assunto em pauta, repertório cultural limitado, 

insuficiências linguísticas ou, enfim, preocupação, angústia e mesmo desinteresse. 

Por outro lado, talvez ela não tenha nenhuma relação com estas hipóteses levantadas 

e seja outro motivo, o qual precisa ser investigado com mais atenção em momento 

oportuno. 

Questão 3: Na sua opinião, se a atividade tivesse acontecido na sala de aula 

em vez de ser no laboratório de informática, a aula de língua portuguesa poderia ter 

sido melhor aproveitada? Explique.  

Em resposta, apenas uma dupla de estudantes afirmou que se a aula de Língua 

Portuguesa tivesse acontecido na sala de aula em vez de ser no laboratório de 

informática ela poderia ter sido melhor aproveitada. Justificaram isso argumentando 

que é melhor fazer a escrita no caderno para depois passá-la para o drive. Esta 

argumentação pode conduzir à múltiplas interpretações, mas entendemos ser 

importante frisar uma em especial.  

Através deste relato, estes estudantes demonstram que sentem maior 

segurança, para expressar suas ideias na forma de codificação textual, através da 

escrita tradicional, isto é, escrita com caneta e papel, do que através da mediação por 

recursos digitas. Possivelmente esta “segurança” demonstrada tenha a ver com o fato 

de terem sido alfabetizados com o uso de caneta e papel como recursos essenciais 

para a expressão escrita, bem como, pelo fato de serem quase que exclusivamente 

estimulados na escola, ao longo do processo formativo, a utilizarem apenas tais 

recursos em produções textuais.   
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Evidentemente esta interpretação pontual suscitada não explica 

detalhadamente a preferência dos estudantes, neste caso, pela escrita tradicional em 

vez da escrita em hipertexto para desenvolver a atividade proposta. Porém, por outro 

lado, sinaliza o que Dias (2015) sustenta em seu trabalho, ou seja, que também é 

importante mesclar e diversificar os recursos tecnológicos de produção escrita (e 

outros tipos de produção) disponíveis ao longo do percurso formativo. Pois, e neste 

sentido indo ao encontro do que sustenta Abegg (2004, 2009), é indispensável 

possibilitar aos estudantes, o acesso e a utilização, frequente, de toda base científica 

e tecnológica de que a instituição escolar disponibiliza para que seja viável a formação 

integral dos mesmos.  

Sob outra perspectiva, também é pertinente considerar neste contexto que 

apesar de os jovens terem transito por tecnologias, como as redes sociais e os jogos 

eletrônicos, por exemplo, muitos deles ainda não conseguem realizar com fluência as 

produções exigidas pela escolaridade. Esta situação, embora muitas vezes 

menosprezada, precisa de maior atenção, pois ao realizar com fluência as produções 

com TDIC exigidas no processo de escolarização, os estudantes estão construindo 

sua autonomia tecnológica e cognitiva, fato este que os fortalece no seu exercício da 

cidadania e nos processos de inserção social de modo geral. 

Ainda acerca desta questão, duas duplas afirmaram não fazer diferença a aula 

ser no laboratório ou na sala de aula, pois o conteúdo de Língua Portuguesa seria 

compreendido da mesma forma nos dois lugares. Esta resposta indica ao menos duas 

coisas: a primeira é que, para estes estudantes, o fato de integrar TDIC aos processos 

de ensino-aprendizagem da disciplina não prejudica a aprendizagem dos conteúdos; 

a segunda é que se as TDIC não fossem integradas aos processos de ensino-

aprendizagem da disciplina o conteúdo trabalhado seria aprendido da mesma 

maneira. Ou seja, a resposta destas duplas leva ao entendimento de que integrar 

TDIC para fortalecer os processos de ensino-aprendizagem dos conteúdos de Língua 

Portuguesa praticamente não influencia, decisivamente, na qualificação e melhoria da 

aprendizagem dos conteúdos trabalhados, ao menos não da forma como 

trabalhamos. Tendo em vista o que apontamos ao longo deste trabalho, não 

concordamos com esta perspectiva, porém não podemos negar que ela existe e que 

inclusive estudantes que participam ativamente deste processo investigativo a 

assumem.  
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Em contrapartida, as outras dez duplas de estudantes argumentaram nesta 

questão que a aula de Língua Portuguesa não poderia ter sido melhor aproveitada se 

a atividade tivesse acontecido na sala de aula em vez de ser no laboratório de 

informática. Para explicar seu posicionamento, dentre outras coisas, afirmaram que 

se estivessem na sala de aula não teriam como pesquisar mais exemplos de 

hipertexto para comparar; que com a informática a produção rende muito mais; que o 

fato de estarem no laboratório de informática oportunizou conhecer algo novo que não 

estavam acostumados; que neste espaço existem mais recursos para criar um texto 

e na sala de aula não tem muitos recursos; que tiveram mais acesso a informações; 

que tiveram a oportunidade de pesquisar em diferentes fontes sobre o assunto antes 

de escrever etc. 

Através das respostas destas dez duplas, podemos constatar, em 

contrariedade com os posicionamentos das três duplas anteriores, que o simples fato 

de promover, de oportunizar ações de integração das TDIC aos conteúdos de Língua 

Portuguesa, em um espaço escolar distinto da sala de aula, constituiu momento 

relevante de fomento à colaboração e contribuiu para fortalecer e qualificar o processo 

de ensino-aprendizagem dos conteúdos trabalhados durante as atividades na 

disciplina. Por isso, acreditamos ser fundamental a continuidade das ações de 

integração das TDIC aos conteúdos de Língua Portuguesa nas práticas pedagógicas 

posteriores desta turma.  

Questão 4: Aponte um aspecto negativo que você percebeu nesta atividade 

colaborativa de escrita em hipertexto. 

Analisando esta questão, constatamos que duas duplas de estudantes 

destacaram como aspecto negativo o fato de que escrever o texto diretamente no 

documento do drive dificulta a produção. Na concepção destes estudantes é melhor 

escrever o texto no caderno para depois passar para o computador. Ou seja, é a 

mesma argumentação que já tratamos detalhadamente ao longo da questão anterior.  

Com enfoque diferente, uma dupla ressaltou o fato de serem poucos os 

computadores para desenvolver a atividade. Outra dupla destacou a falta de 

criatividade e a dificuldade de elaboração do texto.  

Além disso, quatro duplas apontaram como aspecto negativo o processo de 

digitação, a falta de manuseio com o hipertexto, bem como, a ideia de que se um 

colega da dupla faltar fica muita atividade para apenas um fazer. Por meio destas 

argumentações, entre outras coisas, constatamos que alguns dos estudantes ainda 
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não desenvolveram a fluência tecnológica necessária para realizar as atividades 

pedagógicas solicitadas. Este fato reafirma o que apontamos anteriormente na 

questão 1, ou seja, que o fato de os estudantes fazerem uso cotidianamente da 

internet, embora favoreça, não assegura o desenvolvimento das competências e 

habilidades exigidas no processo de escolarização. Neste ponto estamos em 

consonância com os estudos de Alonso (2008), Behrens e Santos (2008) que também 

indicam a não simultaneidade entre o uso da internet e a conquista de competências 

e habilidades exigidas no processo de escolarização.  

Diante destes elementos, destacamos ser indispensável proporcionar 

exercícios e atividades práticas em rede com foco no desenvolvimento das 

competências e habilidades específicas do processo de escolarização. Pois 

acreditamos que são estas competências e habilidades próprias da escolarização que 

podem viabilizar a autonomia necessária para a melhor inserção social e cidadã dos 

estudantes.  

Por fim, cinco duplas afirmaram que não encontraram nenhum aspecto 

negativo na atividade realizada. 

Questão 5: Em sua opinião, a atividade de escrita colaborativa em hipertexto 

contribuiu para desenvolver a capacidade de redigir textos em língua portuguesa ou 

não? Se contribuiu, escreva em que contribuiu. Se não contribuiu, explique porque 

não contribuiu.  

Com relação a esta pergunta, surpreendentemente, todas as duplas afirmaram 

que esta atividade contribuiu para desenvolver a capacidade de redigir textos em 

Língua Portuguesa. Para explicar em que contribuiu destacaram, por exemplo: porque 

ajudou muito nas dificuldades que tinha na língua portuguesa; porque ajudou para ter 

mais conhecimento sobre o assunto; por causa que sabemos nossos erros; por que 

houve desfruto da internet para as dúvidas; por que tivemos como pesquisar mais 

sobre o assusto tratado e então ter a oportunidade de redigir um texto melhor; porque 

ajudou no conhecimento do conteúdo; porque auxiliou a interação das ideias e 

acrescentar informações úteis aos textos; porque o corretor aponta os erros 

ortográficos. 

Analisando estas repostas, podemos inferir que a atividade de escrita 

colaborativa em hipertexto auxiliou os estudantes na construção do conhecimento 

específico de redação textual. Uma vez que, de modo geral, viabilizou momentos de 

pesquisa e estudo em rede tanto sobre as temáticas orientadoras dos textos como 
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sobre as regras de ortografia. Além disso, o simples fato de o corretor ortográfico 

existente no software apontar erros, contribuiu para alguns dos estudantes 

visualizarem os erros cometidos e os corrigirem antes da conclusão da atividade. O 

que entendemos ser ação positiva, pois isto indica tanto a apropriação tecnológica 

dos recursos do software como do conteúdo em estudo. 

Questão 6: Na sua opinião, desenvolver atividades com tecnologias digitais de 

informação e comunicação (TDIC) em rede, na disciplina de língua portuguesa, 

prejudica a aprendizagem dos conteúdos ou, ao contrário, potencializa essa 

aprendizagem? Justifique sua resposta. 

Como resposta, todas as duplas afirmaram que desenvolver atividades com 

TDIC em rede na disciplina de Língua Portuguesa potencializa a aprendizagem dos 

conteúdos dessa disciplina. Alguns justificaram isso dizendo que tais atividades 

ajudam por ter aonde pesquisar. Outros por que o uso da internet favorece o acesso 

à informação e, por isso, podem aprender as coisas em pouco tempo e tirar dúvidas. 

Ressaltaram ainda o fato de que se dedicam mais pois gostam da tecnologia.  

Com base no posicionamento dos estudantes nesta questão entendemos, de 

modo geral, que o desenvolvimento de atividades com TDIC em rede, na disciplina de 

Língua Portuguesa, potencializa suas aprendizagens dos conteúdos. Este resultado 

indica que utilizar TDIC como meio para articular os conteúdos curriculares é maneira 

profícua de potencializar as aprendizagens no processo de escolarização.  

Questão 7: Aponte um aspecto positivo que você percebeu nesta atividade 

colaborativa de escrita em hipertexto.  

De modo geral, os aspectos positivos apontados pelos estudantes foram: terem 

mais consciência do que é um hipertexto, bem como, saber que poderão desenvolver 

trabalhos futuros com ele. Destacaram novamente o fato de que utilizar a internet 

oferece a maior facilidade para desenvolver pesquisa. Frisaram também que no 

trabalho em duplas, em colaboração surgiu mais ideias, mais desenvolvimento, maior 

conhecimento em informática.  

Analisando os aspectos positivos apontados, constatamos que os estudantes 

compreendem que a internet configura um facilitador para o desenvolvimento de 

pesquisas. Bem como que o trabalho colaborativo favorece a implementação de 

atividades em rede.  
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Assim sendo, tendo por referência os resultados apontados ao longo desta 

análise reflexiva das questões abordadas nesta seção, concluímos o primeiro ciclo 

desta investigação-ação e encaminhamos o seu segundo ciclo. 

 

6.6 O SEGUNDO CICLO DA INVESTIGAÇÃO 

 

6.6.1 Primeiro Encontro de planejamento: o replanejamento das ações 

 

No dia 19/08/2017, na sala dos professores, dialogamos com a professora 

Lúcia sobre as atividades de criação do e-mail e de escrita colaborativa em hipertexto 

desenvolvidas com os estudantes do segundo ano. Neste contexto, avaliamos que 

tanto o planejamento como a execução destas atividades foram positivas pois os 

estudantes conseguiram realizá-las e alcançaram o objetivo proposto que foi 

desenvolver competências e habilidades cognitivas de produção textual por meio de 

suporte diferente dos tradicionais papel e caneta, no caso, produzindo em hipertexto. 

Neste encontro decidimos iniciar o planejamento de outra atividade a ser 

desenvolvida com a turma, o que configurou o início do segundo ciclo da pesquisa-

ação, para dar continuidade as ações de integração de TDIC nas práticas escolares 

da disciplina de Língua Portuguesa. Mudando o enfoque da proposta de ação inicial 

que foi apresentada quando estabelecemos parceria, optamos por desenvolver uma 

atividade diferente daquelas que foram explicitadas na referida proposta, decidimos 

pela elaboração de uma WebQuest. A escolha por trabalhar com esta tecnologia foi 

motivada pela intenção de modificar a natureza do processo educacional em 

desenvolvimento na disciplina, bem como, os processos comunicacionais existentes 

entre os participantes.  

Neste sentido, buscamos informações na internet sobre o que é e como fazer 

uma WebQuest. Nos serviu de referência o vídeo, “WebQuest – o que é e como se 

faz”, elaborado pela professora Deborah Costa, que encontramos no YouTube 

(WEBQUEST, 2014). Este vídeo explica detalhadamente o que é uma WebQuest, 

para que serve, como ela é estruturada, em que situações pode ser utilizada, bem 

como, apresenta um passo a passo de como construir uma utilizando a plataforma 

Google Sites. Para além do vídeo, também buscamos alguns exemplos de WebQuest 

na Internet (PEREIRA, 2009). Inclusive, em conformidade com os registros do diário, 

“[...] apresentamos à professora uma WebQuest que tematizava filosofia política, a 
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qual havíamos construído em 2015, durante a especialização em mídias na educação” 

(Dário do Pesquisador, 19/08/2017). 

Para entendermos melhor o que é WebQuest, é importante destacar que esta 

consiste em um tipo de metodologia de ensino desenvolvida em 1995 por Bernie 

Dodge, professor de tecnologia educacional da San Diego State University, localizada nos 

Estados Unidos da América. Dodge (1995, p. 2) definiu a Webquest como “[...] uma 

investigação orientada, em que algumas ou todas as informações com que os 

aprendizes interagem são originadas de recursos da Internet, opcionalmente 

suplementados por videoconferências”. Em outras palavras, pretende ser uma 

metodologia de engajar estudantes e professores em um uso da Internet voltado para 

o processo educacional, estimulando a pesquisa, o pensamento crítico, e a produção 

de materiais.  

Pode-se dizer ainda que a WebQuest é um projeto de ensino que utiliza 

recursos da Internet. Neste projeto, organizado em uma página da Internet, se aborda 

de maneira criativa qualquer assunto, inclusive conteúdos curriculares. Sua estrutura 

básica de organização, via de regra, é composta por 6 seções: Introdução, Tarefa, 

Processo, Recursos, Avaliação e Conclusão. 

A Introdução consiste em: apresentar o tema e sua importância, antecipando 

para os estudantes o assunto tratado e os instigando a descobrir o conteúdo a ser 

desenvolvido. A Tarefa consiste em: descrever o produto que se espera dos 

estudantes ao final da WebQuest37 e que ferramentas devem ser utilizadas para 

elaborá-la. O Processo consiste em: indicar os passos que os estudantes terão de 

percorrer para desenvolver a Tarefa. Os Recursos consistem em: disponibilizar os 

links para os sites nos quais os estudantes obterão as informações necessárias para 

elaborarem o trabalho. A Avaliação consiste em: especificar os critérios adotados para 

avaliar o desempenho dos estudantes, em grupo ou individualmente, no 

desenvolvimento das atividades. A Conclusão consiste em: fechar a atividade, isto é, 

resumir o assunto explorado ao longo das atividades e os objetivos supostamente 

atingidos.  

Na sequência desta pesquisa exploratória sobre WebQuest, que realizamos, a 

professora Lúcia informou que continuaria trabalhando alguns conteúdos de gramática 

 

37  Exemplo de Tarefa: resolver um problema; formular e defender uma opinião; analisar uma 
problemática; redigir um texto ou qualquer coisa que exija dos estudantes processar e transformar as 
informações coletadas. 
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(tais como, adjunto adverbial, adjunto adnominal dentre outros) até o dia 06/09/2017 

com os estudantes, e, depois disso, faria a avaliação do trimestre sobre estes 

conteúdos. Por isso ela sugeriu que fizéssemos o planejamento e elaboração da 

WebQuest, conjuntamente, entre os dias 21/08/2017 e 15/09/2017 para podermos 

iniciar o desenvolvimento desta atividade com a turma ainda no dia 18/09/2017, ou 

seja, em tempo hábil para cumprir tanto a carga horária anual da disciplina quanto os 

conteúdos curriculares previstos para a mesma. 

 Assim, o planejamento e a elaboração da WebQuest foram realizados dentro 

deste período apontado. Porém, a data prevista para o início do desenvolvimento das 

ações precisou ser adiada por conta da greve dos servidores estaduais que aconteceu 

durante os meses de setembro, outubro e novembro de 2017. Fato este que interferiu 

diretamente no desenvolvimento das ações da pesquisa, pois atrasou o trabalho dos 

conteúdos curriculares na turma e, consequentemente, a proposta de ação com a 

WebQuest.  

Sobre esta greve é importante tecer uma observação. Sua implementação foi 

essencial para os professores estaduais reivindicarem direitos básicos, como o 

recebimento de seus salários em atraso. Uma vez que o governo do estado estava 

pagando os salários dos professores de maneira parcelada a mais de 5 meses, sendo 

que alguns servidores nem parcelado estavam recebendo. Então a realização desta 

greve pelos servidores foi uma reivindicação plenamente legal, legítima, 

compreensível e, acima de tudo, justa, tendo em vista que todo trabalhador(a) 

legalmente investido em um cargo, que desempenha as funções de sua atribuição, 

tem direito a receber o pagamento pelo trabalho realizado. Destacamos que a 

professora Lúcia aderiu e permaneceu em greve durante todo o período. 

Apesar desta situação dramática vivenciada pelos professores estaduais, é 

importante frisar que foi neste primeiro encontro do segundo ciclo que – devido ao fato 

de estarmos mais familiarizados com a forma de proceder de cada um, diferentemente 

dos encontros de planejamento do primeiro ciclo, nos quais houve menor intimidade 

– conseguimos estabelecer um diálogo mais aberto e sincero sobre as ações 

realizadas na turma. Bem como problematizar de maneira mais consistente as 

situações que geravam dificuldades de procedimento no decorrer destas ações, tudo 

isso com maior envolvimento e intensidade reflexiva. Foi neste momento que 

percebemos, de fato, que a parceria havia sido fortalecida e que, por conta disso, as 
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ações visando a integração de tecnologias na disciplina, com a turma, poderiam ser 

ainda mais qualificadas. 

 

6.6.2 Segundo Encontro de planejamento das atividades do segundo Ciclo 

 

No segundo encontro de planejamento com a professora Lúcia, realizado no 

dia 31/08/2017, iniciamos a elaboração de uma WebQuest, pois decidimos que esta 

constitui a segunda atividade de integração de TDIC nas práticas escolares da 

disciplina de Língua Portuguesa. Optamos pela realização de uma Webquest pelo fato 

de que a entendemos38 como um recurso digital investigativo e ativo consistente para 

conduzir o processo de ensino-aprendizagem nesta disciplina.  

A escolha e definição da temática que orienta a WebQuest aconteceu de modo 

semelhante ao modo como deu-se na atividade de escrita colaborativa em hipertexto. 

Pelo grupo do WhatsApp a professora contatou a turma e sondou os estudantes sobre 

possibilidades temáticas. Apresentou a eles uma lista com 15 possíveis temas para 

redação do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 2018. Dentre estes temas 

apresentados, a maioria dos estudantes da turma que participou da consulta através 

do grupo do WhatsApp escolheu a temática: “Sistema Penitenciário Brasileiro”. Por 

conseguinte, definimos Sistema Penitenciário Brasileiro como a temática principal da 

WebQuest. 

Como este diálogo entre a professora e os estudantes aconteceu em um 

momento anterior a este encontro de planejamento, ou seja, no intervalo entre o 

primeiro e o segundo encontros, bem como devido ao fato de que no primeiro encontro 

de planejamento do segundo ciclo estudamos juntos alguns recursos sobre o que é e 

como se faz uma WebQuest, a professora apresentou-nos um esquema que já havia 

produzido em documento do software proprietário Word, esboçando algumas ideias 

para compor a WebQuest. 

 

38 Neste ponto salientamos, para fundamentar nossa visão, as diferentes experiências e projetos com 
Webquest já executados, catalogados, registrados e comprovados cientificamente, os quais foram 
bem-sucedidos em propostas de ensino, inclusive em escolas públicas brasileiras. Para exemplificar, 
citamos dois trabalhos produzidos tendo por foco o ensino escolar: 1) Ensino de matemática com 
internet: a metodologia webquest no ensino de sólidos geométricos no 9º ano (ANJOS; MERCADO, 
2016); 2) WebQuest no Ensino de Química: a experiência de uma professora e seus estudantes do 
Ensino Médio (SILVA; MELLO, 2010).  
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O quadro 2 a seguir apresenta a proposta que a professora esquematizou e 

nos apresentou neste encontro de planejamento. 

 

Quadro 2 - Proposta inicial da WebQuest 

(continua) 

Proposta inicial da WebQuest 

 

 

 

 

 

 

 

Introdução 

Tema: Sistema Penitenciário Brasileiro 
Por ser este um tema amplamente abordado e discutido nas diferentes mídias 
digitais e ter muito haver com a realidade concreta local, onde crimes ocorrem com 
frequência, este projeto tem por objetivos: a) aprofundar os conhecimentos sobre 
o que leva o ser humano (e em especial os jovens) ao cárcere e; b) analisar a 
situação do sistema penitenciário brasileiro.  
Juntos assistiremos ao vídeo “A Liga – Crônicas do presídio – Episódio 1) e 
realizaremos leituras para acessarmos diferentes conhecimentos existentes 
acerca do tema e, desta maneira, podermos analisar os aspectos positivos (se 
houverem) e negativos dentro do presídio (que é uma instituição da sociedade 
civil). 
Leia, pesquise, problematize e dialogue com seu colega sobre a temática em 
questão. Estas informações e conhecimentos acessados e interações 
desenvolvidas servirão de referência para que vocês componham um texto 
dissertativo-argumentativo o qual será compartilhado com os demais colegas da 
turma no seminário a ser realizado. 

 

 

 

 

 

Tarefa 

Os estudantes deverão informar-se acerca do tema, para posteriormente produzir 
um texto dissertativo-argumentativo, obedecendo às regras de pontuação e 
realizar uma exposição dos conhecimentos adquiridos em seminário. Deverão 
ainda, emitir uma opinião crítica a partir da investigação realizada. 
Nossa sociedade está a mercê dos marginais e as prisões estão lotadas. É 
necessário refletir sobre: 
O que leva um ser humano a cometer crimes e ser submetido a ficar preso numa 
cela? 
Quais as condições de ressocialização, cumprindo uma pena em cela superlotada, 
insalubre, com má alimentação? 
Muitas vezes o indivíduo é levado ao crime através do consumo ou tráfico de 
drogas, mas no presídio continua tendo acesso. 
Viver confinado é viver com dignidade? 
Após cumprir a pena, o indivíduo é reintegrado à sociedade. Ele está preparado e 
a sociedade o aceita? 

 

Tempo 

O tempo para a realização das atividades desta Webquest será de 10 aulas, sendo 
que teremos 5 aulas semanais, sendo que a duração dela será de 
aproximadamente 14 dias.  

 

 

 

 

Processo 

 

 

A atividade deverá acontecer da seguinte maneira. Organizados em duplas, os 
estudantes devem: 

1. Assistir ao vídeo “A Liga – Crônicas do Presídio (Episódio 1). 
2. Buscar informações que abordam o tema nos sites apresentados no 

campo RECURSOS desta webquest, bem como os textos anexados 
nele, para leitura e pesquisa a fim de elaborar um texto dissertativo-
argumentativo que contemple seu posicionamento a respeito do TEMA. 

Esta atividade é dividida em cinco etapas: 
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Quadro 2 - Proposta inicial da WebQuest 

(conclusão) 

 

 

 

Processo 

Primeira Etapa: 
Assistir o vídeo (duas primeiras aulas). Leitura dos textos propostos para pesquisa 
(terceira e quarta aula). 
Segunda Etapa: 
Elaboração do texto dissertativo-argumentativo que contemple posicionamento da 
dupla de estudantes a respeito do assunto (quinta e sexta aulas). 
Terceira Etapa: 
Envio do texto para o e-mail da turma (sétima aula). 
A proposta é que os alunos destinem tempo também fora da sala à pesquisa e 
produção do texto. Todos os estudantes devem ler o conteúdo proposto para 
pesquisa. 
Quarta Etapa: 
Será realizado um seminário onde os estudantes apresentarão os conhecimentos 
obtidos e realização um breve debate (oitava e nona aulas). 
Quinta Etapa: 
Após a correção através do código, os estudantes farão a reescrição do texto. 
O texto, necessariamente deverá ser redigido no Google Docs. 
Os seguintes critérios devem ser observados: tamanho da fonte 12, letra Times 
New Roman, espaçamento entre linhas 1,5, margens 2,5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos 

As fontes a serem utilizadas para realizar a pesquisa da Webquest são as seguintes: 
1) A Liga - Crônicas do Presídio - Episódio 1. Endereço eletrônico do recurso: 
https://www.youtube.com/watch?v=TqbjR2Sc8Zs 
2) A origem da criminalidade. Endereço eletrônico do recurso: 
https://super.abril.com.br/ciencia/a-origem-da-criminalidade/ 
3) Por que tantos adolescentes estão se envolvendo na criminalidade? Endereço 
eletrônico do recurso: http://www.cruzeirodovale.com.br/geral/por-que-tantos-
adolescentes-estao-se-envolvendo-na-criminalidade-/ 
4) Entrei no Mundo do Crime e Não tem Como Sair. Endereço eletrônico do recurso: 
http://menteiurd.blogspot.com.br/2016/11/entrei-no-mundo-do-crime-e-nao-tem-
como.html 
5) Ex-menor infrator conta como saiu do mundo do crime; Endereço eletrônico do 
recurso: https://www.youtube.com/watch?v=WTki4p2jUqM 
6) O caos no sistema carcerário brasileiro: em busca de alternativas; Endereço 
eletrônico do recurso: http://justificando.com/2017/01/09/o-caos-no-sistema-
carcerario-brasileiro-em-busca-de-alternativas/ 
7) Pontuação. Endereço eletrônico do recurso: 
http://portugues.uol.com.br/gramatica/pontuacao-.html 

 

Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

Após a professora apresentar esta proposta, a qual foi editada e estava 

disposta em um documento do software proprietário Word em seu computador 

pessoal, acessamos a Internet. Logados com a conta que criamos para desenvolver 

a atividade de escrita colaborativa em hipertexto, acessamos a platoforma Google 

Sites para começar a elaborar a WebQuest em seu formato online. Neste momento, 

conforme registramos no diário: 

 

[...] a professora demonstrou insegurança, pois era a primeira vez que estava 
acessando a plataforma e não conhecia nenhum dos recursos nela 
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disponibilizados. Neste sentido, solicitou-nos auxílio e fomos a instruindo na 
utilização dos recursos ao mesmo tempo em que ela realizava as primeiras 
ações para elaborar a Webquest na plataforma. Neste contexto, dentro da 
plataforma Google Sites (no modelo clássico, não no novo modelo) criamos 
em colaboração uma página a qual nomeamos com a temática que foi 
definida através da consulta aos estudantes pelo grupo do WhatsApp, ou 
seja, Sistema Penitenciário Brasileiro. Navegamos pela galeria de modelos 
de páginas oferecidas, selecionamos a aba Escola e Educação e escolhemos 
a opção webquestmodel. Foi assim que iniciamos a produção online da 
Webquest (Diário do Pesquisador, 31/08/2017). 

 

O modelo de página pelo qual optamos (webquestmodel), oferece um formato 

com estrutura pré-definida dos componentes básicos de uma WebQuest, os quais 

estão dispostos em sentido vertical, no lado esquerdo da tela. A saber, os 

componentes básicos apresentados são: Introdução, Tarefa, Processo, Recursos, 

Avaliação e Conclusão. 

Durante este primeiro momento do processo de edição da WebQuest, 

basicamente transferimos os dados da proposta desenvolvida pela professora, que 

estavam em documento do software proprietário Word, para a página que criamos na 

plataforma Google Sites. Contudo, quando fomos um pouco além disso, encontramos 

algumas dificuldades, especialmente no momento de inserirmos recursos, tais como 

links de sites, arquivos de vídeo e áudio e imagens, pois o sinal da Internet estava 

instável o que limitou as nossas ações. Por isso, decidimos nos reunir em outra 

ocasião para continuarmos a elaborar a Webquest, agendamos o dia 02/09/2017 para 

fazermos isso. Nesta ocasião inserimos os recursos básicos, elaboramos a avaliação 

e a conclusão.  

 

6.6.3 Terceiro Encontro de planejamento do segundo ciclo  

 

Neste encontro, realizado no dia 09/09/2017, seguimos com o processo de 

elaboração da WebQuest. Através de um diálogo inicial problematizando e retomando 

reflexivamente o que havíamos elaborado no encontro anterior, acessamos a internet 

e a página do Google Sites que criamos para abrigar a WebQuest. Neste contexto, a 

professora Lúcia apresentou-nos sua proposta, que estava disposta em um 

documento do software proprietário Word e que foi produzida em um momento 

anterior a este encontro destinado para o planejamento colaborativo da atividade, para 

compor as seções Avaliação e Conclusão deste recurso didático.  
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A proposta da professora para compor a Avaliação e a Conclusão da WebQuest 

está esquematizada no quadro 3 abaixo. 

 

Quadro 3 - Apresenta os componentes Avaliação e Conclusão da WebQuest de 

acordo com a proposta da professora Lúcia 

 

 

 

 

Avaliação 

Os estudantes serão avaliados em duplas e individualmente. 
Os critérios que orientarão a avaliação serão os seguintes: 
a) disposição em participar ativamente das pesquisas e discussões do 
grupo; 
b) organização; 
c) capacidade de identificar e usar os sinais de pontuação que representam 
recursos atribuídos à escrita. 
d) Produção de um texto dissertativo-argumentativo. 
e) Apresentação em seminário dos conhecimentos construídos a cerca da 
pesquisa realizada e formar uma opinião crítica em relação ao tema. 
Lembre-se que o objetivo destas atividades é qualificar nossa aprendizagem 
e não dificultá-la. 

 

 

 

 

 

Conclusão 

Através das atividades proporcionadas por esta Webquest será possível a 

inteiração com o tema “Sistema Penitenciário Brasileiro”, que exige uma 
análise crítica da atual situação da população carcerária brasileira. 
É necessário analisar criticamente as razões que levam o ser humano a 
infringir as leis, para que assim possamos compreender e averiguar onde a 
sociedade, os órgãos governamentais e demais instituições podem contribuir 
para melhorar esta situação. 
A escola é o local ideal para promover o debate deste assunto, pois é através 
da educação que podemos promover mudanças, iniciando pela cordialidade 
e respeito entre os colegas, o que perpassa aos lares e a sociedade que está 
cada vez mais doente. 
Nesse sentido, a problematização, a reflexão, o diálogo e o senso crítico 
precisam acompanhar as nossas ações nos mais variados espaços em que 
atuamos. 
Pesquisar e atualizar-se sobre este tema, é uma oportunidade de exercitar 
a cidadania, para que aos poucos façamos a diferença, iniciando no meio 
em que vivemos. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Tomando por referência esta proposta, dialogamos sobre a importância e 

necessidade de ser contemplado e desenvolvido o conteúdo específico da disciplina 

de Língua Portuguesa nesta atividade. Por isso, decidimos conjuntamente manter a 

proposta e apenas acrescentar no espaço destinado para os recursos, alguns 

materiais didáticos que abordem especificamente o conteúdo programático do 

currículo previsto para ser trabalhado com os estudantes, a saber, sinais de pontuação 

gráfica.  
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Seguindo este momento discussão sobre a proposta, passamos efetivamente 

à edição da WebQuest na página em que está localizada. Neste sentido, transferimos 

a proposta que estava no software proprietário Word, para o ambiente da WebQuest. 

Assim sendo, editamos inicialmente os itens Avaliação e Conclusão. Depois alteramos 

algumas outras configurações, tais como o layout dos itens Introdução e Avaliação 

que estavam organizados em um único bloco e passaram a ser apresentados em dois 

blocos. Fizemos isso, para tornar possível a disposição de imagens ao lado da parte 

composta por informações especificamente no formato textual. Neste sentido, 

inserimos no item Introdução uma fotografia contendo todos os estudantes da turma, 

a qual a professora havia feito com este objetivo no dia em que foi realizada a atividade 

de reescrita textual durante as ações do primeiro ciclo, e uma outra imagem, extraída 

de uma página da internet, no item avaliação para tentar sensibilizar os estudantes 

quanto a forma de avaliação das atividades.  

Neste contexto, editamos também a seção Recursos. Para isso, pesquisamos 

em diferentes páginas da internet conteúdos referentes ao tema Sistema Penitenciário 

Brasileiro, lemos artigos jornalísticos, entrevistas, textos de revistas, visualizamos 

imagens de penitenciárias brasileiras – inclusive uma delas inserimos no item Tarefa 

– e assistimos alguns vídeos no YouTube. De todo este conjunto aleatório de dados 

e informações, selecionamos e organizamos aquelas que consideramos mais 

adequadas à proposta da atividade e, então, criamos seis links dentro do item 

Recursos no intuito de direcionar o acesso dos estudantes para as páginas da internet 

que apresentam tais informações. Estes links possuem as seguintes denominações: 

A Liga – Crônicas do Presídio – Episódio 1 (documentário com uma hora e dois 

minutos de duração); A origem da criminalidade (texto de revista eletrônica); Por que 

tantos adolescentes estão se envolvendo na criminalidade? (texto de revista 

eletrônica); Entrei no Mundo do Crime e Não tem Como Sair (texto de revista 

eletrônica); Ex-menor infrator conta como saiu do mundo do crime (documentário com 

cinco minutos de duração); Pontuação (texto de revista eletrônica que aborda 

especificamente o conteúdo programático de Língua Portuguesa sinais de pontuação 

gráfica).  

Durante este processo de edição da WebQuest, com mais ênfase no momento 

da organização e seleção dos recursos e materiais, dialogamos, problematizamos e 

refletimos intensamente sobre as formas de disponibilizar as informações neste 

recurso didático. Uma vez que estávamos preocupados em não realizar, através dele, 
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apologia ou incitar os estudantes ao crime ou a agirem de maneira agressiva ou 

violenta com outras pessoas. Ao contrário, nosso foco orientador consistia em 

conduzir a uma investigação ativa e reflexiva sobre o contexto contemporâneo da 

criminalidade juvenil no Brasil, relacionando-o com a realidade social vivenciada por 

muitos jovens (inclusive por estudantes da turma de acordo com relatos da professora) 

e traçando paralelos com os conteúdos específicos da disciplina de Língua 

Portuguesa. Ou seja, a intenção principal concernia em possibilitar uma atividade de 

estudo colaborativa e interativa mediada por TDIC, com base em uma temática 

atraente para a turma, pois foram os estudantes que definiram o tema Sistema 

Penitenciário Brasileiro, na qual diferentes aspectos e relações características da 

Língua Portuguesa pudessem ser abordadas de maneira dinâmica, atualizada e 

coerente com os interesses dos sujeitos envolvidos no processo de ensino-

aprendizagem.  

A seguir apresentamos a Figura 10, a Figura 11, a Figura 12, a Figura 13, a 

Figura 14 e a Figura 15 que mostram a WebQuest em sua versão final, ou seja, na 

sua versão online. Apresentamos cada uma das suas seções tais como foram 

elaboradas nos planejamentos colaborativos, inclusive com as alterações textuais 

feitas nas seções Introdução e Avaliação. 

 

Figura 10 - Apresenta o componente Introdução da WebQuest 

 

 
 
Fonte: https://sites.google.com/site/sistemapenitenciariobrasileiro/introduo. 
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Figura 11 - Apresenta o componente Tarefa da WebQuest 

 

 
 
Fonte: https://sites.google.com/site/sistemapenitenciariobrasileiro/tarefa. 

 

Figura 12 - Apresenta o componente Processo da WebQuest 

 

 
 
Fonte: https://sites.google.com/site/sistemapenitenciariobrasileiro/processo. 
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Figura 13 - Apresenta o componente Recursos da WebQuest 

 

 

 
Fonte: https://sites.google.com/site/sistemapenitenciariobrasileiro/recurso. 

 

Figura 14 - Apresenta o componente Avaliação da WebQuest 

 

 
 
Fonte: https://sites.google.com/site/sistemapenitenciariobrasileiro/avaliao. 
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Figura 15 - Apresenta o componente Conclusão da WebQuest 

 

 
 
Fonte: https://sites.google.com/site/sistemapenitenciariobrasileiro/webquestmodel. 

 

Ao final deste encontro, concluído o processo de planejamento da WebQuest, 

combinamos de definir uma data para compartilhá-la com os estudantes via e-mail e 

iniciar as ações de implementação da atividade. Após isso, a professora Lúcia 

imprimiu toda a WebQuest, fez uma capa para ela, e disse que iria apresentá-la à 

diretora da escola para mantê-la consciente de nossas ações na turma.  

Ao longo destas ações de planejamento, embora ainda apresentando algumas 

dificuldades básicas de operação dos recursos, a professora manifestou ao menos 

duas características peculiares relevantes, facilmente perceptíveis e dignas de 

destaque para esta pesquisa: a) maior compreensão da linguagem tecnológica 

envolvida no processo de construção de atividades de estudo em rede; b) maior 

autonomia e habilidade na utilização das TDIC quando comparado com os momentos 

anteriores destinados ao planejamento das ações. O que pode ser considerado um 

primeiro movimento em direção a um provável processo de emancipação/autonomia 

no trato pedagógico com as TDIC. 

 

6.6.4 Ação e observação do segundo ciclo: primeiro dia 
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No dia 20/12/2017 realizamos, no laboratório de informática da escola, o 

primeiro dia de desenvolvimento da proposta da WebQuest. No total 22 estudantes 

participaram ativamente da ação, a qual teve duração de dois períodos de aula. 

As ações desenvolveram-se orientadas pela seguinte estrutura. Inicialmente a 

professora Lúcia explicou aos estudantes que a Webquest é um tipo de projeto de 

estudo, de médio prazo, elaborado para ser desenvolvido em rede. Bem como 

destacou que este projeto de estudo, a ser trabalhado individual e coletivamente pela 

turma, foi planejado tendo por base o tema Sistema Penitenciário Brasileiro, o qual 

havia sido sugerido por eles em aula. Seguindo esta orientação informou, passo a 

passo, a sua estrutura de organização, ou seja, Introdução, Tarefa, Processo, 

Recursos, Avaliação e Conclusão. Esclareceu detalhadamente cada um dos objetivos 

que fundamentam estes diferentes itens, bem como, que o desenvolvimento desta 

atividade consiste na avaliação final da disciplina de Língua Portuguesa no semestre.  

Na sequência, devido ao fato de que poucos computadores do laboratório 

estavam funcionando adequadamente, organizamos os estudantes em trios para 

todos poderem participar da atividade. Após esta ação, a professora pediu para os 

estudantes acessarem a conta de e-mail, que foi criada nas práticas do primeiro ciclo, 

e clicarem sobre o link que havíamos compartilhado com eles por meio de uma 

mensagem enviada no dia 19/12/2017. Este link, presente na mensagem, os 

redirecionaria para a página da Internet onde está localizada a WebQuest. No entanto, 

nem todos os estudantes conseguiram fazer isso, pois alguns deles não lembravam 

mais a senha de acesso de suas contas de e-mail, o que demandou que a professora 

escrevesse no quadro o endereço eletrônico da WebQuest, a saber, 

<https://sites.google.com/site/sistemapenitenciariobrasileiro>.  

Assim, depois de copiarem no navegador do seu computador o endereço 

eletrônico informado pela professora, passaram a acessar o ambiente da WebQuest 

e estudar sua proposta de ação.  

Como o sinal da Internet estava instável nos computadores, os estudantes 

enfrestaram dificuldades para visualizar o vídeo “A Liga – Crônicas do Presídio 

(Episódio 1)” e ler os textos disponibilizados como recursos. Uma vez que tanto o 

vídeo quanto as páginas dos textos não carregavam plenamente seus conteúdos. Por 

isso, alguns deles pediram se seria possível fazerem uso de seus smartphones 

pessoais para acessarem os recursos da WebQuest. Concordamos que seria possível 
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e alguns deles utilizaram, mas não por muito tempo, pois também não conseguiam 

captar com estabilidade o sinal de Internet em seus smartphones.  

Neste contexto, conforme registramos no diário: 

 

Alguns estudantes começaram a se agitar e conversar sobre assuntos 
diferentes daqueles planejados para este momento, e a situação agravou-se 
ainda mais depois que uma turma do terceiro ano entrou no laboratório para 
convidar toda a turma a participar de uma festa, produzida por eles, com a 
finalidade de levantar fundos para a formatura. Esta situação exigiu que a 
professora interferisse no sentido de solicitar mais atenção ao 
desenvolvimento das atividades de estudo. Os estudantes compreenderam a 
situação e atenderam a solicitação da professora, focando novamente sua 
atenção na leitura dos recursos da WebQuest (Diário do Pesquisador, 
20/12/2017). 

 

Durante a atividade circulamos pela sala dialogando com os estudantes sobre 

a proposta de estudo e esclarecendo dúvidas acerca desta. Neste sentido, alguns 

estudantes pediram se a produção textual, prevista e expressa no espaço da Tarefa, 

deverá ser realizada em duplas ou individualmente. Ao que a professora esclareceu 

que a única atividade da WebQuest a ser realizada individualmente será esta 

produção, pois ela precisa avaliar cada um dos estudantes em particular acerca da 

correta utilização da pontuação gráfica, que é o conteúdo de Língua Portuguesa a ser 

considerado. 

Antes de concluirmos estas primeiras ações de estudo, dedicamos 10 minutos 

para problematização e reflexão sobre a compreensão dos estudantes acerca do tema 

em estudo. Durante este tempo mediamos os diálogos nos quais eles manifestaram 

suas opiniões. Nesta perspectiva, alguns salientaram a importância da educação 

familiar na vida das pessoas para evitar a criminalidade; outros destacaram que todo 

o crime dever ser penalizado; outros que há a necessidade de pena de morte no Brasil 

para criminosos violentos, etc. 

Após este momento de problematização e reflexão sobre o estudado, 

orientamos que os estudantes que possuem acesso à Internet em casa dediquem um 

tempo também para ler os textos e ver os vídeos que disponibilizamos como recursos. 

Haja vista que estes serão fundamentais para o desenvolvimento da produção textual. 

Cabe salientar ainda, que dos 15 computadores de mesa do laboratório, foram 

utilizados apenas 10, pois 5 estavam com problemas no cabeamento o que 

inviabilizou o acesso à Internet com eles. Bem como, que não utilizamos nenhum dos 
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30 netbooks, que estão em perfeitas condições de funcionamento, porque 

simplesmente não estavam configurados ou habilitados para acessar a Internet.  

Sobre esta situação enfrentada com os netbooks, em especial, registramos em 

nosso diário: 

 

[…] é importante destacar que a professora Lúcia contatou a direção da 
escola, no dia 18/12/2017, ou seja, dois dias antes, para agendar o laboratório 
e os netbooks para o desenvolvimento da atividade. A direção agendou e 
disse que todos netbooks estavam funcionando normalmente e que seria 
possível utilizá-los. No entanto, não foi possível utilizá-los durante a prática 
porque não estavam configurados para acessar a Internet.  
Diante desta circunstância, em meio à prática, a professora pediu para eu 
permanecer no laboratório com a turma e foi dialogar com a equipe gestora, 
exigindo providências, pois devido ao que nos foi informado havíamos nos 
organizado para utilizar os netbooks na atividade. Tendo em vista a exigência 
da professora, a direção entrou em contato com um técnico, o qual chegou 
ainda durante a realização da atividade para tentar solucionar o problema. 
Como não conseguiu solucionar o problema em tempo, utilizamos apenas os 
computadores de mesa do laboratório (Diário do Pesquisador, 20/12/2017). 

 

Esta situação relatada retrata apenas algumas das dificuldades cotidianas 

existentes no contexto escolar, com as quais os professores se deparam e precisam 

agir de maneira a enfrentá-las para pôr em prática seu planejamento. Bem como 

demonstra a importância do diálogo entre os diferentes setores da instituição no intuito 

de encontrar uma solução para as situações problemáticas que surgem no decurso 

das ações de ensino. Porém, neste caso específico, também mostra um problema de 

gestão escolar a ser tratado, pois houve incoerência entre a informação da direção 

sobre os netbooks e o estado de funcionamento dos mesmos.  

 

6.6.5 Ação e observação do segundo ciclo: segundo dia 

 

No dia 21/12/2017 realizamos o segundo dia de desenvolvimento da proposta 

da Webquest. No total 20 estudantes participaram ativamente da ação, a qual teve 

duração de três períodos de aula. 

As ações aconteceram da seguinte maneira. Antes de iniciarmos as atividades 

com a turma, a direção da escola nos informou que o técnico contatado no dia anterior 

para resolver a situação dos netbooks e sua inviabilidade de acesso à Internet, havia 

solucionado este problema, e, já seria possível utilizá-los para desenvolvermos as 

ações. Com base nesta informação da direção, dialogamos com os estudantes na sala 

de aula e decidimos nos deslocar, com toda a turma, para o laboratório de informática 
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para pegar os netbooks que estavam dentro do armário e, após isso, nos deslocarmos 

até a biblioteca, onde está localizado o roteador, a fim de continuarmos as atividades 

de estudo. Agimos em conformidade com esta decisão, fomos ao laboratório, cada 

um dos estudantes pegou um netbook e depois nos dirigimos até a biblioteca da 

escola. 

Na biblioteca, depois de os estudantes acomodarem-se com os netbooks em 

torno das três mesas redondas aí existentes, ligamos o computador da biblioteca, o 

roteador que está conectado a ele e os netbooks. Neste contexto, conforme registros 

do diário: 

 

[...] por mais de 20 minutos tentamos acessar a Internet com os netbooks 
para iniciar a atividade, porém não conseguimos. Os netbooks solicitavam 
uma senha de acesso a rede que nem a bibliotecária, nem a professora Lúcia, 
nem os estudantes sabiam. Mesmo após a diretora ter sido contatada e ter 
informado tal senha, e a termos utilizado para tentar acesso, continuamos 
sem conexão. Não conseguimos estabelecer conexão estável com a Internet 
nem mesmo com o computador de mesa da biblioteca. Diante destas 
circunstâncias, decidimos retornar ao laboratório de informática, guardar os 
netbooks no armário e utilizar os computadores de mesa do laboratório. 
Agimos desta maneira (Diário do Pesquisador, 21/12/2017). 

 

Contudo, no laboratório – considerando tanto o tempo que levaríamos para ligar 

os computadores quanto a experiência do dia anterior, na qual os computadores não 

conseguiram sustentar uma conexão estável com a rede, o que dificultou a 

visualização e o estudo dos recursos –, decidimos, coletivamente, assistir juntos o 

videodocumentário “A Liga – Crônicas do Presídio (Episódio 1)” na sala de vídeo da 

escola, pois o computador desta sala possuía conexão estável com a rede. Além 

disso, outro motivo que fortaleceu esta rápida tomada de decisão foi o fato de termos 

ainda apenas dois períodos para darmos continuidade à atividade. 

Tendo em vista esta decisão, a professora Lúcia foi novamente até a direção 

da escola, dialogou com a diretora, e conseguiu, para os próximos dois períodos, a 

sala de vídeo. Assim sendo, nos deslocamos do laboratório de informática para a sala 

de vídeo. Na sala de vídeo ligamos o computador e o projetor aí existentes, 

acessamos a Internet e o ambiente da Webquest. Na página da Webquest, 

navegamos pelo seu sumário e clicamos sobre a seção Recursos. No espaço desta 

seção clicamos sobre o primeiro link da lista de links que compõe os recursos, o qual 

nos redirecionou para a página do YouTube, onde encontra-se o vídeo “A Liga – 

Crônicas do Presídio (Episódio 1)”.  
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Durante os 47 minutos seguintes assistimos juntos o referido vídeo. Não 

assistimos todo ele pois a professora decidiu trabalhar com os estudantes o conteúdo 

referente a pontuação gráfica. Porém, antes disso, ao longo de 15 minutos, 

desenvolvemos uma problematização e reflexão coletiva sobre o conteúdo trabalhado 

pelo videodocumentário, a fim de fazer o fechamento desta atividade.  

Neste sentido, dialogamos com os estudantes sobre o contexto violento e 

miserável das penitenciárias brasileiras. Onde os encarcerados vivem em condições 

subumanas, insalubres e de completo abandono. Os estudantes manifestaram, 

espontaneamente, suas opiniões a este respeito. Alguns destacaram, por exemplo, a 

importância da criação e manutenção de projetos de ressocialização da população 

carcerária em associações civis e em empresas; outros salientaram a necessidade de 

serem fortalecidas as ações de educação e formação integral das pessoas, para que 

estas possam ter diferentes opções de vida e, assim, possam desenvolver-se de modo 

a evitar a criminalidade. Alguns outros sustentaram que é indispensável a articulação 

dos órgãos públicos com as famílias dos encarcerados para diminuir as situações de 

abandono e indigência. Outros, ainda, argumentaram que não se deve ter tanto 

cuidado e respeito com os presos, pois, se eles estão na cadeia, é porque 

prejudicaram a vida de outras pessoas e merecem aí sofrer.  

Seguindo este momento de problematização e reflexão sobre o assunto tratado 

no videodocumentário, a professora Lúcia decidiu trabalhar o conteúdo específico de 

Língua Portuguesa previsto na Webquest. Neste contexto, solicitou nossa ajuda para 

localizar dentre os recursos da Webquest o texto que trata sobre o conteúdo 

pontuação gráfica. Prontamente nos dispomos em auxiliá-la e localizamos o referido 

texto.  

Assim, durante os 20 minutos finais da atividade a professora trabalhou com os 

estudantes os sinais de pontuação. Nesta perspectiva, com base no texto do recurso 

da Webquest, a professora argumentou que os sinais de pontuação são sinais gráficos 

empregados na língua escrita para tentar recuperar recursos específicos da língua 

falada, tais como: entonação, jogo de silêncio, pausas, etc. Depois desta introdução 

do assunto, explicou detalhadamente, e com exemplos aplicados em orações, a 

divisão e o emprego dos sinais de pontuação. Tais como: o emprego de ponto, dois-

pontos, reticências, parênteses, ponto de exclamação, ponto de interrogação e 

vírgula. Os demais sinais de pontuação não foram trabalhados por falta de tempo. Por 
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isso, a professora afirmou que estes serão tratados com a devida atenção na próxima 

aula, na qual os estudantes também realizarão a produção textual. 

Por fim, é pertinente destacar que sondamos os estudantes no intuito de saber 

se haviam acessado a Webquest, para estudo, em espaços fora da escola. Uma vez 

que, no encontro anterior, havíamos orientado que procedessem desta maneira para 

melhor compreenderem sua proposta. No entanto, eles retornaram negativamente, 

disseram que não acessaram a Webquest para estudo fora do espaço escolar. 

Quando perguntamos sobre o motivo pelo qual não dedicaram um pouco de seu 

tempo extraclasse para tal estudo, 5 estudantes tomaram a frente e responderam 

dizendo que foi por falta de interesse no assunto e nas atividades apresentadas. Os 

demais ficaram calados e optaram por não manifestar suas opiniões a este respeito. 

 

6.6.6 Ação e observação do segundo ciclo: terceiro dia 

 

No dia 22/12/2017 realizamos o terceiro dia de desenvolvimento da proposta 

da Webquest. No total 20 estudantes participaram ativamente da ação, a qual teve 

duração de dois períodos de aula. 

As ações aconteceram da seguinte forma. Nos deslocamos da sala de aula 

para a sala de vídeo a fim de, neste local, a professora Lúcia concluir a abordagem 

do conteúdo trabalhado no encontro anterior e, depois disso, nos deslocarmos para o 

laboratório de informática para os estudantes produzirem, no Google Docs, o texto 

dissertativo-argumentativo previsto como componente avaliativo da Webquest. 

Seguindo está orientação, na sala de vídeo, após os estudantes acomodarem-se nas 

cadeiras, ligamos o computador e o projetor aí existentes, acessamos o ambiente da 

Webquest e, dentro dele, a seção Recursos. Nesta seção clicamos sobre o último link 

da lista de links de recursos, o qual conduziu ao texto, parcialmente estudado no 

encontro anterior, que tratava sobre o conteúdo pontuação gráfica. 

Neste contexto, a professora revisou os sinais de pontuação estudados, bem 

como, o emprego destes na escrita. Na sequência, abordou os sinais de pontuação 

que ainda não havia trabalhado, a saber, ponto e vírgula, aspas, travessão, chaves e 

colchetes. Sobre estes sinais explicou suas regras de emprego e apresentou, 

oralmente, alguns exemplos de aplicação em frases e orações. Encerrou assim a 

abordagem e o estudo do conteúdo previsto. Não apresentou exercícios práticos de 

emprego dos sinais, pois disse que os estudantes já haviam feito isto ao longo do 
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semestre. Porém, salientou que avaliará o emprego correto de todos os sinais de 

pontuação estudados no texto a ser elaborado. O tempo de duração destas ações foi 

25 minutos.  

Após este momento de revisão, a professora convidou os estudantes para 

deslocarem-se ao laboratório de informática a fim de elaborarem o texto dissertativo-

argumentativo. No entanto, os estudantes alegaram não estar preparados para 

produzir o texto, dado que não conseguiram ler todos os textos e assistir todos os 

vídeos disponibilizados como recursos na Webquest. Diante disso, a professora 

decidiu adiar a elaboração do texto para o próximo encontro, dia 26/12/2017. Bem 

como, decidiu permanecer na sala de vídeo para realizar com os estudantes, tanto a 

leitura dos textos que ainda não haviam lido, quanto assistir aos videodocumentários 

que ainda não haviam assistido completamente. 

Assim, em conformidade com estas decisões, assistimos durante 15 minutos o 

restante do videodocumentário “A Liga – Crônicas do Presídio (Episódio 1)”. Bem 

como assistimos durante 05 minutos a entrevista “Ex-menor infrator conta como saiu 

do mundo do crime”. Depois de assistirmos totalmente estes vídeos, como no 

encontro anterior, desenvolvemos um momento de problematização e reflexão sobre 

seus conteúdos. Ao longo deste momento, em conformidade com os registros do 

diário: 

 

[..] os principais argumentos levantados pelos estudantes em relação ao 
assunto dos vídeos foram: cometer um crime é uma opção; quem comete um 
crime merece viver e sofrer na prisão; bandido bom é bandido morto; é 
importante ter pena de morte como punição para crimes de assassinato. 
Neste contexto realizamos uma intervenção questionando o posicionamento 
dos estudantes. Questionamos, por exemplo, o que leva as pessoas a 
cometerem crimes, em que casos a pena de morte seria uma solução 
apropriada para punir pessoas que cometem crimes, qual a importância da 
liberdade para as pessoas, etc. Após esta intervenção, alguns continuaram 
sustentando os mesmos argumentos, outros, porém, mudaram, disseram, 
dentre outras coisas, que a educação é o principal caminho para mudar a 
cabeça e as ações das pessoas e, que ao fazer isso, pode torná-las cidadãs 
descentes, dignas de viver livremente em sociedade (Diário do Pesquisador, 
22/12/2017). 

 

Concluído este momento de problematização e reflexão sobre os vídeos, que 

durou 30 minutos, realizamos a leitura dialogada do texto “A origem da criminalidade”, 

o qual foi disponibilizado nos recursos da Webquest. Seguindo esta orientação, a 

leitura dialogada aconteceu da seguinte maneira. Um estudante lia um parágrafo do 

texto e, depois da leitura, o grupo levantava os principais argumentos apontados nele 
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e dialogava de modo crítico e reflexivo sobre o sentido dos argumentos do parágrafo. 

Lemos desta maneira todo o texto.  

Durante a leitura deste texto e ao longo das reflexões realizadas pela turma, 

dois estudantes relataram experiências e histórias de familiares, parentes e amigos 

envolvidos com drogas (tanto na condição de usuários como de traficantes) e que 

cometeram crimes (roubos e assassinatos). Nestas situações, a professora 

aproveitava para realizar reflexões sobre o contexto de vida extremamente violento 

vivenciado em muitos lugares no município. Apresentava dados que retratavam esta 

realidade. Bem como contava fatos e experiências de pessoas conhecidas que 

enfrentavam situações semelhantes e procurava relacionar todas estas coisas com o 

assunto do texto em estudo. Esta experiência de leitura dialogada e analítica do texto 

durou 30 minutos.  

 

6.6.7 Ação e observação do segundo ciclo: quarto dia 

 

No dia 26/12/2017 realizamos o quarto dia de desenvolvimento da proposta da 

Webquest. No total 19 estudantes participaram ativamente da ação de produção 

textual, a qual teve duração de dois períodos de aula. 

As ações aconteceram da seguinte forma. No laboratório de informática a 

professora Lúcia orientou os estudantes a se organizarem em duplas a fim de 

produzirem colaborativamente, e em coautoria, o texto que constitui o objeto de 

avaliação tanto da Webquest quanto da disciplina no semestre. É importante destacar 

que o texto era para ser uma produção individual, mas devido ao fato de não ter 

computadores habilitados para conectar a Internet para todos os estudantes, optamos 

pela produção em duplas. Seguindo esta orientação, os estudantes formaram as 

duplas (apenas 1 estudante da turma fez a atividade individualmente pelo fato de seu 

colega de dupla não ter vindo à aula), ligaram os computadores e iniciaram a atividade. 

Acessaram sua conta de e-mail e, dentro dela, o convite para participação da 

Webquest que havíamos compartilhado com eles ainda no primeiro encontro. Desta 

forma passaram a navegar no ambiente da Webquest, acessaram, pelo sumário 

desta, a seção Processo e leram aí as informações necessárias para produção do 

texto. Depois acessaram a seção Tarefa, leram as informações nela disponibilizadas 

e clicaram sobre o link “Produção Textual”, localizado ao final da página, que os 
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redirecionou para a página do Google Drive na qual criamos um documento para cada 

dupla de estudantes poder editar seu texto.  

Entretanto, em relação a esta última ação, 8 duplas de estudantes nos 

relataram não conseguir acessar, por meio do link disponibilizado na seção Tarefa, a 

página do Drive e o documento existente nele para editarem o texto. Argumentaram 

que foi devido ao fato de que estavam acessando, simultaneamente, o mesmo 

espaço, e por isso a conexão com a Internet tornou-se instável e expirou. Diante disso, 

buscando uma solução para a situação, solicitamos que acessassem o Drive usando 

suas próprias contas de e-mail, bem como, que criassem um documento dentro dele 

para poderem editar o texto. Os estudantes agiram dessa maneira, criaram o 

documento e começaram a editar o texto. Orientamos que colocassem os nomes da 

dupla como título do documento para facilitar a correção posteriormente. Além disso, 

a professora escreveu no quadro o endereço de e-mail: 

alunoseeemcastelobranco@gmail.com, e orientou que ao finalizar a produção do 

texto os estudantes compartilhassem o documento usando o endereço explicitado. 

Estas ações duraram 15 minutos.  

Neste contexto, em acordo com os registros do diário: 

 

Os estudantes passaram a elaborar os textos fazendo uso de suas próprias 
contas no Google, no documento criado no Drive de suas próprias contas. 
Fizeram isso por 25 minutos. Porém como a conexão com a Internet 
continuou instável e expirando e a produção dos textos, por isso, estava 
sendo interrompida e prejudicada, orientamos que os estudantes abrissem 
um documento no software proprietário Word – que é o único editor de texto 
instalado nos computadores de mesa do laboratório – para continuarem com 
a produção (Diário do Pesquisador, 26/12/2017). 

 

Assim sendo, os estudantes deram continuidade à produção fazendo uso do 

referido editor de texto. Por 60 minutos desenvolveram esta atividade. Ao término 

deste tempo nenhuma dupla havia conseguido concluir a produção do texto. Por isso 

a professora pediu para que selecionassem e copiassem aquilo que já haviam 

produzido do texto, que estava no editor, e o transferissem para o documento do Drive, 

que estava aberto, a fim de o armazenarem neste espaço para poderem dar 

continuidade ao trabalho no próximo encontro, ou seja, no dia 27/12/2017. Os 

estudantes agiram em conformidade com esta orientação e, além disso, também 

salvaram o documento do software proprietário na área de trabalho do computador 

que estavam utilizando.  
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É relevante destacar que no decorrer da produção os estudantes dialogavam 

nas duplas compartilhando ideias e informações sobre a temática, buscando desta 

forma construir argumentos em colaboração e em coautoria para viabilizar a 

elaboração do texto. Neste sentido, houve plena integração entre as duplas que 

estavam atentas e empenhadas na execução da atividade. Nenhum estudante 

manifestou dificuldades de operação técnica para executar as ações desenvolvidas, 

tanto online quanto offline. Solicitaram auxílio da professora apenas para sanar 

alguma dúvida referente ao significado e ortografia de algumas palavras que estavam 

utilizando ou que gostariam de utilizar na produção. Nestas situações a professora, 

dedicadamente, dialogava com os estudantes que lhe solicitaram ajuda e os orientava 

a como proceder.  

Antes de finalizarmos as ações, a professora pediu para os estudantes em que 

esta experiência de produção textual desenvolvida com ferramentas digitais havia 

contribuído até o momento. Alguns estudantes disseram que a maior contribuição está 

no fato de facilitar a organização da escrita, disseram que digitar é menos cansativo 

do que escrever com caneta ou lápis, e que, se errar uma palavra ou letra, não fica 

rasurado como ficaria no papel. Neste contexto, dois estudantes destacaram ainda 

que a única coisa difícil que encontraram na atividade foi construir os argumentos para 

elaborar o texto, pois o assunto, Sistema Penitenciário Brasileiro, é muito maçante e 

complexo por existir excesso de informações a este respeito, o que torna a síntese e 

a concatenação de ideias uma tarefa complicada na escrita. Este momento de diálogo 

marcou o encerramento das ações deste encontro. 

 

6.6.8 Ação e observação do segundo ciclo: quinto dia 

 

No dia 27/12/2017 realizamos o quinto dia de desenvolvimento da proposta da 

Webquest. No total 20 estudantes participaram ativamente da ação de produção 

textual, a qual teve duração de três períodos de aula. Três estudantes chegaram 

atrasados e realizaram toda a produção do texto neste dia, pois não haviam 

participado da aula anterior. Um deles produziu individualmente e os outros em dupla. 

Além disso, dois outros estudantes continuaram a produção individualmente devido a 

fato de seus colegas de dupla terem faltado a aula. 

As ações aconteceram de acordo com a seguinte organização. No laboratório 

de informática a professora Lúcia orientou os estudantes a se organizarem, nas duplas 
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formadas, a fim de continuarem a produção colaborativa do texto, iniciada porém não 

concluída no encontro anterior, a qual constitui o objeto de avaliação tanto da 

Webquest quanto da disciplina no semestre. Seguindo esta orientação, os estudantes 

formaram as duplas, ligaram os computadores e iniciaram a atividade. 

Como na aula anterior, acessaram a Internet, sua conta de e-mail, o Drive e 

documento do Drive que haviam criado para produzir o texto. Editaram o texto no 

documento do Drive somente por 25 minutos, pois após este tempo a conexão com a 

Internet tornou a ficar instável e expirou. Por isso, continuaram a produção no 

documento do software proprietário Word que haviam salvado na área de trabalho do 

computador que utilizaram na aula precedente.  

Assim sendo, produziram o restante do texto utilizando o referido editor. Ao 

longo da produção solicitaram auxílio da professora apenas para sanar dúvidas 

referentes ao significado e ortografia de algumas palavras que estavam utilizando ou 

que gostariam de utilizar. Nestas situações a professora dialogava com os estudantes 

que lhe solicitaram ajuda e os orientava a como proceder. Nenhum estudante 

manifestou dificuldades de operação técnica para executar as ações desenvolvidas, 

tanto online quanto offline. 

Após concluírem a escrita do texto, três duplas de estudantes informaram a 

professora sobre a finalização da produção e pediram-lhe para que realizasse a 

correção dos textos. Desta forma, ainda durante a aula, a professora realizou a 

correção dos textos elaborados por estas duplas, utilizando o código de correção que 

produziu com base nos conteúdos estudados ao longo do ano, os quais envolvem 

correção gramatical, estrutura e conteúdo do texto. Este código consiste numa lista 

dos conteúdos, os quais são enumerados de 1 a 41. Assim, após ler os textos, a 

professora colocou, em vermelho, no início da frase, o número do conteúdo 

correspondente ao erro encontrado naquela frase. Com base nos erros de escrita 

apontados pela professora por meio do código utilizado, estas duplas consultaram a 

lista de conteúdos dispostas no código disponibilizado, descobriram os erros que 

cometeram, os corrigiram e reescreveram o texto no mesmo documento, apenas 

abaixo do primeiro texto produzido. 

Depois disso, conforme registramos no diário: 

 

[...] a professora pediu para que selecionassem e copiassem, o texto 
produzido e sua reescrita, que estavam no editor, e os transferissem para o 
documento do Drive, que estava aberto, a fim de compartilharem o 
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documento enviando convite de edição para o e-mail da turma, pois ela 
pretende avaliar também a reescrita do texto. Nesta situação a Internet 
manteve-se estável e estes estudantes conseguiram agir em conformidade 
com esta orientação (Diário do Pesquisador, 27/12/2017). 

 

Neste contexto, as outras duplas de estudantes continuaram produzindo o 

texto. Ao final do segundo período de aula, com exceção dos estudantes que 

chegaram atrasados e tiveram que escrever todo o texto neste dia, todos haviam 

terminado a atividade. Após isso, a professora orientou os estudantes que concluíram 

a produção a compartilharem, da mesma maneira que as três duplas que corrigiram e 

reescreveram seus textos ainda em aula. Nesta perspectiva, eles selecionaram e 

copiaram o texto produzido, que estava no editor, e o transferissem para o documento 

do Drive, que estava aberto, e compartilharam o documento enviando convite de 

edição para o e-mail da turma. Nesta circunstância a Internet manteve-se estável e 

estes estudantes conseguiram agir em conformidade com a orientação.  

Na sequência destas ações, a professora pediu para permanecermos no 

laboratório a fim de acompanhar a conclusão da atividade pelos três estudantes que 

chegaram atrasados, enquanto ela foi até a sala com os demais estudantes para 

revisar alguns exercícios. Assim aconteceu, conforme registramos no diário: 

 

[…] permanecemos no laboratório com os 3 estudantes que chegaram 
atrasados – bem como com estudantes e a professora de outra turma do 
ensino médio que também chegaram aí e passaram a utilizar o espaço para 
pesquisar na Internet – até o final do terceiro período. Assim que concluíram 
a produção de seus textos, eles compartilharam o documento do Drive 
enviando o convite de edição para o e-mail da turma (Diário do Pesquisador, 
27/12/2017). 

 

É pertinente destacar ainda que a professora disse à turma que faria a leitura 

de todos os textos produzidos e os corrigiria, no documento do Drive que foi 

compartilhado, em conformidade com o código criado. Depois disso, sua intenção 

seria orientar os estudantes, que ainda não reescreveram, para reescreverem o texto 

em casa, como tarefa extraclasse. Desta forma avaliaria tanto a escrita original quanto 

a reescrita do texto. O resultado desta avaliação seria a nota final para fechamento do 

semestre.  

 

6.6.9 Ação e observação do segundo ciclo: sexto dia 
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No dia 28/12/2017 realizamos o sexto dia de desenvolvimento da proposta da 

Webquest. No total 22 estudantes participaram ativamente da ação de produção 

textual e seminário, a qual teve duração de dois períodos de aula.  

As ações aconteceram da seguinte forma. Na sala de aula, organizados em 

círculo, dialogamos com estudantes sobre a temática do projeto bem como sobre as 

produções textuais desenvolvidas por eles. A professora Lúcia pediu para cada uma 

das duplas expressar os principais argumentos utilizados na elaboração do texto. 

Seguindo esta orientação, os estudantes manifestaram suas ideias e refletimos 

criticamente, em grupo, sobre elas. Nem todos os estudantes falaram, porém aqueles 

que decidiram manifestar suas ideias argumentaram de maneira clara e 

compreensível. O que viabilizou trocas de experiências sinceras e envolventes. Estas 

ações duraram 50 minutos.  

Na sequência deste momento coletivo de balanço e avaliação tanto dos textos 

produzidos como do percurso desenvolvido no projeto (Webquest), nos deslocamos 

até o laboratório de informática. No laboratório de informática a professora Lúcia 

orientou as 4 duplas de estudantes que não haviam realizado em casa a atividade de 

reescrita do texto, a realizar. Seguindo esta orientação, os estudantes formaram as 

duplas, ligaram os computadores e iniciaram a atividade. Os demais estudantes 

aguardaram no laboratório os colegas concluírem a atividade. 

Como nas aulas anteriores, acessaram a Internet, sua conta de e-mail, o drive 

e documento do Drive que haviam criado para produzir o texto. Assim, abaixo do texto 

que haviam elaborado, o qual a professora Lúcia já havia corrigido de acordo com o 

código, os estudantes realizaram a reescrita do texto. Com base nos erros de escrita 

apontados pela professora por meio do código, estas duplas consultaram a lista de 

conteúdos dispostas no código disponibilizado, descobriram os erros que cometeram, 

os corrigiram e reescreveram o texto. Para finalizar as ações, “[...] a professora disse 

que iria ler a reescrita dos textos e avaliá-la para, assim, poder emitir a nota final dos 

estudantes na disciplina” (Diário do Pesquisador, 28/12/2017). 

O resultado da avaliação da produção dos estudantes foi o seguinte. 22 

estudantes realizaram a produção textual dos quais 8 apresentaram até 6 erros; 6 

apresentaram até 12 erros e 8 tiveram 18 ou mais erros. A produção teve peso de 3 

acertos e a reescrição também teve o peso de 3 acertos. Na reescrição, o produto 

final, observou-se que todos procuraram melhorar, identificando e corrigindo seus 

erros que foram apontados através da utilização do código. De acordo com a 
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professora, estas atividades foram desenvolvidas com dedicação e realizadas de 

forma prazerosa. 

 

6.6.10 Análise reflexiva e avaliação do 2º ciclo 

 

Para compor este momento de reflexão do segundo ciclo desta pesquisa-ação 

– ciclo este que constitui o último do trabalho – abordaremos a seguir – adotando 

instrumento semelhante ao utilizado no momento destinado a reflexão do primeiro 

ciclo – a participação dos estudantes e da professora da turma no processo de 

avaliação das atividades realizadas no contexto de desenvolvimento da proposta da 

WebQuest. Faremos isso analisando respostas dadas por eles ao questionário 

avaliativo39 (composto por questões estruturadas e abertas) das atividades propostas 

e ações executadas no mencionado contexto.  

Elaboramos este instrumento, em parceria com a professora Lúcia, na intenção 

de captarmos, retrospectivamente, percepções e informações do entendimento dos 

estudantes sobre o sentido do trabalho realizado – para eles, na concepção deles – e 

as circunstâncias específicas nas quais o mesmo ocorreu. Além disso, destacamos 

que a professora, por opção e decisão dela, também respondeu ao questionário, por 

isso, suas respostas foram organizadas juntas com a dos estudantes ao longo da 

análise reflexiva.  

A aplicação do questionário foi posterior ao desenvolvimento da WebQuest. 

Ocorreu no dia 08/03/2018, ou seja, dois meses depois de encerradas as atividades. 

Sobre este intervalo de tempo que houve entre o final das atividades e a aplicação do 

questionário avaliativo, é importante destacar que houve o período de férias escolares 

- que aconteceu nos meses de janeiro e fevereiro de 2018 – o que impossibilitou a 

aplicação do questionário em momento anterior ao início do ano letivo de 2018. Este 

fato interferiu diretamente no número total de estudantes que participaram 

respondendo, pois alguns (5) reprovaram e não faziam mais parte da turma, portanto, 

não puderam participar. Tendo em vista estas considerações, no total 2140 estudantes 

responderam individualmente ao questionário.  

 

39 Apêndice B. 

40 Destacamos que um estudante não respondeu as questões 3, 4, 5 e 6. 
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Assim sendo, em relação aos resultados do referido questionário temos o 

seguinte.  

Questão 1: A forma como foi organizada a WebQuest e o conteúdo abordado 

nela estavam relacionados com os conteúdos de Língua Portuguesa a serem 

estudados no bimestre? Comente sua resposta.  

Analisando os dados resultantes desta questão, constatamos que todos – isto 

é, os 21 estudantes e a professora da turma – afirmaram que os conteúdos abordados 

na WebQuest estavam em conformidade com os conteúdos programados para serem 

trabalhados na disciplina no decorrer do bimestre (a saber, sinais de pontuação e 

produção textual). Esse resultado – considerado por nós como um posicionamento 

positivo dos sujeitos envolvidos no processo em relação a atividade realizada – 

evidencia que alcançamos um de nossos propósitos, que consiste em favorecer a 

integração das TDIC nas práticas escolares com base no desenvolvimento dos 

conteúdos curriculares. 

Por outro lado, estas respostas também confirmam o que sustentam Almeida e 

Valente (2011), ou seja, que é indispensável as práticas escolares com TDIC estarem 

apoiadas no desenvolvimento dos conteúdos disciplinares, curriculares, para 

efetivamente alcançarem seus propósitos educativos. Uma vez que a integração das 

TDIC nestas práticas passa sobretudo pela convergência e aproximação constante 

das potencialidades delas aos propósitos do currículo escolar.  

Questão 2: O desenvolvimento das atividades propostas pela WebQuest 

prejudicou sua aprendizagem dos conteúdos de Língua Portuguesa ou, ao contrário, 

potencializou sua aprendizagem dos conteúdos desta disciplina? Justifique sua 

resposta.  

De modo geral, em resposta a esta questão todos os estudantes sustentaram 

a ideia de que as atividades propostas pela WebQuest contribuíram para potencializar 

sua aprendizagem dos conteúdos de Língua Portuguesa. Para além disso, dois 

estudantes argumentaram em favor dessa potencialização de sua aprendizagem 

destacando que a WebQuest foi uma forma diferenciada de aprender que despertou 

seu interesse pelo conteúdo.  

Outros três argumentaram em favor dessa potencialização apontando o fato de 

terem a oportunidade de acessarem recursos e fontes mais atualizadas de pesquisa. 

Quatro estudantes destacaram o fato de que as atividades facilitaram a escrita de 

redações, bem como, que ajudaram tanto a “ter ideias” para textos e criar ideias 
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corretas de algum assunto já definido quanto a seguir as regras da língua culta. Outros 

três estudantes salientaram que as atividades da WebQuest ajudaram muito no 

desenvolvimento da escrita, tanto ao pontuar como não repetir as mesmas ideias em 

uma redação. Por fim, um estudante afirmou que potencializou porque foi 

disponibilizado o uso da internet, podendo, dessa forma, ter uma opinião mais formada 

e vendo além da explicação do professor.  

Embora saibamos que nem toda informação disponibilizada na internet 

contribui para “ter uma opinião mais formada”, especificamente esta última ideia 

levantada por um dos estudantes, ou seja, ver além da explicação do professor, 

sinaliza uma crítica (mesmo que inconsciente) ao ensino de cunho tradicional, aquele 

centrado na explicação do professor. Indiretamente esta ideia indica aquilo que os 

resultados de estudos como de Abegg (2004, 2009) e Dias (2015) certificam, é 

indispensável a diversificação das fontes de estudo e pesquisa – e a internet em geral 

viabiliza tal diversificação – para se possibilitar ensino que contribua para a formação 

científica e cidadã dos estudantes. Certamente a explicação oral do professor é uma 

tecnologia importante no processo educativo, porém, não limitar-se apenas a ela, 

rompê-la é essencial para fortalecer a construção da autonomia cognoscitiva do 

estudante.  

Todavia é relevante salientar que, nesse processo, não basta diversificar os 

recursos, é imprescindível reformular as relações com os saberes que professor e 

estudantes estabelecem. Pois de nada adianta mudar o suporte tecnológico se as 

práticas de ensino permanecerem didaticamente as mesmas. Nesta perspectiva, ao 

se trabalhar conteúdos curriculares mediados por TDIC em rede é preciso romper, por 

exemplo, com lógica da transferência de conteúdos de que fala Freire (1981, 1983, 

1996, 2005), pois constitui premissa básica assumir a lógica das redes, ou seja, da 

troca, da partilha livre das informações, da produção colaborativa e coletiva do 

conhecimento. 

Outrossim é preciso também considerar o que Kenski (2007, p.46) sustenta, 

isto é: 

 

[…] Para que as TICs possam trazer alterações no processo educativo, […] 
elas precisam ser compreendidas pedagogicamente. Isso significa que é 
preciso respeitar as especificidades do ensino e da própria tecnologia para 
poder garantir que o seu uso, realmente, faça a diferença. Não basta usar […] 
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o computador, é preciso saber usar de forma pedagogicamente correta a 

tecnologia escolhida.  

 

Acreditamos que entender a forma pedagogicamente adequada de usar a 

tecnologia que se escolhe para trabalhar em aula, e agir com base nisso, é o primeiro 

passo no caminho para fortalecer/potencializar o processo de autonomia cognoscitiva 

dos estudantes em relação as diferentes aprendizagens mediadas por TDIC, inclusive 

dos conteúdos de Língua Portuguesa. Por que agir de modo contrário significa fazer 

uso das TDIC em aula de maneira indiscriminada, arbitrária, inconsequente, 

descontextualiza, sem planejamento, sem clareza de objetivos e sem o mínimo de 

conhecimento sobre as tecnologias escolhidas bem como sobre a formas de gestão 

destes recursos em situações de ensino. O que compreendemos ser postura deveras 

problemática, porque pode mais inviabilizar do que promover a autonomia 

cognoscitiva dos estudantes. Uma vez que o trabalho pedagógico realizado não se 

coaduna com os objetivos de um processo educativo libertador, emancipatório, no 

qual os sujeitos envolvidos tenham consciência clara de seu protagonismo, e, por isso, 

capacidade de escolher a melhor maneira de proceder educativamente.  

Por sua vez, a professora também afirmou que as atividades potencializaram 

sua aprendizagem. Bem como que aprendeu a utilizar os recursos tecnológicos 

disponíveis, porém com dificuldades, pois não os usa cotidianamente. Além disso, 

afirmou que estas atividades foram “a única inovação oferecida durante o ano, já que 

não houve nenhuma reciclagem na área para os professores”. (Resposta professora). 

Analisando os argumentos usados na resposta pela professora, constatamos 

duas situações. A primeira é que a mesma compreende ser uma necessidade 

elementar a existência de ações de formação pedagógica, durante o ano letivo, para 

melhor promover a integração de TDIC em sua disciplina. A segunda é que o fato de 

não usar cotidianamente as tecnologias disponíveis, dificultou sua aprendizagem dos 

conteúdos.  

Analisando a resposta da professora, constatamos que a mesma compreende 

ser uma necessidade elementar a existência de ações de formação pedagógica, 

durante o ano letivo, para melhor promover a integração de TDIC em sua disciplina. 

Este resultado reafirma pesquisas como as de Alonso (2008), Pretto (2013), Behrens 

e Santos (2008) e Cerny et al., (2017) que apontam a formação pedagógica 

continuada de professores como ação indispensável para articular a integração das 



151 

 

TDIC no currículo escolar, tanto da educação básica como do ensino superior. Pois 

são estas formações que, ao abordarem maneiras inovadoras de articular tecnologias 

e educação, podem propiciar, além de conhecimentos técnico e operacionais, 

momentos de planejamento pedagógico (individualizado ou em grupo) nos quais os 

professores experimentam diferentes processos, formas criativas de aproximar, 

mesclar, combinar as tecnologias digitais com sua realidade existencial concreta de 

ensino em sala de aula.  

Por outro lado, também é relevante reconhecer que o uso cotidiano das TDIC, 

por parte do docente, consiste em algo indispensável para se promover 

adequadamente práticas escolares com elas. Pois verificamos, no caso da professora, 

que o seu baixo contato com os recursos foi um limitador no desenvolvimento das 

ações com a turma, considerando que ao não dominar as técnicas envolvidas no 

processo ela teve sua capacidade de orientação educacional significativamente 

reduzida, o que configura um sério problema em circunstancias de ensino nas quais 

é necessária a mediação do docente.  

Questão 3: Na sua opinião, o que poderia ter sido diferente no desenvolvimento 

das atividades de estudo propostas pela WebQuest?  Comente sua resposta. 

Esta questão foi desenvolvida para os estudantes apontarem aquilo que 

poderia ter sido diferente nas ações empreendidas ao longo do projeto. Nesse sentido, 

sete estudantes argumentaram que a atividade de produção textual poderia ter sido 

melhor aproveitada se tivesse um computador ou netbook para cada estudante 

produzir individualmente o trabalho. Isso levaria a um maior aprendizado e evitaria a 

situação, de alguns membros de duplas, não colaborarem efetivamente na produção. 

Dentre outras coisas, esta argumentação evidencia a consciência dos estudantes em 

relação a importância de serem desenvolvidas atividades individualizadas com TDIC 

para potencialização de sua aprendizagem no que concerne a produção textual em 

rede.  

Esta ideia precisa ser, no mínimo, considerada com mais atenção nos próximos 

trabalhos que visam fortalecer a integração de TDIC nas práticas da escola. 

Destacamos que a WebQuest foi projetada para ser desenvolvida por todos os 

estudantes de maneira individualiza, no entanto, as circunstâncias do contexto, 

mencionadas ao longo da descrição das ações, inviabilizaram.  
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Outros quatro estudantes argumentaram, seguindo esta linha de raciocínio, que 

as atividades poderiam ter sido melhor desenvolvidas se os netbooks e computadores 

funcionassem devidamente e o sinal da internet fosse mais estável.  

Por outro lado, quatro estudantes sustentaram que aquilo que poderia ter sido 

diferente é o fato de ter acontecido poucas atividades no laboratório de informática. 

Deveriam ter acontecido mais ações com a utilização de TDIC. Quatro estudantes 

disseram que não precisaria ter nada de diferente pois as atividades desenvolvidas 

foram suficientes e boas. Além disso, um estudante argumentou de maneira 

semelhante ao que foi expresso na reflexão do primeiro ciclo – sobre a qual, inclusive 

no referido espaço, realizamos algumas considerações –, que é muito ruim produzir 

texto escrevendo diretamente no computador.  

Analisando as ponderações dos estudantes, podemos sustentar, de modo 

geral, que aquilo que poderia ter sido diferente durante as ações é o funcionamento 

dos recursos do laboratório de informática. Dado que os problemas técnicos 

enfrentados com as TDIC do laboratório não impediram completamente a realização 

das atividades propostas, porém interferiram na qualidade do desempenho das 

mesmas. 

Por sua vez, a professora afirmou que a greve prejudicou o desenvolvimento 

das atividades. Porque embora tenha sido uma reivindicação legítima, o intervalo de 

tempo que existiu entre o planejamento das ações – anterior ao início da greve –, e a 

implementação das ações – posterior ao término da greve –, tornou até mesmo a 

temática da WebQuest inadequada. Uma vez que seu tema foi pensado tendo por 

referência a possível proposta temática da redação do ENEM, e, quando 

desenvolvemos o projeto, o ENEM já havia acontecido. Assim sendo, poderíamos ter 

trabalhado outros temas, como por exemplo, valores de vida. Na concepção dela isso 

é o que poderia ter sido diferente.  

Questão 4: Em sua opinião, quais foram os principais problemas e dificuldades 

enfrentados durante o desenvolvimento das atividades da WebQuest? Comente sua 

resposta. 

Esta questão foi elaborada com objetivo de possibilitar a reflexão dos 

estudantes sobre as situações problemáticas vivenciadas nas atividades. Em outras 

palavras, seu ponto principal consistiu em ser um meio para expressão dos estudantes 

sobre os diferentes problemas e dificuldades que entenderam ter enfrentado nas 

práticas empreendidas no decorrer do desenvolvimento da WebQuest. 
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Neste sentido, dezoito estudantes afirmaram que o principal problema que 

compreenderam ter enfrentado nas ações de desenvolvimento da WebQuest foi a 

instabilidade da internet, ou seja, o fato de a conexão dos computadores com a rede 

não ser constante, contínua. Dentre estes estudantes, dez ressaltaram novamente o 

difícil acesso aos netbooks e a precaridade da estrutura do laboratório, o fato de não 

haver computadores de mesa para todos (o que levou ao uso em duplas) e, aqueles 

que existem estarem com problemas de funcionamento, assim como os netbooks. Na 

visão destes estudantes, a precariedade das condições de trabalho com os 

equipamentos laboratório e a instabilidade do sinal da internet foi o problema que mais 

prejudicou a execução adequada das atividades de ensino.  

Além destes apontamentos, dois estudantes destacaram a pouca prática de 

uso do drive. Outra dificuldade destacada foi a dependência do colega. Nesta 

perspectiva, por exemplo, afirmaram que se o trabalho estivesse somente no e-mail 

do colega era impossível terminá-lo, pois não havia outra maneira de acessar. É 

importante destacar, quanto a esta consideração, que orientamos os estudantes, 

antes de mesmo iniciar as ações de produção textual, a compartilhar o documento do 

drive no qual produziram seus textos entre as duplas para evitar este problema de 

dependência, orientação esta que nem todos seguiram e por isso enfrentaram 

dificuldades.  

Acompanhando os estudantes, a professora apontou como problema a 

conexão instável com a internet. Além deste, destacou outros como: a) os 

computadores de mesa estarem sucateados; b) os 30 netbooks estarem guardados 

(chaveados no armário) e sem senha de acesso para serem usados.  

Analisando as respostas dos estudantes e da professora, constamos de modo 

geral que, na concepção deles, os principais problemas enfrentados no 

desenvolvimento das atividades derivaram do mau funcionamento dos recursos 

existentes no laboratório. Ou seja, um resultado plenamente coerente com as 

situações-problema enfreadas e descritas anteriormente ao longo das ações. 

Por fim, é pertinente destacar que um estudante não respondeu esta questão.  

Questão 5: Qual é sua opinião sobre a situação experimentada de não termos 

conseguido utilizar os netbooks para desenvolver as atividades da WebQuest devido 

ao fato de não ser possível acessar a Internet com eles? Comente sua resposta. 

O objetivo desta questão foi viabilizar a reflexão dos estudantes sobre uma 

situação concreta, específica, que interferiu diretamente no desenvolvimento das 
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atividades. Nela, utilizando diferentes palavras e expressões para comunicar suas 

opiniões, todos os estudantes manifestaram seu entendimento afirmando que não foi 

uma experiência boa o fato de não terem conseguido utilizar os netbooks para 

desenvolver as atividades da WebQuest, devido a situação de não ser possível 

acessar a Internet com eles.  

Os principais argumentos que utilizaram para justificar este posicionamento de 

que a referida situação não foi uma experiência boa, foram:  

a) é como um desperdício porque a escola possui os netbooks, que 

melhorariam o desenvolvimento das atividades, mas não possui uma plataforma de 

internet boa para que sejam utilizados; 

 b) bem ruim poque os netbooks foram comprados para fazer nossos trabalhos, 

mas nunca foram usados por falta de estrutura;  

c) foi bastante frustrante pois com os nets poderíamos ter feito o trabalho com 

mais facilidade. Os nets estão parados. Desde que foram comprados, só foram 

usados no máximo umas três vezes e quem conseguiu ligar algum deles, parabéns, 

porque agora quase nenhum liga; 

d) ruim, pois o governo gastou dinheiro em coisas que não funcionam 

devidamente, sendo que poderia melhorar a infraestrutura do laboratório de 

informática; 

e) acho que o governo necessita arrumar esse problema com internet boa nas 

escolas e que dê para acessar os netbooks, pois isso veio para melhorar nosso 

aprendizado e não estão ajudando em nada. Estão lá guardados e utilizando energia 

da escola. Isso precisa urgentemente ser melhorado para que as próximas gerações 

possam utilizá-los; 

f) Achei ruim, porque é inútil ter os netbooks se não podem ser utilizados para 

pesquisa;  

g) ruim, porque precisamos usar os computadores em dois que não havia para 

todos;  

h) isso atrapalhou um pouco o projeto, pois tivemos que usar os computadores 

em duplas, o que atrapalhou no desenvolvimento textual e vídeo sobre o “Sistema 

Penitenciário Brasileiro”;  

i) foi ruim, porque tem os nets para serem usados e não para ficar guardados 

como estão. Eles dão mais possibilidade para as aulas serem diferentes;  
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j) não foi bom, porque ganhamos esses acessórios para usar quando 

precisamos, mas nunca podemos usar por causa da internet que não funciona. Chega 

ser vergonhoso. Ganhamos os netbooks mas não usamos; 

l) achei feio porque a escola ganha os net mas não tem capacidade nem de 

colocar internet ou ver se todos eles estão funcionando. “Acho que até já esqueceram 

que os net estão lá”!  

Dentre outras coisas, estes argumentos evidenciam que os estudantes têm 

consciência das limitações estruturais da escola. Porém, para além disso, demonstra, 

por um lado, a indignação deles com relação a situação precária em que as TDIC se 

encontram, e, por outro lado, sua exigência ou reivindicação de providências para 

sanar os problemas técnicos enfrentados, a fim de que tenham a oportunidade de 

desenvolver, em outros momentos, atividades de melhor qualidade utilizando as TDIC 

disponibilizadas pela instituição.  

Tendo em vista as circunstâncias vivenciadas na situação apontada nesta 

questão, torna-se plenamente compreensível e justificável o posicionamento dos 

estudantes. Pois os recursos didático-pedagógicos estarem em boas condições de 

funcionamento é uma exigência básica e um pré-requisito para o desenvolvimento de 

práticas de ensino de qualidade, em qualquer instituição de ensino, tanto pública 

quanto privada. E é importante destacar que na escola as TDIC são recursos didático-

pedagógicos para o ensino, por isso, devem estar sempre em boas condições de 

funcionamento, independentemente das finalidades das atividades a serem 

desenvolvidas e da competência tecnológica dos usuários.  

Por sua vez, sobre a situação experimentada, a professora apontou o seguinte: 

 

Isto é vergonhoso. Houve um investimento enorme do governo que preparou 
uma professora para repassar as orientações (sobre a utilização adequada 
dos equipamentos do laboratório). Esta não o fez, apenas acumulou horas de 
convocação e passou a se sentir proprietária dos equipamentos. 
Desinteresse da direção em resolver o problema; poucos computadores 
funcionando para o número de alunos (Professora Lúcia).  

 

Esta opinião da professora deixa claro seu pensamento em relação a postura 

que tem assumido – não apenas na situação apontada na questão, mas nas ações 

cotidianas da escola que envolvem TDIC – a equipe diretiva e a professora 

responsável pelo laboratório de informática. Porém, mais do que apontar culpados é 

preciso buscar coletivamente, através do diálogo, caminhos para solucionar os 



156 

 

problemas existentes. O que nem sempre é uma tarefa fácil, pois as pessoas pensam, 

agem e interpretam as coisas de maneiras diferentes. Por isso, encontrar pontos 

comuns é indispensável para enfrentar os desafios característicos da gestão escolar. 

Além disso, neste contexto é importante considerarmos o que Kenski (2007, p. 

59) aponta como um dos problemas agravantes na relação entre tecnologias e 

processos educativos, ou seja: “[...] as escolas não têm verba suficiente para 

manutenção e atualização permanentes dos programas e realização de treinamentos 

para todo o pessoal pedagógico e administrativo”. Então, nesta situação, viabilizar 

com qualidade e bom desempenho a integração das TDIC nas práticas escolares 

torna-se ação ainda mais complexa do que poderia ser, caso as condições 

econômicas fossem melhores.  

Questão 6: Quais são os aspectos positivos e negativos que você percebeu no 

decorrer das ações desenvolvidas e gostaria de destacar? 

Em relação aos pontos positivos e negativos percebidos e destacados pelos 

estudantes nas ações desenvolvidas com a WebQuest, temos o seguinte. Pontos 

positivos: redação em computadores; digitação mais fácil; material de apoio muito 

bom; o conteúdo de pontuação claro; o fato de que algumas pessoas não tinham 

acesso a essa tecnologia e a partir das atividades aprenderam a utilizar ela; um tipo 

de atividade nova; aprender lidar com coisas mais tecnológicas e o trabalho em grupo 

e em dupla; correção de erros bobos na pontuação e na conjugação de verbos; o fato 

de que utilizamos o que hoje em dia usamos bastante, que são os computadores; 

praticar redações e saber utilizar a internet para a escrita das redações; o uso da 

internet, o qual possibilitou a melhor compreensão de cada assunto abordado. Bem 

como o fato de que as atividades eram em computadores, evitando o desperdício de 

folhas; abordar temas polêmicos que antes eram somente falados e não 

desenvolvidos. E o fato de que usamos os computadores do colégio que não eram 

utilizados por nós; mais conhecimento; os vídeos passados; conversa entre aluno e 

professor; o lugar diferente da sala de aula. 

Analisando estes pontos positivos percebidos e destacados pelos estudantes 

no desenvolvimento das atividades, é possível verificar, dentre outras questões, a 

importância pedagógica conferida por eles às atividades com TDIC no âmbito das 

práticas escolares. De modo geral, na concepção deles, ter acesso e utilizar os 

computadores e a internet para estudo e pesquisa constitui um elemento com 

características positivas que agrega valor às suas aprendizagens dos conteúdos 
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escolares ou curriculares. Por isso, tendo por referência as considerações dos 

estudantes, é possível afirmar a necessidade de serem fortalecidas, as existentes, e 

implementadas, com maior frequência, novas atividades com TDIC nas ações de 

ensino da escola.  

Os principais pontos negativos destacados foram: falta de internet de 

qualidade; ter que “repartir” computadores; ter que se deslocar de sala de aula; a falta 

de estrutura que a escola pública tem para fazer esse tipo de trabalho; a inutilidade 

dos netbooks; a falta de computadores e netbooks com internet para todos os alunos; 

não conseguir utilizar os netbooks individualmente; ficar muito tempo sentados.  

Analisando os pontos negativos percebidos e destacados por eles é possível 

verificar, de modo geral, que apenas reafirmam aquilo que expressaram nas questões 

3, 4 e 5. Ou seja, que a estrutura precária dos equipamentos do laboratório de 

informática e a instabilidade da conexão com a internet foram os principais 

responsáveis por prejudicar, ou melhor, dificultar as ações executadas no contexto 

das atividades da WebQuest. Estas considerações nos conduzem ao entendimento 

de que as dificuldades enfrentadas com os recursos do laboratório talvez não sejam 

apenas técnicas, bem como, de uma possível baixa fluência tecnológica da professora 

e dos estudantes, mas sim de gestão dos recursos pedagógicos existentes nesse 

ambiente. 

Nesta questão a professora ressaltou apenas pontos positivos que percebeu 

no decorrer das ações desenvolvidas. Em suas palavras: 

 

Percebi a boa aceitação. O trabalho em duplas e/ou trios fez com que 
discutissem sobre o assunto. O que mais gostei foi a participação dos 
estudantes e preocupação destes em encontrar os erros no texto produzido 
a partir do código de correção.  
A presença do professor Marcelo foi necessária e fundamental devido aos 
meus limites na área de tecnologia. Os alunos têm facilidade e são solidários 
entre si e comigo (Professora Lúcia) 

 

Assim sendo, na intenção de atendermos todos objetivos propostos para esta 

pesquisa, a seguir elaboramos duas seções para contemplar dois dos nossos 

objetivos específicos, fazendo as análises e conclusões desta pesquisa-ação, a saber: 

avaliar a implementação das Políticas Públicas de incentivo e integração das TDIC no 

currículo, a partir das ações inovadoras nas Práticas Escolares; e avaliar as mudanças 

efetivas da integração das TDIC nas Práticas Escolares, a partir destas Políticas e 
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Programas em relação a: i) infraestrutura; ii) uso de software livre na escola; iii) 

inovação. 

 

6.6.10 Avaliando a implementação das Políticas Públicas de incentivo e 

integração das TDIC no currículo, a partir das ações inovadoras nas Práticas 

Escolares desenvolvidas 

 

Após realizarmos a descrição e a análise reflexiva das ações inovadoras 

implementadas nas Práticas Escolares da escola, cumpre avaliar a implementação 

das Políticas Públicas de incentivo e integração das TDIC no currículo, a partir das 

referidas ações. Para viabilizar esta avaliação realizamos uma problematização 

destas políticas tendo em vista as experiências vivenciadas no contexto das práticas.  

Neste sentido, como apontamos nas seções anteriores, nas ações 

desenvolvidas tanto no primeiro quanto no segundo ciclo, foi possível constarmos que, 

de fato, na escola existem equipamentos viabilizados pelas Políticas Públicas de 

incentivo a integração das TDIC no currículo (especialmente pelo ProInfo, ProEMI e 

PBLE). Isso significa que estas políticas estão atuando e exercem impacto no contexto 

das Práticas Escolares da instituição.  

Contudo, também foi possível verificamos no contexto das Práticas Escolares, 

a existência de diferentes problemas envolvidos na utilização das diferentes 

tecnologias viabilizados pelas políticas, são eles: 1) falta de manutenção técnica dos 

equipamentos do laboratório (o que prejudica o trabalho pedagógico mediado 

tecnologicamente); 2) não há formação pedagógica continuada de professores para 

fortalecer a integração das TDIC nas práticas escolares; 3) a conexão com a Internet 

está comprometida; 4) o incentivo para inovar no ensino com as TDIC é praticamente 

inexistente; 5) a gestão dos recursos é precária e concentrada em apenas uma 

servidora (a professora responsável pelo laboratório); 6) a baixa fluência tecnológica 

da professora.   

Estes problemas concretos, reais, encontrados na implementação das ações 

da pesquisa demonstram que estas políticas, de fato, são limitadas e não estão 

conseguindo cumprir todos os objetivos a que se propuseram.  

No caso do ProInfo, principal programa responsável por viabilizar a integração 

das TDIC nas escolas públicas, percebemos que as limitações e dificuldades em 
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cumprir suas metas encontram-se em suas próprias instâncias de execução. 

Especialmente no que é de responsabilidade executiva dos estados.  

Nesta perspectiva, considerando apenas as instâncias executivas específicas 

da área da Educação no estado do Rio Grande do Sul – que são as responsáveis 

diretas pelo sistema de ensino no qual a escola Castelo Branco está inserida –, 

constamos que – pelos problemas encontrados – tanto a Secretaria Estadual da 

Educação (SEDUC) quanto a 9º Coordenadoria Regional de Educação (CRE) não 

estão cumprindo plenamente suas incumbências específicas previstas pelo programa, 

que são: 

 

I-prover a infra-estrutura necessária para o adequado funcionamento dos 
ambientes tecnológicos do Programa; 
II-viabilizar e incentivar a capacitação de professores e outros agentes 
educacionais para utilização pedagógica das tecnologias da informação e 
comunicação; 
III-assegurar recursos humanos e condições necessárias ao trabalho de 
equipes de apoio para o desenvolvimento e acompanhamento das ações de 
capacitação nas escolas; 
IV-assegurar suporte técnico e manutenção dos equipamentos do ambiente 
tecnológico do Programa, findo o prazo de garantia da empresa fornecedora 
contratada (BRASIL, 2007, s./ p.). 

 

Por consequência deste descumprimento, compreendemos que, especialmente 

no âmbito das referidas ações de responsabilidade tanto da Secretaria da Educação 

do Estado do Rio Grande do Sul quando da 9º CRE, esta política pública necessita 

ser revista e ressignificada com urgência. Pois avaliamos, tendo por referência as 

experiências realizadas na escola Castelo Branco, que atualmente pouco tem 

contribuído para viabilizar e fortalecer a inclusão (e fluência) digital e o 

desenvolvimento da autonomia cognoscitiva dos estudantes com o uso das TDIC. 

Bem como pouco tem contribuído para a democratização do acesso às tecnologias 

digitais e a informação de modo geral. Ou seja, alguns de seus objetivos mais 

almejados. É importante destacar que são os problemas apontados acima os 

elementos que fundamentam esta avaliação crítica dos impactos das ações do ProInfo 

na escola. 

Ainda sobre o ProInfo. Embora seja resultado de uma experiência pontual, 

entendemos que esta avaliação dos impactos das ações do programa na escola, que 

realizamos, não é uma novidade no contexto mais amplo. Muito menos um resultado 

isolado, sem sentido ou que procura simplesmente depreciar as ações desenvolvidas 
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pelas instâncias executivas da área da Educação no Estado do Rio Grande do Sul em 

relação ao programa.  

Ao contrário, pois é um resultado que vai ao encontro e reafirma resultados de 

análises de pesquisas já realizadas41 sobre o programa, nas diferentes etapas de sua 

existência, em diversas escolas situadas nos mais variados Estados do país, as quais 

apontam as sérias limitações dos impactos (e dos benefícios) de suas ações 

especialmente no âmbito da educação básica. Inclusive alguns dos problemas que 

encontramos e indicamos, fazem parte de certo conjunto de dificuldades já consideras 

praticamente clássicas pelas pesquisas dirigidas com foco na análise e avaliação do 

funcionamento do programa em âmbito nacional. 

Nesse sentido, por exemplo, o trabalho de Silva (2011) corrobora este nosso 

ponto de vista, ao mesmo tempo em que sintetiza com clareza e objetividade estas 

dificuldades do programa. E isso se manifesta especialmente ao sustentar que ao 

longo dos anos: 

 

[…] é possível verificar que o Proinfo tem sido implementado de forma 
fragmentada e descontínua. No que diz respeito às instalações, na maioria 
das unidades escolares os laboratórios são inadequados (falta conservação 
e manutenção do funcionamento dos equipamentos e softwares bem como 
conexão com a internet) e o número de computadores sempre insuficiente 
para o quantitativo de alunos em sala de aula. Os cursos organizados para 
os professores têm sido considerados, pelos próprios professores, como 
precários, principalmente quando se avalia a (pequena) carga horária e o 
conteúdo tecnicista da grande maioria dos cursos a eles oferecidos (SILVA, 
2011, p. 537). 
 

É importante salientar que estas considerações tecidas pela autora, e em parte 

reafirmadas pelos problemas encontrados em nossa pesquisa, não foram elaboradas 

de forma irresponsável, com a intenção de meramente depreciar e desacreditar as 

ações desenvolvidas pelo programa nas escolas. Foram sim construídas com base 

em diferentes resultados de pesquisa e foco na necessidade permanente de revisão, 

 

41  Ver: PASSOS, M. S. C. Uma análise crítica sobre as políticas públicas de educação: a 

concretização dos NTE em Salvador-Bahia. 2006. 181 f. Dissertação (Mestrado em Educação)-
Universidade do Estado da Bahia, Salvador, 2006. ROSANI, I. L. Informática na educação: uma análise 
do Proinfo UnC. HISTEDBR On-line, Campinas, n. 19, 2005. Disponível em: 
<http://www.histedbr.fe.unicamp.br/revista/revis/revis16/art8_16.pdf>. Acesso em: 20 jan. 2018. SILVA, 
V. L. Informática na Educação: possibilidades de inclusão digital. 2007. Dissertação (Mestrado em 
Educação)-Universidade do Oeste de Santa Catarina, Joaçaba, 2007. 
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ressignificação e mudança das ações deste programa para que consiga, efetivamente, 

promover a educação de qualidade a qual se propõe.  

Em relação as ações do ProEMI na escola, se considerarmos outros aspectos 

além do fato de ter viabilizado a aquisição dos netbooks (conforme apontamos no 

capítulo 4), constatamos o pleno descumprimento daquilo que são suas finalidades, 

ou seja: “[…] apoiar e fortalecer o desenvolvimento de propostas curriculares 

inovadoras[...]” (BRASIL, 2009); bem como, apoiar o desenvolvimento de:  

 

[...] ações de melhoria da qualidade do ensino médio não profissionalizante, 
com ênfase nos projetos pedagógicos que promovam a educação científica e 
humanística, a valorização da leitura, da cultura, o aprimoramento da relação 
teoria e prática, da utilização de novas tecnologias e o desenvolvimento de 
metodologias criativas e emancipadoras (BRASIL, 2009). 

 

Para retratar como está acontecendo o descumprimento destas finalidades, 

basta destacar que (segundo informações da equipe diretiva e das professoras), após 

as formações do PNEM, o programa não apoiou a viabilização nem mesmo de um 

momento coletivo de formação, no qual o corpo docente pudesse articular o 

redesenho curricular – seu principal objetivo – através do desenvolvimento de projetos 

pedagógicos e planos de trabalho focados em: aprimorar a relação teoria e prática; 

desenvolver metodologias criativas e emancipadoras (inclusive com TDIC); e ofertar 

atividades curriculares diversificadas e mais atrativas.  

Essa situação indica que os impactos de suas ações na melhoria da escola, 

com exceção da aquisição dos netbooks, estão sendo insignificantes. Assim sendo, 

avaliamos que é indispensável repensar as ações do programa, especialmente nas 

instâncias estaduais, no intuito de torná-las mais efetivas no contexto escolar. 

Com relação ao Programa Banda Larga nas Escolas (PBLE), salientamos que 

nossa avaliação segue a mesma orientação do que apontamos acima. Pois se seu 

objetivo principal consiste em viabilizar a conexão de todas as escolas públicas 

urbanas à Internet - por meio de tecnologias que propiciem qualidade, velocidade e 

serviços para incrementar o ensino público no país -, pelos diferentes problemas de 

conexão com a rede que enfrentamos nas ações desenvolvidas na escola, 

entendemos que não está cumprindo plenamente seu propósito. 
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E não está cumprindo porque os órgãos responsáveis pela sua gestão não 

estão conseguindo fazer com que as operadoras de telefonia autorizadas42 - as quais  

trocaram a obrigação de instalar postos de serviços telefônicos (PST) nos municípios, 

pela instalação de infraestrutura de rede para suporte a conexão à internet em alta 

velocidade em todos os municípios brasileiros e conexão de todas as escolas públicas 

urbanas com manutenção dos serviços sem ônus até o ano de 2025 – implementem 

o que se responsabilizaram judicialmente por realizar. Ou seja, entendemos que as 

ações do programa estão sendo ineficientes na escola por causa dos problemas 

conjunturais que enfrenta em termos de gestão de suas ações. Portanto, é 

indispensável que seus órgãos gestores revejam esta situação e procurem saná-la 

para que o programa consiga efetuar plenamente suas ações em todas as escolas 

públicas do país.   

Diante destas considerações, destacamos que, embora tenhamos considerado 

nesta avaliação que as políticas e programas indicados enfrentam limitações, 

insuficiências e incompatibilidades com as necessidades escolares, entendemos 

serem necessárias novas ações e propostas para melhorá-los, e não ações apenas 

para criticá-los sem a apresentação de perspectivas diferentes. Pois, conforme 

apontam Abegg e Hanauer (2017), se mesmo através das múltiplas ações por eles 

viabilizadas, até então, é possível verificar que a integração de tecnologias no ensino 

ainda ocorre de maneira precária e insipiente, depreciá-los e banalizá-los pode tornar 

esta integração – entendida por nós como essencial para a qualificação educacional 

– um processo, de fato, cada vez mais complicado, para não dizer completamente 

inviável.  

Por conseguinte, sinalizamos que há a necessidade de exame constante das 

ações de tais políticas e programas, porém não para inutilizá-los e sim para fortalecê-

los e aperfeiçoá-los. Dado que seria extrema irresponsabilidade, tanto com o bem 

público quanto com os cidadãos, após os vultuosos investimentos realizados, agir de 

modo a simplesmente descartá-los. Novas políticas são indispensáveis, mas para isso 

não há necessidade de serem abandonadas as existentes, importa que continuem, ao 

menos até surgirem e serem efetivadas ações melhores que as em curso.  

 

 

42  Telefônica, CTBC, Sercomtel e Oi/Brt. Fonte: FNDE. Disponível em: 
<http://www.fnde.gov.br/programas/pble>. Acesso em: 20 fev. 2018. 
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6.6.11 Avaliando as mudanças efetivas da integração das TDIC nas Práticas 

Escolares, a partir das Políticas e Programas de incentivo e integração das TDIC 

no currículo 

 

O objetivo desta seção é avaliar as mudanças efetivas da integração das TDIC 

nas Práticas Escolares, a partir das Políticas e Programas de incentivo e integração 

das TDIC no currículo, em relação a: i) infraestrutura; ii) uso de software livre na escola 

e; iii) inovação.  

Assim sendo, destacamos em relação a infraestrutura que as TDIC estão 

inseridas na escola, e sua inserção se expressa pela presença dos equipamentos e 

ferramentas adquiridos através das políticas e programas avaliados na seção anterior. 

Nesse sentido, como explicitamos no capítulo 4, existe laboratório de informática, 

existem computadores (desktops e netbooks) bem como ponto de acesso à Internet 

para o desenvolvimento de Práticas Escolares com tecnologias. E embora esses 

recursos enfrentem problemas de manutenção técnica e necessitem de reparos, é a 

existência concreta deles que torna possível o desenvolvimento de ações de ensino 

tecnologicamente mediadas, como as implementadas. Por conseguinte, constatamos 

e avaliamos que a instituição dispõe da infraestrutura básica necessária a 

implementação de ações de ensino com tecnologias, e, com a devida manutenção, 

professores e estudantes podem atuar ativamente nessa perspectiva.  

Aliás, entendemos não apenas que podem atuar ativamente na 

implementação de ações de ensino com tecnologias, mas também que devem atuar 

nesse sentido. Porque, conforme indicam Alonso (2008), Behrens e Santos (2008), 

Alemeida e Valente (2011), Alonso e Vasconcelos (2012), Cerny et al., (2017), a 

formação educacional deve acontecer centrada em práticas de ensino 

tecnologicamente mediadas para viabilizar processo formativo atualizado, eficiente, 

qualificado e conectado com as necessidades do mundo do trabalho e da cidadania 

na sociedade digital contemporânea. 

No que diz respeito ao uso de software livre na escola é pertinente 

contextualizar a situação. O laboratório de informática foi adquirido e montado em 

2010. Nos computadores de mesa (desktop), oriundos do ProInfo, foi instalado o 

sistema operacional GNU/Linux (que é software livre) com a distribuição Linux 

Educacional. No entanto, esse sistema operacional (e os softwares educativos nele 

existentes) foi substituído em 2013 pelo software proprietário Windows, na versão 
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Windows 7 Professional, a qual ainda está instalada neles. Segundo a equipe diretiva, 

o que justificou esta mudança foi as dificuldades de operação do software (e seus 

recursos) apresentadas pelos professores e estudantes que utilizavam o laboratório. 

Em outras palavras, professores e estudantes não sabiam trabalhar com o software 

livre e seus recursos. Assim, a comunidade escolar compreendeu que seria mais fácil 

trabalhar com o sistema operacional proprietário Windows do que com GNU/Linux, 

pois tanto os estudantes quantos os professores fazem maior uso cotidianamente do 

proprietário. Infelizmente, isso comprova a falta de disponibilidade para a 

aprendizagem, tanto de professores quanto de estudantes.  

Neste contexto, é relevante salientar, atualmente está instalado o sistema 

operacional GNU/Linux (na versão referida acima, e com seu pacote de softwares 

educativos) nos netbooks do laboratório, estes oriundos do ProEMI. Porém, 

considerando tanto o fato de que os computadores de mesa são as principais TDIC 

utilizadas e não os netbooks (como expressamos anteriormente), quanto o fato 

(constatado pelas interações dialógicas com os docentes) de que Recursos 

Educacionais Abertos (REA) não são utilizados, constatamos que professores e 

estudantes, cotidianamente, não utilizam software livre para desenvolver suas práticas 

de ensino-aprendizagem na instituição43.  

Entendemos esta situação como problemática (e que necessita de maior 

atenção) porque o uso de software livre no desenvolvimento de ações educacionais 

constitui prática com potencial para qualificar, aperfeiçoar e fortalecer o ensino. Pois, 

conforme sustenta Abegg (2009), desde sua concepção o software livre é projeto e 

desenvolvido com foco na liberdade de expressão, na autonomia tecnológica, na 

partilha, na produção coletiva e colaborativa de bens e serviços. Ou seja, princípios 

intimamente conectados com práticas escolares emancipatórias, dialógico-

problematizadoras e que possibilitam a construção da autonomia cognoscitiva dos 

educadores e educandos envolvidos em processos de ensino-aprendizagem.  

 

43 Sinalizamos que foi esta realidade local, inclusive, o que pautou nossa escolha dos recursos digitais 
utilizados para implementar as ações com a turma. Assim sendo, embora fosse nossa intenção usar, 
não utilizamos software livre para desenvolver as práticas de ensino porque a escola não faz uso de 
recursos livres. Com base nisso e nas vivências do contexto escolar, acreditamos que para iniciar (e 
manter) a utilização de software livre na escola, será necessário antes promover uma mudança na 
mentalidade coletiva da comunidade escolar sobre a importância do software livre para a educação. O 
que é uma ação ampla e estrutural que se estende para além das dimensões de um estudo 
circunstancial como este.  
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Tendo em vista estas considerações, entendemos que é importante a 

comunidade escolar repensar suas práticas no intuito de retomar a utilização de 

software livre, pois com ele aumentam as possibilidades de se viabilizar processo 

educacional mais coerente com a perspectiva da educação pública e gratuita, 

assegurada pelo Estado.  Porém, não apenas a escola necessita rever suas ações, 

pois a substituição do software foi possibilitada por uma equipe de pessoas com 

formação tecnológico-pedagógica que, a priori, conhece a proposta do software livre. 

Foi uma ação conjunta da escola (que solicitou a substituição) com a 9º Coordenadoria 

Regional de Educação (que substituiu).  

Diante dessa situação, compreendemos que a questão da não utilização de 

software livre na escola não se limita ao contexto da escola. Por conseguinte, há 

necessidade de mudança também na orientação das instâncias responsáveis pelo 

fornecimento de suporte tecnológico-pedagógico às escolas, para que seja 

reintroduzido o software livre nas práticas da escola. Ademais, se a oferta de 

formações pedagógicas aos professores, com base em utilização didática de software 

livre, fosse mais constante, inexistiria a necessidade de utilizar software proprietário 

em práticas de ensino.   

Em conformidade com Fullan (2007), a inovação constitui uma prática 

institucionalmente situada, que engloba a decisão, os processos e a intervenção. A 

inovação processa-se nas escolas, nas salas de aula e nas práticas dos professores 

e agrega três componentes: a utilização de novos materiais ou tecnologias, o uso de 

novas estratégias ou atividades e a alteração de crenças por parte dos sujeitos 

envolvidos na intervenção.  

Assim sendo, entendendo inovação nesta perspectiva, podemos verificar que 

as propostas do Proinfo e do ProEMI estão focadas em favorecer o processo de 

desenvolvimento de inovação na escola, pois fomentam tanto a utilização de novas 

tecnologias quanto o uso de novas estratégias e atividades de ensino. No caso do 

Proinfo, isso está manifesto no seu segundo objetivo, vejamos: “II - fomentar a 

melhoria do processo de ensino e aprendizagem com o uso das tecnologias de 

informação e comunicação” (BRASIL, 2007). No caso do ProEMI, podemos verificar 

isso na última versão do documento orientador elaborado para guiar sua 

implementação, especialmente no macrocampo denominado Comunicação, Cultura 

Digital e uso de Mídias, ao sustentar que: 
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As ações deverão permitir o desenvolvimento de múltiplas formas de 
comunicação e processos criativos, proporcionando o domínio dos 
instrumentos e formas de comunicação, bem como a reflexão sobre o uso 
crítico das diversas tecnologias nos diferentes espaços de interação social. A 
partir de processos criativos as atividades deverão envolver vivências em 
espaços de atuação e interação que ampliem a utilização de métodos, 
técnicas e dinâmicas, utilizando recursos tecnológicos e compreendendo as 
novas relações na comunicação, mais democráticas, igualitárias e menos 
hierarquizadas (BRASIL, 2014, p. 13). 

 

Diante destas considerações sobre a relação dos programas com processos 

de inovação educacional, podemos constatar que, na escola, a inovação processa-se 

de maneira limitada e, em parte, desconectada das propostas destas políticas 

mencionadas. Por que existe a implementação de práticas pedagógicas envolvendo 

utilização de TDIC (como orientam as políticas), porém a forma como esta 

implementação ocorre pouco favorece o desenvolvimento de novas estratégias ou 

atividades, bem como, a alteração de crenças de intervenção por parte dos sujeitos 

envolvidos nas ações educacionais (componentes indispensáveis da inovação como 

aponta Fullan, 2007). Uma vez que as ações se restringem a atividades tradicionais 

de trabalho com tecnologias (as quais, geralmente, são executadas sem planejamento 

e problematização), a saber: 1) apresentação de vídeos, músicas e slides durante as 

aulas; 2) levar os estudantes ao laboratório de informática, solicitar a pesquisa de um 

assunto na internet para estudo individual e, posteriormente, em sala de aula, refletir 

com eles e avaliá-los, oralmente ou por escrito, sobre o que foi aprendido acerca do 

assunto estudado. Explicitamos esta situação na seção 6.1, quando da composição 

do diagnóstico inicial. 

Por outro lado, articulada a estas observações, a situação é agravada pelo fato 

de não existir um plano institucional de trabalho pedagógico com tecnologias. Uma 

ferramenta relevante que - por consistir em projeto coletivo articulador das práticas de 

ensino com tecnologias envolvendo todas as disciplinas -, poderia imprimir novas 

estratégias de processar as ações de ensino e alterar crenças e entendimentos de 

intervenção dos sujeitos envolvidos na implementação das atividades educativas 

tecnologicamente mediadas.  

Por conseguinte, à luz tanto da proposta do Proinfo quanto do ProEMI, 

compreendemos que as mudanças efetivas operadas pela integração de TDIC nas 

Práticas Escolares em relação a inovação, em termos institucionais, ainda são 

incipientes e embrionárias e, por isso, precisam ser revistas, reestruturadas e tratadas 

com maior atenção pelo coletivo escolar. Haja vista que o desenvolvimento de ações 
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inovadoras com TDIC constituem componente estratégico com potencial para 

alavancar e dinamizar a reestruturação dos procedimentos didático-pedagógicos de 

ensino no contexto das disciplinas curriculares da escola.  
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7 CONCLUSÕES  

 

Neste espaço destinado às conclusões, resgatamos o problema que originou 

nosso percurso investigativo, ou seja: “quais mudanças a inserção das Tecnologias 

Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) podem provocar nas práticas escolares 

no contexto do Ensino Médio Politécnico da Escola Estadual de Ensino Médio Castelo 

Branco? Diante dele, partimos da assertiva de que a inserção das TDIC no universo 

escolar tem provocado inquietações nos sujeitos envolvidos no processo de 

escolarização, pois promover a integração delas nas Práticas Escolares demanda a 

modificação de procedimentos didático-pedagógicos habituais. 

Entendemos mudança como a passagem ou transito de uma situação ou de 

um estado ou condição para outro. Neste sentido, a mudança é uma viagem, uma 

passagem, uma virada que é tão animadora quanto ameaçante. Pois mudar implica 

alterar a regra e ou o regime das operações cotidianas, alterar o modo como as 

organizamos e processamos no contexto das diferentes relações e interações 

intersubjetivas e comunicativas. 

Assim sendo, contextualizamos esta resposta ao problema, a qual está 

articulada tanto com os objetivos quanto com os resultados de pesquisa, tomando por 

referência quatro orientações indicadas por Bravo (1994) em seu estudo sobre 

investigação-ação educativa, para entender as perspectivas de mudança verificadas.  

São elas: 1 - Reflexão sobre os efeitos das ações nas práticas pessoais, profissionais 

e sociais; 2 - Efeitos formativos nas pessoas implicadas no processo; 3 - Apropriações 

técnico-científicas sobre novos conhecimentos que foram gerados. Como se deu a 

evolução do programa; quais os processos que foram seguidos pelo grupo; quais 

procedimentos produziram resultados positivos e válidos; quais as limitações 

encontradas; que novas propostas se podem explorar. 4 - A investigação poderá 

terminar com a proposição de um novo problema e novas propostas de ação, a fim de 

iniciar uma nova investigação. 

 

Orientação 1 - Reflexão sobre os efeitos das ações nas práticas pessoais, 

profissionais e sociais 

 

Tendo em vista esta orientação, sinalizamos que as diferentes ações e 

processos de ensino tecnologicamente mediadas desenvolvidas promoveram o 
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estabelecimento de vinculações sociais e influenciaram nas práticas pessoais de 

estudantes e professores. Pois demandaram dos sujeitos envolvidos trabalho coletivo, 

compartilhado e colaborativo para implementar ações de integração das TDIC nas 

atividades curriculares. Isso possibilitou conhecer potencialidades e limitações dos 

sujeitos e do contexto escolar em relação a utilização de tecnologias e viabilizou 

mudanças nas práticas e concepções dos mesmos.  

A busca, identificação e seleção das ferramentas, o planejamento das 

propostas de ação e a consequente implementação e avaliação das atividades, 

demonstrou a disposição e o esforço contínuo dos envolvidos pelo aperfeiçoamento, 

pessoal e profissional, de suas relações com a construção do conhecimento 

tecnologicamente mediado. Bem como oportunizou que estudantes, professora e 

pesquisador experimentassem novas metodologias, técnicas e formas de trabalhar 

em grupo articulando as tecnologias com os interesses e aspirações da proposta 

curricular. Situação que tornou possível a produção criativa das interações e dos 

saberes gerados.  

Constatamos como mudança relevante provocada e operacionalizada pela 

pesquisa, neste tópico, a proposição e implementação de práticas coletivas e 

compartilhadas de trabalho pedagógico que instigaram professora e estudantes a 

buscar e estudar novas ferramentas e estratégias para viabilizar seus estudos e 

produção do conhecimento dentro e fora de sala de aula. Essa situação, que para sua 

efetivação mobilizou diferentes setores e profissionais, possibilitou, como efeito, 

alterar o modo como organizam e processam cotidianamente suas operações de 

ensino-aprendizagem, bem como, suas relações e interações comunicativas. Assim 

sendo, embora isso não indique uma transição profunda e irreversível nos modos 

como os sujeitos conduzem as ações de ensino pelos sujeitos, entendemos que ouve 

uma ruptura inicial de procedimentos que poderá viabilizar novas práticas escolares 

tecnologicamente mediadas no contexto das diferentes disciplinas curriculares da 

escola.  

 

Orientação 2 - Efeitos formativos nas pessoas implicadas no processo  

 

Compreendemos que situar e/ou indicar efeitos formativos nas pessoas 

implicadas em processo educativo-investigativo constitui tarefa bastante arriscada, 

porque cada uma das pessoas envolvidas possui uma forma particular de significar as 
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ações e produções desenvolvidas. Não obstante esta situação, ousamos traçar 

algumas considerações a este respeito. 

Nesta perspectiva, sinalizamos que o envolvimento, a mobilização, o interesse 

e dedicação dos estudantes, professora e equipe diretiva em viabilizar práticas de 

ensino tecnologicamente mediadas indicam a abertura e disposição dos mesmos para 

aprender a trabalhar e construir conhecimentos escolares com novos recursos. 

Acreditamos que foi esta abertura e disposição em aprender com novos instrumentos 

que possibilitou a implementação de novas Práticas Escolares com foco no 

desenvolvimento, simultâneo, dos conteúdos curriculares e da autoria e co-autoria 

colaborativa e compartilhada em rede no contexto da disciplina de Língua Portuguesa. 

Articulado a isso, constatamos que as produções em hipertexto, durante as aulas - 

mesmo sofrendo com interferências de diferentes naturezas -  oportunizaram aos 

estudantes o desenvolvimento de relações e interações mais dinâmicas com os 

conteúdos curriculares específicos da disciplina e, com isso, melhores condições de 

sistematização do conhecimento produzido.  

Neste contexto, verificamos também, tanto no decorrer dos planejamentos 

como na implementação e avaliação das atividades, a existência de intenso processo 

de problematização e reflexão por parte da professora de Língua Portuguesa no que 

diz respeito ao desenvolvimento de suas práticas de ensino. Esse processo reflexivo-

crítico desenvolvido por ela, demonstrou, entre outras questões, a relevância de, na 

condição de professora - e, por isso, responsável pela mediação do processo de 

ensino-aprendizagem -, reorganizar e ressignificar algumas de suas concepções 

educacionais para poder operacionalizar novas ações educativas. Além disso, 

compreendemos que foram as angústias e inquietações originadas e experimentas 

neste processo - as quais provocaram o desenvolvimento de novos conhecimentos 

operacionais -, que lhe possibilitaram viabilizar a reconfiguração de algumas de suas 

crenças e posturas temerosas em relação ao trabalho pedagógico dos conteúdos 

curriculares com a mediação de TDIC em rede.  

Associado aos elementos apontados, outro fator relevante constatado é o 

reconhecimento, esse compartilhado pelo coletivo do corpo docente, de que a 

formação pedagógica continuada, com foco na integração de TDIC no ensino, é 

indispensável e constitui condição determinante para viabilização de mudanças nas 

práticas de ensino com tecnologias que vem sendo implementadas. Isso devido ao 

fato de que tais formações podem alavancar construções e projetos coletivos, e, com 
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isso, fortalecer a colaboração, a unidade e coesão no trabalho docente qualificando 

as diferentes propostas pedagógicas da escola e ampliando os profícuos processos 

de autoria e produção compartilhada dos professores.  

Por fim, e não menos relevante que as considerações anteriores, é pertinente 

ressaltar os efeitos formativos na minha pessoa, implicada no estudo na condição de 

pesquisador colaborador, responsável pela organização e redação do trabalho. Neste 

sentido, sinalizo apenas 5 ideias como principais efeitos formativos, as quais foram 

possibilitadas pelas múltiplas interações e intervenções realizadas: 1) aprender a ouvir 

o que os estudantes e professores tem a dizer sobre si mesmos e sobre o mundo 

constitui elemento fundamental para produzir conhecimento escolar/científico; 2) o 

contexto escolar é um vir a ser constante, poucas coisas nele são determinadas, por 

isso, as práticas escolares precisam conservar em seu planejamento espaço para 

imprevistos pois eles provavelmente surgirão; 3) estar preparado para mediar ações 

de ensino em circunstâncias inesperadas favorece o trabalho pedagógico; 4) 

compartilhar abertamente saberes, fazeres, dúvidas, certezas, problemas, erros e 

acertos constitui prática pedagógica que fortalece e qualifica as produções escolares 

e; 5) problematizar o currículo escolar constitui premissa básica para alavancar 

práticas  de ensino tecnologicamente mediadas.  

 

Orientação 3 - Apropriações técnico-científicas sobre novos conhecimentos 
que foram gerados 

 

Destacamos que todos os ciclos desta pesquisa-ação foram planejados sob a 

perspectiva do diálogo-problematizador, em colaboração, e desenvolvidos de maneira 

compartilhada entre as pessoas envolvidas. Acreditamos que isso potencializou 

processos de autonomia tanto individual (de cada um dos sujeitos) quanto coletivos 

(do grupo) e a construção de novos conhecimentos tecnológicos e curriculares.  

Constatamos que foi a partir do reconhecimento da relevância de serem 

propiciadas novas práticas de ensino medias por TDIC em rede no contexto da 

disciplina de Língua Portuguesa, que tornou-se possível o engajamento da professora 

e dos estudantes da turma do 2º ano com a proposta formativa da pesquisa. Bem com 

que foi este engajamento o responsável por imprimir os caminhos do trabalho e 

alavancar o desenvolvimento de experiências formativas inovadoras com utilização 

de tecnologias no universo das práticas escolares da instituição.  



172 

 

Com base nisso, constamos o desenvolvimento e a intensificação do processo 

de inclusão digital dos estudantes, o qual ocorreu através da progressiva utilização de 

ferramentas e recursos em rede nas Práticas Escolares.  

Neste sentido, como apontamos nos relatos das ações realizadas, tanto no 

primeiro quanto no segundo ciclo, a grande maioria dos estudantes da turma do 2º 

ano do EMP transita com relativa facilidade por diferentes recursos tecnológicos em 

rede (o que indica que estes jovens estão em pleno processo de inclusão digital, bem 

como, que já possuem algum tipo de cultura digital). Não obstante isso, por outro lado, 

verificamos que ao serem considerados os recursos em rede trabalhados, e neste 

ponto especificamente a ferramenta de escrita em hipertexto que o drive da Google 

possibilita (Google Docs), foi possível verificar que alguns destes estudantes 

enfrentaram dificuldades para desenvolver as tarefas solicitadas. Isso nos possibilita 

inferir que a integração das TDIC em práticas escolares - à medida que ocorre com 

atividades adequadamente planejadas, implementadas, geridas e avaliadas -,  ainda 

tem muito a contribuir, tanto com o processo de inclusão digital dos estudantes quanto 

com o desenvolvimento de fluência em ciência e tecnologia dos mesmos, 

especialmente ao serem trabalhados recursos digitais diferentes daqueles com os 

quais os estudantes estão habituados (jogos de entretenimento e redes sociais), como 

é o caso das produções colaborativas em hipertexto e de projetos online 

representados pela proposta da WebQuest educacional. Haja vista que a inclusão 

digital consiste em um processo contínuo de acesso e apropriação dos diferentes 

recursos tecnológicos existentes (MARCON et al., 2009). 

Assim sendo, constatamos, neste contexto, que também a professora de 

Língua Portuguesa necessita participar ativamente desse processo de apropriação 

tecnológica. Pois, embora tenha modificado concepções e aperfeiçoado 

conhecimentos e operações com tecnologias durante as ações de pesquisa, ainda 

enfrenta dificuldades e possui baixa fluência tecnológica para implementar práticas de 

ensino mediadas por tecnologias educacionais em rede.   

Por conseguinte, com base nessa constatação, sinalizamos que investir no 

desenvolvimento da fluência tecnológica dos professores ainda na formação inicial 

constitui ação indispensável para que eles sejam capazes de viabilizar a integração 

das tecnologias educacionais em rede nas suas práticas de ensino posteriores. Pois 

é esta fluência que os habilita a trabalhar com os equipamentos e recursos digitais 
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inseridos na escola, bem como, a gerar inovação pedagógica (com eles) nas práticas 

escolares qualificando os processos de ensino-aprendizagem. 

 

Orientação 4 - A investigação poderá terminar com a proposição de um novo 

problema e novas propostas de ação, a fim de iniciar uma nova investigação 

 

Em conformidade com o que tratamos nos capítulos 1 e 3, 

contemporaneamente vivemos pleno processo de desenvolvimento e evolução das 

TDIC (CASTELLS, 1999a, 1999b), as quais são os novos instrumentos da cultura 

estruturantes do pensamento, das formas de interlocução e de novas elaborações 

socioculturais. Com isso as relações e as interações entre as pessoas modificaram-

se, tornaram-se mais dinâmicas e interativas e as ações nos diferentes campos e 

espaços da sociedade assumiram novas características que demandam dos sujeitos 

sociais flexibilidade e adaptação à lógica das TDIC e das redes (ALMEIDA; VALENTE, 

2011; ALONSO, 2008).  

Neste contexto, a integração, no sentido de incorporação, das TDIC às 

práticas escolares configura-se em exigência elementar para viabilizar um processo 

de ensino-aprendizagem mais democrático, inclusivo, qualificado e sintonizado com 

as novas dinâmicas da vida contemporânea. O que, como vimos no capítulo 4, 

constitui uma das principais orientações das políticas públicas brasileiras de incentivo 

e integração de tecnologias no ensino. Neste sentido, ao desenvolvermos Práticas 

Escolares tecnologicamente mediadas, acreditávamos estar sintonizados com os 

objetivos destas políticas públicas e, em certa medida, as efetivando no contexto 

escolar, promovendo inclusive inovações educativas. 

Tendo em vista as ações implementadas, as diferentes interações dialógicas 

e produções promovidas com estudantes e professores, compreendemos que é 

relevante sinalizar, no entanto, contrariamente a esta crença, que as mudanças 

provocadas pela inserção e progressiva integração das TDIC nas Práticas Escolares 

da escola vem exercendo, de modo geral, pouco impacto educativo em termos de 

desenvolvimento e atualização curricular, bem como dos processos de ensino-

aprendizagem. Justamente porque: 1) não existe plano institucional de trabalho 

pedagógico com tecnologias; 2) os equipamentos não funcionam adequadamente; 3) 

a conexão com a Internet é precária; 4) não existe formação tecnológico-pedagógica 
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continuada para orientar a integração de tecnologias no ensino e; 5) profissionais 

possuem baixa fluência em tecnologias educacionais em rede.  

Assim sendo, para orientar as próximas investigações com o escopo de 

promover novas ações de integração de TDIC nas Práticas Escolares da instituição, 

concluímos sugerindo, antes de outra ação, alavancar processo coletivo que implique 

a mobilização e o engajamento da comunidade escolar na busca e proposição de 

estratégias e mecanismos para o enfrentamento ativo dos referidos problemas, pois 

eles estão interferido negativamente e gerando prejuízos a viabilização de práticas de 

ensino mediadas por tecnologias em rede.  
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO 

 

Instrumento de Pesquisa – Questionário 
 
Observação – Não identifique o questionário escrevendo nele o seu nome. 
 
1) Perfil do aluno. Sexo 
(   ) Masculino         (   ) Feminino 
 
2) Idade 

(   ) 14 a 15 anos     (   )  15 a 16 anos    
(   ) 16 a 17 anos   (   ) Outra idade. __________ 
 
3) Série do Ensino Médio 

(   ) 1ª série     (   ) 2º série     (   ) 3º série              
 
4) Você possui acesso à internet?  
(   ) Sim    (   ) Não   (   ) às vezes 
 
5) Com que frequência você utiliza a internet? 

(   ) todos os dias e várias horas por dia.     
(   ) pelo menos uma hora por dia. 
(   ) 1 a 2 dias na semana.                        
(   ) Uma vez ou mais de uma vez por semana. 
(   ) Uma vez ou mais de uma vez por mês. 
 
6) Com que finalidade você utiliza a internet? 
(   ) Redes Sociais.                
(   ) em estudos e pesquisas acadêmicas. 
(   ) acesso ao e-mail.              
(   ) jogos virtuais. 
(   ) outros._____________________________ 
  
7) Você já fez algum curso de informática? 

(   ) Sim         (   ) Não 
 
8) Fora do espaço escolar, você tem acesso a internet? 
(   ) Sim.       (   ) Não. 
 
9) Se você tem acesso a internet fora do espaço escolar, quais são estes 
espaços? 
(    ) minha casa ou casa dos pais. 
(    ) casa de amigos. 
(    ) casa de vizinhos ou parentes. 
( ) bares, restaurantes, lojas ou outros estabelecimentos comerciais.  
(    ) outro espaço. Qual? Descreva. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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10) Se você tem acesso a internet, quais aparelhos utiliza para acessar? 
(    ) Smartphone (celular). 
(    ) Desktop. 
(    ) Notebook. 
(    ) Tablet. 
(    ) Outro. Qual? Descreva. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
11) Você gostaria que seu professor utilizasse ferramentas tecnológicas para 
mediar às atividades propostas em sala de aula? 
(    ) Sim         
(    ) Não 
 
 
Agradecemos pela colaboração. Ela será de suma importância para a realização de 
nossa pesquisa! 
Atenciosamente, 
Equipe responsável pela execução do projeto. 
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO DESENVOLVIDO PARA AVALIAR AS AÇÕES 

DO 1º CICLO 

 

 Questionário desenvolvido para avaliar as ações do 1º Ciclo 

 

Avaliação da atividade 

Participe avaliando a atividade de escrita colaborativa em hipertexto realizada. 

 

*Obrigatório 

 

1. Endereço de email * 

 

 

 

2. Informe a sua idade. * 

 

 

3. Se você enfrentou alguma dificuldade de operação técnica para realizar a 

atividade colaborativa de escrita em hipertexto relate qual ou quais 

foram. * 

 

 

 

 

 

4. Se você não enfrentou dificuldades de operação técnica para realizar a 

atividade colaborativa de escrita em hipertexto, mas enfrentou 

dificuldades de outra natureza, relate qual ou quais foram. * 
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5. Na sua opinião, se a atividade tivesse acontecido na sala de aula ao invés 

de ser no laboratório de informática, a aula de língua portuguesa poderia 

ter sido melhor aproveitada? Explique. * 

 

 

 

 

 

6. Aponte um aspecto negativo que você percebeu nesta atividade 

colaborativa de escrita em hipertexto.  

 

 

 

 

 

7. Em sua opinião, a atividade de escrita colaborativa em hipertexto 

contribuiu para desenvolver a capacidade de redigir textos em língua 

portuguesa ou não? Se contribuiu, escreva em que contribuiu. Se não 

contribuiu, explique porque não contribuiu. * 

 

 

 

 

 

8. Na sua opinião, desenvolver atividades com tecnologias digitais de 

informação e comunicação (TDIC) em rede, na disciplina de língua 

portuguesa, prejudica a aprendizagem dos conteúdos ou, ao contrário, 

potencializa essa aprendizagem? Justifique sua resposta. * 
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9. Aponte um aspecto positivo que você percebeu nesta atividade 

colaborativa de escrita em hipertexto. 

 

 

 

 

 

Envie para mim uma cópia das minhas respostas. 

 

Powered by 

 

 

 Questionário desenvolvido para avaliar as ações do 2º Ciclo 

 

Avaliação das atividades de estudo propostas pela WebQuest 

Participe avaliando as atividades de estudo realizadas. Não tenha medo de manifestar 
sua opinião, ao contrário, aproveite a oportunidade para expressar o que você pensa. 
Este questionário não serve como instrumento para atribuir nota na disciplina de 
Língua Portuguesa.  

Observação - Não é necessário escrever o seu nome no questionário.  

 

1) A forma como foi organizada a WebQuest e o conteúdo abordado nela 
estavam relacionados com os conteúdos de Língua Portuguesa a serem 
estudados no bimestre? Comente sua resposta. 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

2) O desenvolvimento das atividades propostas pela WebQuest prejudicou sua 
aprendizagem dos conteúdos de Língua Portuguesa ou, ao contrário, 
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potencializou sua aprendizagem dos conteúdos desta disciplina? Justifique sua 
resposta. 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

3) Na sua opinião, o que poderia ter sido diferente no desenvolvimento das 
atividades de estudo propostas pela WebQuest? Comente sua resposta. 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

4) Em sua opinião, quais foram os principais problemas e dificuldades 
enfrentados durante o desenvolvimento das atividades da WebQuest? Comente 
sua resposta. 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

5) Qual é sua opinião sobre a situação experimentada de não termos conseguido 
utilizar os netbooks para desenvolver as atividades da WebQuest devido ao fato 
de não ser possível acessar a Internet com eles? Comente sua resposta. 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

6) Quais são os aspectos positivos e negativos que você percebeu no decorrer 
das ações desenvolvidas e gostaria de destacar? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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ANEXO A - EXEMPLARES DA PRODUÇÃO COLABORATIVA EM HIPERTEXTO 

DURANTE AS AÇÕES DO PRIMEIRO CICLO 

 

Exemplar 1  

Texto elaborado pelos estudantes durante a atividade de escrita colaborativa em 

hipertexto no primeiro ciclo.  

 

 

Desigualdade de Gênero 

 

19- O tema tem como base a desigualdade nas relações de poder entre homens e 

mulheres, assim como a discriminação de gênero, atinge milhares de mulheres, 

crianças, adolescentes e idosos por todo mundo. 

11- Sabendo-se que o assunto está presente durante alguns anos, apenas 

recentemente que as pessoas buscaram saber mais sobre a violência que ocorre no 

mundo.  

Estes atos desumanos são provocados muitas vezes pelo uso de álcool ou drogas, 

mas também podem ser motivados por ataques de ciúmes.  

Os maus tratos contra crianças e idosos, principalmente, contra aqueles que 

apresentam necessidades especiais, são mais vulneráveis.   

O caso pode ser praticado de diversas formas como: físico, psicológico, sexual, 

patrimonial ou moral. 

A violência contra mulher ganhou amparo com lei “Maria da Penha” , porém 7-existe 

casos de violência contra o homem  

Quando se liga a televisão em um jornal, 80% das notícias são sobre mortes, 19-

agressões e atos de estupro, adivinhem, tudo voltado para a violência doméstica. 
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37- Enfim nenhuma pessoa deve se calar perante a fúria alheia, mesmo sabendo que 

muitas vezes as leis não dão em nada e os agressores saem impunes, tem que se ter 

fé de que esse mundo irá mudar. 41 

 

Avaliação da Professora 

Reler o texto após a produção e observar se há uma evolução do pensamento 

e se o leitor se convence ao obter esta informação. Vocês têm condições de melhorar. 

Esta ideia foi plagiada: O tema tem como base a desigualdade nas relações de 

poder entre homens e mulheres, assim como a discriminação de gênero, atinge 

milhares de mulheres, crianças, adolescentes e idosos por todo mundo. 

 

Texto elaborado pelos estudantes durante a atividade de reescrita do texto no primeiro 

ciclo.  

 

Em Busca de um Mundo Melhor 

 

A violência até então não era abordada neste mundo machista, mas ela está 

cada vez mais evidente entre as mulheres, crianças, adolescentes e idosos que 

sofrem com os maus tratos. 

Sabendo que o assunto está presente durante anos, apenas recentemente 

houve preocupação em saber o que acontece com as vítimas. 

Estes atos desumanos são provocados muitas vezes por vinganças, ataques 

de ciúmes, brigas em família, e principalmente o uso de drogas e álcool é um dos 

motivos que mais levam os agressores a cometerem esses abusos. 

O caso pode ser praticado de diversas formas como: físico, psicológico, sexual, 

patrimonial ou moral. 

A agressão contra crianças e idosos, principalmente, contra aqueles que 

apresentam necessidades especiais, são mais vulneráveis.  

A violência contra mulher ganhou amparo com a “lei Maria da Penha”, porém 

existem casos também contra o homem. 

Quando se liga a televisão em um jornal, 80% das notícias são sobre relatos 

de mortes por causa de brigas entre marido e mulher, crianças que são estupradas 
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por familiares, idosos que são agredidos pelos próprios filhos, pessoas com 

necessidades especiais que sofrem com a exclusão. 

Enfim nenhuma pessoa deve se calar perante a fúria alheia, mesmo sabendo 

que muitas vezes as leis não dão em nada e os agressores saem impunes, tem que 

se correr atrás dos seus direitos, lutando cada dia mais por um mundo com leis justas 

, fazendo com que todos recebam os tratamentos adequados diante de situações 

como estas.  

 

Avaliação da Professora 

Melhorou muito. Continuem. O esforço vale a pena. 

 

 

Exemplar 2 

Texto elaborado pelos estudantes durante a atividade de escrita colaborativa em 

hipertexto no primeiro ciclo.  

 

Trauma psicológico 

 

6-A violência psicológica familiar, é uma das mais presentes no nosso 

cotidiano, porém não muito comentada, por não ser uma agressão física que seja 

aparente.  

Esse tipo de violência pode acontecer de muitas formas, fazendo a pessoa 6-

se sentir humilhada, inútil se isolando de tudo e de todos, xingamentos, ameaças, 

controles de sua rotina e prioridades, não respeitar suas decisões e ficar criticando 

11-seu físico e sua aparência fazendo que sua autoestima diminui. 

6-A pessoa afetada acaba se sentindo incapaz e traumatizada podendo entrar 

em uma depressão, por medo de contar para alguém o que se passa com 6-ela, a 

mesma pensa em denunciar mas tem medo do que o agressor irá fazer 18-depois. E 

chega até pensar em suicídio como a única solução para isso ou  guarda para si e fica 

sofrendo em silêncio. 

O agressor que faz isso, também tem a autoestima baixa por que ele quer 

humilhar alguém para se sentir melhor, ela precisa ser superior ao afetado e acaba 

19-nem notando pelo o que a outra pessoa está passando, porque as duas precisam 

https://www.youtube.com/watch?v=fScAjD24oq8
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de ajuda de alguém profissional ou só alguém para conversar sobre os 10-seu 

sentimentos e tentar entender o que está acontecendo com si mesmo.   

Então a primeira coisa que a vítima deve fazer é procurar ajuda e se libertar 6-

da agressão, segundo, procurar a polícia e denunciar o agressor, e depois buscar uma 

pessoa de confiança para contar o que está acontecendo ou fazer até uma 

terapia  que possa  ajudar quando o caso de violência for muito grave, que a mesma 

fique relembrando por tudo que  passou e não consegue viver sem trauma.  

 

Avaliação da professora 

Sempre que produzirem um texto, façam a sua releitura e verão que muitos 

termos são usados inadequadamente. Melhorar! Mais atenção! 

 

Texto elaborado pelos estudantes durante a atividade de reescrita do texto no primeiro 

ciclo. 

 

 

 

Trauma psicológico 

 

A violência psicológica familiar é uma das mais presentes no nosso cotidiano, 

porém não muito comentada, por não ser uma agressão física que seja aparente.  

Este tipo de violência pode acontecer de muitas formas, fazendo a 

pessoa  sentir-se humilhada, inútil, se isolando de tudo e de todos, sofrendo 

xingamentos, ameaças, controles de sua rotina e prioridades, não respeitando suas 

decisões e sempre criticando seu físico e sua aparência fazendo que sua autoestima 

diminui. 

https://www.youtube.com/watch?v=fScAjD24oq8
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A pessoa afetada acaba se sentindo incapaz e traumatizada podendo entrar 

em uma depressão por medo de contar para alguém o que se passa com ela. A 

mesma pensa em denunciar mas tem medo do que o agressor irá fazer chegando até 

pensar em suicídio como a única solução para isso ou guarda para si e fica sofrendo 

em silêncio. 

O agressor que faz isso, também tem a auto estima baixa porque ele quer 

humilhar alguém para se sentir melhor, ele precisa ser superior ao afetado e acaba 

não notando pelo o que a outra pessoa está passando, porque as duas precisam de 

ajuda de alguém profissional ou só alguém para conversar sobre os seus sentimentos 

e tentar entender o que está acontecendo com si mesmo.   

Então a primeira coisa que a vítima deve fazer é procurar ajuda e se libertar da 

agressão. Segundo, procurar a polícia e denunciar o agressor, e depois buscar uma 

pessoa de confiança para contar o que está acontecendo ou fazer até uma terapia 

que possa  ajudar quando o caso de violência for muito grave, que a mesma fique 

relembrando por tudo que  passou e não consegue viver sem trauma.  

 

Avaliação da professora 

Melhorou e pode melhorar ainda mais! 

 

 

Exemplar 3  

Texto elaborado pelos estudantes durante a atividade de escrita colaborativa em 

hipertexto no primeiro ciclo.  

 

1- Abram seus olhos 

 

11 A muitas leis que frisam que é urgente reconhecer a violência doméstica e 

6-familiar contra mulheres e meninas. Muitas vezes não abrem os olhos para o que 

20- realmente está acontecendo, por ter medo de ser agredida novamente por seu 

parceiro. 

Muitos casos de violência doméstica ocorrem devido ao consumo de álcool e 

drogas, mas também podem ser motivados por ataques de ciúmes.  O que é 6-

comprovado com uma pesquisa, feita pelo instituto Avon estima-se que a cada 2 3-
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minutos 5 mulheres são espancadas (marido, namorado ou ex).A mulher sofre 6-4-

mais violência dentro de casa do que em espaço público, muitas mulheres sentem 

mais insegurança em ficar dentro da própria casa quando são agredidas fisicamente 

ou psicologicamente. 

O medo da morte é a principal barreira para mulheres que tendem a entregar 

seus 20-agressor. Patrícia Galvão desenvolve projetos sobre direitos das mulheres, a 

agressão doméstica é crime e deve ser denunciado. As mulheres precisam ter a 

consciência de que o ciúme, por exemplo, não é paixão.È algo mais complexo, o 

homem acha que tem posse da mulher e isso é um equívoco.  

Nossa sociedade é machista, muitos homens acreditam que a mulher não tem 

direito à autoestima, nem pode se manifestar. 

A lei Maria da Penha prevê todo um sistema de proteção à mulher em caso de 

violência de gênero. As medidas que visam garantir a integridade da mulher estão 

relacionadas ao afastamento do agressor do lar ou local de convivência com a vítima, 

um limite mínimo de distância que o agressor fica proibido de ultrapassar em relação 

à vítima, a suspensão da posse ou restrição do porte de armas, se for o caso. 

11-6- A muitas centrais de atendimento à mulher, principalmente o 180 

funcionando 14-24hs por dia. O atendimento nesta linha garante o anonimato 

da   vítima e do denunciante, além de fornecer suporte psicológico e de atendimento 

a vítima. 

 

Avaliação da professora 

Vocês não fecharam a ideia apresentada na introdução e nem relaciona ao 

título. Houve argumentação e progressão semântica, sem conclusão. Há condições 

de melhorar. 

 

 

Texto elaborado pelos estudantes durante a atividade de reescrita do texto no primeiro 

ciclo. 
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Não se cale. Denuncie! 

Muitas leis frisam que é urgente reconhecer a violência doméstica e familiar 

contra mulheres e meninas. Muitas vezes não abrem os olhos para o que está 

acontecendo, por ter medo de ser agredida por seu parceiro. 

Muitos casos de violência doméstica ocorrem devido ao consumo de álcool e 

drogas, mas também podem ser motivados por ataques de ciúmes. O que é 

comprovado com uma pesquisa, feita pelo instituto Avon. Estima-se que a cada 2 

minutos 5 mulheres são espancadas (marido, namorado ou ex). A mulher sofre mais 

violência dentro de casa do que em espaço público. Muitas mulheres sentem mais 

insegurança em ficar dentro da própria casa quando são agredidas fisicamente ou 

psicologicamente. 

O medo da morte é a principal barreira para mulheres que tendem a entregar 

seus ofensores. Patrícia Galvão desenvolve projetos sobre direitos das mulheres,e 

afirma que  a agressão doméstica é crime e deve ser denunciado. As mulheres 

precisam ter a consciência de que o  ciúme, por exemplo, não é paixão.È algo mais 

complexo, o homem acha que tem posse da mulher e isso é um equívoco.  

Nossa sociedade é machista, muitos homens acreditam que a mulher não tem 

direito à autoestima, nem pode se manifestar. 

A lei Maria da Penha prevê todo um sistema de proteção à mulher em caso de 

violência de gênero. As medidas que visam garantir a integridade da mulher estão 

relacionadas ao afastamento do agressor do lar ou local de convivência com a vítima, 

um limite mínimo de distância que o agressor fica proibido de ultrapassar em relação 

à vítima, a suspensão da posse ou restrição do porte de armas, se for o caso. 
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Muitas centrais de atendimento à mulher principalmente o 180 funcionando 24h 

por dia. O atendimento nesta linha garante o anonimato da vítima e do denunciante, 

além de fornecer suporte psicológico e de atendimento à vítima. 

 

Avaliação da professora 

Há condições de melhorar. Ler mais! 

 

 

 

 

Exemplar 4  

Texto elaborado pelos estudantes durante a atividade de escrita colaborativa em 

hipertexto no primeiro ciclo.  

Denuncie, é um direito seu 

 

A violência emocional pode muitas vezes começar com as vítimas ainda 27-

muito jovens, levando um trauma para suas vidas quando adultas. 

6-Este tipo de violência é silenciosa e não é alvo de muitas denúncias pois 

ocorre chantagens e ameaças contra a pessoa que é agredida verbalmente. O 19-6-

agressor tende de humilhar fazendo acusações precipitadas sobre a vítima 6-3-como 

“você está me traindo”, sem se dar conta a pessoa agredida passa a achar normal o 

comportamento do agressor, desculpando-o e assim passando 6-sempre pela mesma 

situação, a vítima acha que é a única esperança na vida do 6-agressor, e que 

aceitando o sofrimento um pouco mais ele mudará.  

6-Quando o agressor reconhece seu erro implora o perdão e tenta 11-

reconquistar levando-a para “Luas de Mel”, dando presentes e agradando-a de 6-3-

19-forma carinhosa, após algum tempo sem nenhuma agressão ele tende de afastar 

a vítima de todos que a conhecem e quem ela pode recorrer ajuda durante uma 

agressão, começando todo o pesadelo novamente.  

A cada dia que se passa a violência psicológica fica cada vez pior, levando a 

vítima a uma depressão profunda, trazendo consequências para sua vida emocional, 

amorosa e física.   
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Como este tipo de violência não é muito visível nem muito comentada, deveria 

existir mais atenção e assim fazendo com que a pessoa agredida não tenha tanto 

medo de enfrentar seu medo e denunciando o agressor.  

Lembre-se: Amar não é isso. Existe ajuda. 

 

Avaliação da Professora 

Atentem para a evolução das ideias, ordenando as palavras com coerência. 

Possuem condições de melhorar. 

 

Texto elaborado pelos estudantes durante a atividade de reescrita do texto no primeiro 

ciclo. 

 

 

Denuncie, é um direito seu 

 

  

 

Existe uma violência silenciosa que, às vezes, machuca muito mais que física. 

Esse tipo de “agressão”, que abala o emocional muito mais que as estruturas do corpo, 

acontece quando alguém se submete, normalmente por medo, ao “poder” 

desproporcional do outro. E, quase sempre, acontece sem perceber. 

Este tipo de violência não é alvo de muitas denúncias, pois, ocorre chantagens 

e ameaças contra a pessoa que é agredida verbalmente. O cônjuge tenta humilhar, 

fazendo acusações precipitadas sobre a vítima como “você está me traindo”. 

Sem se dar conta a pessoa agredida passa a achar normal o comportamento 

do agressor, desculpando-o e assim passando sempre pela mesma situação. A vítima 
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acha que é a única esperança na vida do agressor, e que aceitando o sofrimento um 

pouco mais, ele mudará.  

Quando o agressor reconhece seu erro, implora o perdão e tenta reconquistar 

levando-a para “Luas de Mel”, dando presentes e agradando-a de forma carinhosa.  

Após algum tempo, sem nenhuma agressão, ele tenta afastar a vítima de todos 

que ela pode procurar ajuda durante a agressão. Começando todo o pesadelo 

novamente.  

A cada dia que se passa a violência psicológica fica cada vez pior, levando a 

vítima a uma depressão profunda, trazendo consequências para sua vida emocional, 

amorosa e física.  

Como este tipo de violência não é muito visível nem muito comentada, deveria 

existir mais atenção e assim fazendo com que a pessoa agredida não tenha tanto 

medo de enfrentar seu medo e denunciando o agressor. pois, mar não é isso. Existe 

ajuda. 

 
Avaliação da professora 

Já melhorou e poderá melhorar ainda mais. 
Exemplar 5 

Texto elaborado pelos estudantes durante a atividade de escrita colaborativa em 

hipertexto no primeiro ciclo.  

 

 
 

              Não se cale  
 
2-Violência psicológica é uma agressão que não deixa marcas físicas, que imprime 

danos psicológicos e emocionais tão profundos em quem a sofre. 
 

2-Esse tipo de agressão não é tão  perceptível, pois o agressor impõe uma 6-3-4-
vantagem em cima da vítima, com ameaças e violência física.Um dos fatores 6-4-20-
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que contribuem para este tipo de violência é o machismo. Há países em que esse 
tipo de violência é aceitável, em algumas sociedades o marido tem o direito de 6-

bater na mulher e intimida-la psicologicamente   
 
2-Constata-se que muitos indivíduos que agridem a vítima cresceram numa família 
6-4-que ocorria violência, e continuam praticando a agressão, muitos agressores 

prometem não cometer esse tipo de fator, infelizmente há mulheres que acreditam 
na reabilitação do seu companheiro. 

2-4-30-Alguns atos que o agressor usa é: xingar, humilhar, ameaçar, intimidar e 
amedrontar; criticar continuamente, desvalorizar os atos e desconsiderar a opinião 
ou decisão da mulher; debochar publicamente, diminuir a autoestima; tentar fazer a 
mulher ficar confusa ou achar que está louca; controlar tudo o que ela faz, quando 

sai, com quem e aonde vai; usar os filhos para fazer chantagem. 
6-Pode-se  afirmar, que a violência é muito perigosa não deixa marcas físicas, pois 

26-mexe com o psicológico da vítima.  Não somente nos casais,mas também 

crianças e idosos A violência psicológica é crime, está lá no artigo 7º da lei 
Maria da Penha: Onde podem buscar ajuda:  

41 Crianças e adolescentes –  Conselho  Tutelar; 
 Mulheres –  Delegacia da Mulher; 

 Idosos –  Conselho Municipal do Idoso; 

 Trabalhadores – Ministério do Trabalho ou Ministério Público do Trabalho; 

 Na ausência desses órgãos – Promotoria Pública Estadual. 

Avaliação da professora 
Vocês poderiam ter concluído, inferindo no texto, ou seja, sugerindo uma 

solução e ainda, relacionar o texto ao título. 
 

Texto elaborado pelos estudantes durante a atividade de reescrita do texto no primeiro 

ciclo. 

 

 
 
                                                      Não se cale  
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Violência psicológica é uma agressão que não deixa marcas físicas, que 

imprime danos psicológicos e emocionais tão profundos em quem a sofre. 

 

Esse tipo de agressão não é tão perceptível, pois o agressor impõe uma 

vantagem em cima da vítima, com ameaças e violência física.Um dos fatores que 

contribuem para este tipo de violência é o machismo. Há países em que esse tipo de 

violência é aceitável, em algumas sociedades o marido tem o direito de bater na 

mulher e intimidá-la psicologicamente   

 

Constata-se que muitos indivíduos que agridem a vítima cresceram numa 

família que ocorria violência, e continuam praticando a agressão, muitos agressores 

prometem não cometer esse tipo de fator, infelizmente há mulheres que acreditam na 

reabilitação do seu companheiro. 

Alguns atos que o agressor usa é: xingar, humilhar, ameaçar, intimidar e 

amedrontar; criticar continuamente, desvalorizar os atos e desconsiderar a opinião ou 

decisão da mulher; debochar publicamente, diminuir a autoestima; tentar fazer a 

mulher ficar confusa ou achar que está louca; controlar tudo o que ela faz, quando sai, 

com quem e aonde vai; usar os filhos para fazer chantagem. 

Pode-se  afirmar, que a violência é muito perigosa não deixa marcas físicas, pois mexe 

com o psicológico da vítima.  Não somente nos casais,mas também crianças e idosos 

A violência psicológica é crime, está lá no artigo 7º da lei Maria da Penha onde 

podem buscar ajuda:  

 Crianças e adolescentes –  Conselho  Tutelar; 

 Mulheres –  Delegacia da Mulher; 

 Idosos –  Conselho Municipal do Idoso; 

 Trabalhadores – Ministério do Trabalho ou Ministério Público do Trabalho; 

 Na ausência desses órgãos – Promotoria Pública Estadual. 

 

Avaliação da professora 

Faltou fechar, encerrar o texto. Melhorou muito. 
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ANEXO B - EXEMPLARES DA PRODUÇÃO COLABORATIVA EM HIPERTEXTO 

DURANTE AS AÇÕES DA WEBQUEST NO SEGUNDO CICLO 

 

Exemplar 1  

Texto elaborado pelos estudantes durante as atividades da Webquest no segundo  

ciclo.  

 

Uma vida de crimes 
  
  
4No Brasil, as Penitenciárias estão cada vez mais sobrecarregadas, tanto de 

mulheres como homens condenados por homicídios, estupros, portes de armas, 
roubos e tráfico de drogas. 
        25 Atualmente,pesquisas informam que o comportamento dessas pessoas que 
estão presas vem desde sua criação em casa, influência familiar ou por escolha 
própria, algumas das pessoas que estão presas nem sempre se 13arrependem do 
que fizeram a vítima. Por outro lado, outros saem com um propósito de rever suas 
famílias e reconstruir a vida com honestidade e sem cometer os mesmos crimes. 
        23 Dentro das cadeias usam objetos que podem virar qualquer instrumento de 
arma como: cadeiras, colchões, peças de ventilador ou com as próprias mãos. As 
prisioneiras que cometem crimes fora da cadeia e não 6conseguem o homicídio 
desejado, ao sair da prisão elas vão atrás da vítima e 6tentam matá-la novamente a 
sangue frio, muitas mulheres não se arrependem dos crimes cometidos e sentem 
orgulho ao dizer que realizaram tal crime sem piedade e que não exitariam em fazer 
de novo. 
         Então, conclui-se que realmente existem pessoas que no fundo querem mudar 
o seu modo de vida, se tornarem pessoas melhores para a sociedade e principalmente 
para as suas famílias. Porém os que não demonstram  sentimentos de culpa e ainda 
pretendem permanecer numa vida de crimes, merecem um castigo rigoroso como: a 
pena de morte que no Brasil ainda não foi aprovada ou ficar preso até vir a óbito. 
             
 

REESCRIÇÃO DO TEXTO 
Uma vida de crimes 

  
  
No Brasil, as penitenciárias estão cada vez mais sobrecarregadas, tanto de 

mulheres como homens condenados por homicídios, estupros, portes de armas, 
roubos e tráfico de drogas. 
         Atualmente, pesquisas informam que o comportamento criminoso dos 
presidiários muitas vezes vem desde sua criação em casa, influência familiar ou por 
escolha própria, alguns presos nem sempre arrependem-se do que fizeram a vítima. 
Por outro lado, outros saem com um propósito de rever suas famílias e reconstruir a 
vida com honestidade e sem cometer os mesmos crimes. 
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         Dentro das cadeias usam objetos que podem virar qualquer instrumento de 
arma em suas mãos, como: cadeiras, colchões, peças de ventilador e até mesmo 
golpes mortais. 

As prisioneiras que cometem crimes fora da cadeia e não conseguem o 
homicídio desejado, ao sair da prisão elas vão atrás da vítima e tentam matá-la 
novamente a sangue frio, muitas das mulheres não se arrependem dos crimes 
cometidos no lado de fora da prisão e sentem orgulho ao dizer que realizaram tal crime 
sem piedade e que não exitariam em fazer de novo. 
         Então, conclui-se que realmente existem pessoas que no fundo querem mudar 
o seu modo de vida, se tornarem pessoas melhores para a sociedade e principalmente 
para as suas famílias. Porém os que não demonstram  sentimentos de culpa e ainda 
pretendem permanecer numa vida de crimes, merecem um castigo rigoroso como: a 
pena de morte que no Brasil ainda não foi aprovada ou ficar preso até vir a óbito. 
 
Avaliação da professora 

Repensem a posição de vocês. A justiça divina não falha.  
Vocês possuem condições de melhorar. 
Vamos lá! Muita leitura informativa. 

 

Exemplar 2 

Texto elaborado pelos estudantes durante as atividades da Webquest no segundo  

ciclo. 

 

A procura de uma vida mais fácil 

 

6Atualmente, a criminalidade brasileira está em destaque nas mídias sociais e 

chama atenção pela grande presença de adolescentes e mulheres neste meio. Estes, 

que procuram o caminho mais fácil para uma vida melhor, se envolvendo em crimes 

e no tráfico de drogas. 

Influenciados pela falta de uma boa estrutura familiar e atraídos pela ideia de 

acúmulo de riquezas, os adolescentes veem no mundo do crime e das drogas o 

caminho para uma vida 17melhor e mais fácil. 

Já no caso das mulheres, esta influência está ligada, na maioria das vezes, aos 

seus 17companheiros que já fazem parte do mundo do crime. Em outros casos, 

existem mulheres que são abandonadas por esses mesmos companheiros, na maioria 

grávidas ou com filho de colo, e acabam se envolvendo em crimes e drogas para 

conseguir o próprio sustento e o sustento de seus filhos. 

Motivados pela ideia de que quem entra no mundo do crime não consegue mais 

sair, estes não veem outra forma de sustento e vida melhor, aumentando o número 
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de crimes no Brasil e superlotando os presídios, os quais apresentam péssimas 

condições de permanência e convivência dos detentos. 

Diante disto, há necessidade de incentivar a permanência de adolescentes em 

escolas e a disponibilização de cursos profissionalizantes para que estes descubram 

suas habilidades e 6tenham mais facilidade de encontrar sua profissão, e futuramente 

seus empregos. Cabe também citar a importância de programas de apoio que auxiliam 

suas famílias e um auxílio na reinserção na sociedade.  

 

REESCRIÇÃO DO TEXTO 

A procura de uma vida mais fácil 

 

Atualmente a criminalidade brasileira está em destaque nas mídias sociais e 

chama atenção pela grande presença de adolescentes e mulheres neste meio. Estes, 

que procuram o caminho mais simples para uma vida melhor, se envolvendo em 

crimes e no tráfico de drogas. 

Influenciados pela falta de uma boa estrutura familiar e atraídos pela ideia de 

acúmulo de riquezas, os adolescentes veem no mundo do crime e das drogas o 

caminho para uma vida melhor e mais fácil. 

Já no caso das mulheres, esta influência está ligada, na maioria das vezes, aos 

seus companheiros que já fazem parte da criminalidade. Em outros casos, existem 

mulheres que são abandonadas por esses mesmos companheiros, na maioria 

grávidas ou com filho de colo, e acabam se envolvendo em crimes e drogas para 

conseguir o próprio sustento e o sustento de seus filhos. 

Motivados pela ideia de que quem entra no mundo do crime não consegue mais 

sair, estes não veem outra forma de sustento e vida melhor, aumentando o número 

de crimes no Brasil e superlotando os presídios, os quais apresentam péssimas 

condições de permanência e convivência dos detentos. 

Diante disto, há necessidade de incentivar a permanência de adolescentes em 

escolas e a disponibilização de cursos profissionalizantes para que estes descubram 

suas habilidades e tenham mais facilidade de encontrar sua profissão e futuramente, 

seus empregos. Cabe também citar a importância de programas de apoio que auxiliam 

suas famílias e um auxílio na reinserção na sociedade.  

 

Avaliação da professora 
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O texto de vocês está bem estruturado. Continuem buscando melhorias. 

 

 

Exemplar 3 

Texto elaborado pelos estudantes durante as atividades da Webquest no segundo  

ciclo. 

 

A má infraestrutura do sistema 

  
A falta de higiene e maus tratos que sofrem dentro do sistema carcerário é 

desumana 6para qualquer pessoa independente do crime que ela cometeu. Mesmo 
não vivendo  em uma 6/4época  opressora o sistema carcerário Brasileiro é visto 
dessa forma.   

Um grande problema se refere  ao publico feminino, as mulheres são tratadas 
12/19como iguais, as vezes ficando muito mais violentas que os próprios homens, 
sem falar 7/12da na falta de higiene que elas sofrem, esquecendo  de seus cuidados 
básico, as vezes nem tendo o acompanhamento médico para algumas gestantes. 

A sobrevivência na cadeia é como se fosse uma luta diária, a má organização 
do sistema e a má infraestrutura fazem com que as pessoas lá dentro não tenham 
uma vida digna. 6Vivendo em um regime fechado a superlotação  é  um grande 
problema sem falar nas más 12/6condições da celas. A vida lá é tão difícil que as 
vezes o preso quando solto sai uma pessoa mil vezes pior. 

As pessoas tem uma visão muito negativa de um ex-presidiário ,a vida deles 
nem 6sempre tão fácil depois da saída da cadeia como as pessoas pensam , é muito 
difícil,  a falta 6de oportunidades de emprego , geralmente existe  um certo 
preconceito dificultando sua volta para a sociedade ,muitas vezes acabam voltando 
para o crime . 

10/6Dessa forma, devesse se tomar medidas urgentes, as mulheres devem 
ter seus 6/12cuidados básicos já que a saúde publica é um direito, o governo deve 
construir mais cadeias para diminuir a superlotação e melhorar a infraestrutura do 
lugar, para não infringir nenhuma regra dos direitos humanos.   
 

REESCRIÇÃO DO TEXTO 
 

A má infraestrutura do sistema 

  
A falta de higiene e maus tratos que sofrem dentro do sistema carcerário é 

desumana, para qualquer pessoa, independente do crime que ela cometeu . Mesmo 
não vivendo  em uma época  opressora ,o sistema carcerário brasileiro é visto dessa 
forma.   

Um dos grandes problemas se refere  ao público feminino. As mulheres são 
tratadas como homens, às vezes ficando muito mais violentas que o próprio homem, 
sem falar na falta de higiene que elas sofrem, esquecendo  de seus cuidados básico, 
às vezes nem tendo o acompanhamento médico para algumas gestantes. 
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A sobrevivência na cadeia é como se fosse uma luta diária, a má organização 
do sistema e a má infraestrutura fazem com que as pessoas lá dentro não tenham 
uma vida digna. Vivendo em um regime fechado a superlotação  é  um grande 
problema, sem falar nas más condições das celas. A vida lá é tão difícil que às vezes 
o preso, quando solto sai uma pessoa mil vezes pior. 

As pessoas têm uma visão muito negativa de um ex-presidiário, a vida deles 
nem sempre é tão fácil depois da saída da cadeia como as pessoas pensam , é muito 
difícil . A falta de oportunidades de emprego, os olhares desconfiados,  existe  um 
certo preconceito dificultando sua volta para a sociedade, muitas vezes acabam 
voltando para o crime . 

Dessa forma deve se tomar medidas urgentes, as mulheres devem ter seus 
cuidados básicos já que a saúde pública é um direito universal , o governo deve 
construir mais cadeias para diminuir a superlotação e melhorar a infraestrutura do 
lugar, para não infringir nenhuma lei dos direitos humanos.  
 

Avaliação da professora 

Será que construir mais cadeias seria a solução? Onde 
fica a educação, como prevenção? Onde fica a demora da 
justiça em dar a sentença?????? 

Vocês têm condições de melhorar. Ler, ler! 
 

Exemplar 4 

Texto elaborado pelos estudantes durante as atividades da Webquest no segundo  

ciclo. 

 
4/6 Mudança existe é só querer 

 

A criminalidade muitas vezes ocorre por omissão dos pais, que não querem acreditar 
que seus filhos cometem crimes e acabam acobertando-os. Se os pais tomassem uma 
6atitude com seus filhos nos primeiros crimes talvez não ocorresse crimes piores 13levando-
os a prisão. 

Uma pessoa não nasce sendo criminosa, ela adquire isso através de más influências, 
mas cabe a ela decidir o caminho que quer seguir. 
          Em alguns casos as pessoas cometem crimes procurando vingar a morte de alguém 
próximo, em outros casos são contratados para realizar um ato de matar ou roubar 
6(recebendo uma grande quantia se o serviço for bem feito), nem todos os casos a pessoa 
está sobre domínio de álcool ou drogas, simplesmente cometem o crime por prazer. 
 19Mas como assim por prazer? Bom talvez a pessoa tenha algum distúrbio 
19/6psicológico que acaba a fazendo sentir prazer no que faz seja certo ou errado. 
         6/39Muitas vezes os detentos precisam passar por acompanhamento psiquiátrico 
além de estarem presos. 
         Alguns presidiários deveriam pagar pelos seus erros, não só estando presos, mas 
sim trabalhando para ajudar na cadeia e assim merecer uma nova chance de ser livre. 
         6 Sobre a lotação das penitenciárias seria bom ressaltar que trabalhando os 
12detentos tem mais chance da sua pena ser reduzida, mostrar que quer mudar, ajuda na 
transformação de uma nova vida. Pois como que alguém, que não deseja mudar pode 
querer liberdade, se ao sair do presídio voltará a cometer crimes. 
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         Para uma nova vida eles só precisam da mudança, a sociedade de primeira talvez 
os recuse por terem sido presos um dia, mas nada que uma boa disciplina não os faça 
cidadãos de bem novamente.  
  

REESCRIÇÃO DO TEXTO 
 

 
A  mudança existe 

 

A criminalidade muitas vezes ocorre por omissão dos pais, que não querem 
acreditar que seus filhos cometem crimes e acabam acobertando-os. Se os pais 
tomassem uma atitude com seus filhos nos primeiros crimes, talvez não ocorresse 
crimes piores   levando-os à prisão. 

Uma pessoa não nasce sendo criminosa, ela adquire isso através de más 
influências, mas cabe a ela decidir o caminho que quer seguir. 
          Em alguns casos as pessoas cometem crimes procurando vingar a morte de 
alguém próximo, em outros casos são contratados para realizar um ato de matar ou 
roubar (recebendo uma grande quantia, se o serviço for bem feito). Nem em todos os 
casos a pessoa está sob domínio de álcool ou drogas, simplesmente cometem o crime 
por prazer. 
 Como assim por prazer?  Talvez a pessoa tenha algum distúrbio, que acaba 
sentindo prazer no que faz seja certo ou errado. 
         Às vezes os detentos precisam passar por acompanhamento psiquiátrico, 
além de estarem presos. 
         Alguns presidiários deveriam pagar pelos seus erros, não só estando presos, 
mas sim trabalhando para ajudar na cadeia e assim merecer uma nova chance de 
ser livre. 

Sobre a lotação das penitenciárias, seria bom ressaltar que trabalhando, os 
detentos têm mais chance da sua pena ser reduzida, mostrar que quer mudar, ajuda 
na transformação de uma nova vida. Pois como que alguém, que não deseja mudar 
pode querer liberdade, se ao sair do presídio voltará a cometer crimes. 
         Para uma nova vida eles só precisam da mudança, a sociedade de primeira 
talvez os recuse por terem sido presos um dia, mas nada que uma boa disciplina não 
os faça cidadãos de bem novamente. 
 

Avaliação da professora  

 Melhorou e poderá melhorar ainda mais. Ler mais! 
 

Exemplar 5 

Texto elaborado pelos estudantes durante as atividades da Webquest no segundo  

ciclo. 

 

12O drama das penitenciarias brasileiras 
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6 Os presídios brasileiros estão cada dia mais precários, uma das 
21piores condições dos presídios é a superlotação. Em primeiro lugar 

reduzir o número de presos que estão aguardando julgamento. 
18/27Segundo lugar, tem uma péssima administração. Todo o 

dinheiro que poderia ser usado em oficinas de estudo para ocupar suas 
mentes com coisas saudáveis e em trabalhos para cada presidiário 
trabalhar pelo seu sustento, acaba sendo desviado para o bolso de 
corruptos. 

7Fazer com que eles desenvolvesse atividades educacionais, para 
6/27que, horas trabalhadas diminuíssem dias da sua pena. Como por 
6exemplo algumas atividades, artesanato, ajudar na limpeza, 
oportunidade de estudo, centros de tratamento de reabilitação para 
6viciados, ou até mesmo trabalhar para produzir seu próprio alimento. 

14Pode-se concluir que os presídios precisam de varias melhorias 
para ajudar presos que se arrependem dos seus crimes e realmente 
6/6querem mudar de vida, na maioria dos casos as pessoas veem a 
12penitenciaria como uma “reabilitação” e quem quer mudança precisa 
de ajuda. 

 
REESCRIÇÃO DO TEXTO 

 
O drama das penitenciárias brasileiras 

  
Os presídios brasileiros estão cada dia mais precários. Uma das 

piores condições dos presídios é a superlotação. Em primeiro lugar é 
preciso reduzir o número de presos que estão aguardando julgamento. 

Segundo lugar, se tem uma péssima administração. Todo o 
dinheiro que poderia ser usado em oficinas de estudo para ocupar suas 

mentes com coisas saudáveis e em trabalhos para cada presidiário 
trabalhar  pelo seu sustento, acaba sendo desviado para o bolso de 
corruptos. 

E ainda com isso, o Estado não protege sua integridade, fazendo 
com que os presos tenham que se proteger criando suas próprias 
facções, traficando drogas, armas e acaba se elevando o crime para 
um nível mais intenso afetando a sociedade. 

Seria uma forma de solução que desenvolvessem atividades 
educacionais, para que, horas trabalhadas diminuíssem dias da sua 
pena, como por exemplo, artesanato, ajudar na limpeza, oportunidade 
de estudo, centros de tratamento de reabilitação para viciados, ou até 
mesmo trabalhar para produzir seu próprio alimento. 

Pode-se concluir que os presídios precisam de muitas melhorias 
para ajudar os presos que realmente se arrependem dos seus crimes e 
querem mudar de vida, quem quer mudança precisa de ajuda. 
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Avaliação da professora 

Leia e se informe sempre.  
 

Exemplar 6 

Texto elaborado pelos estudantes durante as atividades da Webquest no segundo  

ciclo. 

 

A alta criminalidade 
 

24Não importa como surgiu a criminalidade, oque importa é que 

vem dos lares. 

7A mulheres que entram no mundo do crime por se apaixonarem 

por 12traficantes e acabam sendo presas por serem cumplices. 

Um fator de alta importância que diferencia a mulher presa do 

homem é a questão das emoções, sendo ela mais vulnerável ao cárcere. 

O crime de maior consequência entre as mulheres são os entorpecentes. 

18Os índices de mulheres violentadas no Brasil são 95%. Em alguns 

casos são; na infância, por seus responsáveis, na vida adulta ou 

simplesmente por seus maridos. 

19No Brasil tem dimensões muito maiores, segundo estatísticas 

oficias, 70% que deixam a prisão acabam cometendo crimes de novo. 

Isso 25/18então ser preso não muda os seus pensamentos de acabar 

com o crime   (drogas), na real vai só complementando ele a fazer atos 

horríveis lá fora. 

7A alta criminalidade no Brasil é fato. Possui dois índices clássico: 

falta de oportunidade e impunidade. As oportunidades são muitas de 

diminuir sua pena com trabalho. Então com cada 3 dias de trabalho é um 

19dia a menos que terá de ficar preso e muitos aqueles que são 

6considerados perigosos não ligam para isso pensam em “fugir ou matar”. 
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Há muitas consequências para aquele que só quer gerar violência 

dentro da cela, resultando em castigo por 10 dias numa cela sem nada e 

sem ninguém. 

14Dessa forma é necessária das autoridades de defesa de uma 

forma mais ativas e mais fortes, para que algum dia o ser humano possa 

viver sem medo em um país tranquilo. 

                             

REESCRIÇÃO DO TEXTO 

 

A alta criminalidade 

Não importa como surgiu a criminalidade, o que importa é que vem dos lares 

que não sabem disciplinar seus filhos deixando-os livres para fazer o que querem.   

Há  mulheres que entram no mundo do crime por se apaixonar por traficantes 

e acabam sendo presas por serem cúmplices. 

Um fator de alta importância que diferencia a mulher presa do homem é a 

questão das emoções, sendo ela mais vulnerável ao cárcere. O crime de maior 

consequência entre as mulheres são os entorpecentes. 

?????????? (Faltou clareza). Os índices de mulheres violentadas no Brasil são 

95% e muitas delas sofrem com isso (com abuso). Em alguns casos são; na infância, 

por seus responsáveis, na vida adulta ou simplesmente por seus maridos. 

No Brasil segundo estatísticas oficiais, 70% que deixam a prisão acabam 

cometendo crimes de novo. Ser preso não mudará os seus pensamentos de acabar 

com o crime e isso vai só complementando ele a fazer atos horríveis. 

A alta criminalidade no Brasil é fato. Possui dois índices clássicos: falta de 

oportunidade e impunidade. As oportunidades são muitas de diminuir sua pena com 

trabalho. Então com cada 3 dias de trabalho é um dia a menos que terá de ficar preso, 

e muitos daqueles que são considerados perigosos não ligam para isso pensam em 

“fugir ou matar”. 

Há muitas consequências para aquele que só quer gerar violência dentro da 

cela, resultando em castigo por 10 dias numa cela sem nada e sem ninguém. 
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Dessa forma é necessário das autoridades de defesa de uma forma mais ativas 

e mais fortes, para que algum dia o ser humano possa viver sem medo em um país 

tranquilo. 

 

Avaliação da professora 

Melhorar! Reler o texto. 
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CÓDIGO PARA CORREÇÃO DE DISSERTAÇÃO 

 
I. APRESENTAÇÃO: 

 
1. Título 
2. Margens 
3. Marcação de parágrafo  
4. Letra  
5. Rasura  
 
II. CORREÇÃO GRAMATICAL:  

 
6. Pontuação 
7. Concordância verbal e/ou nominal  
8. Regência verbal e/ou nominal  
9. Uso de pronomes  
10. Colocação pronominal  
11. Tempo verbal  
12. Acentuação gráfica  
13. Uso de sinal de crase  
14. Ortografia  
15. Separação silábica  
16. Numeral  
 
III. ESTRUTURA E CONTEÚDO:  

 
17. Repetição de palavras e/ou expressões  

18. Falta de progressão semântica  
19. Uso de termo inadequado  
20. Ausência de termo  
21. Frase solta/ inadequada  
22. Frase excessivamente longa.  
23. Parágrafo excessivamente longo. 
24. Parágrafo com apenas (1) frase  
25. Trecho incompreensível  
26. Falta de coerência entre ideias e/ou parágrafos. 
27. Falta de sequência entre as ideias / coesão  
28. Transcrição do tema proposto  
29. Informação equivocada  
30. Informação e argumentação insuficiente  
31. Mudança brusca de assunto  
32. Utilização de clichês (expressões de uso comum e vulgar)  
33. Vícios de linguagem (ambiguidade, uso de gírias...)  
34. Problemas quanto à uniformidade de tratamento  
35. Uso de predições (conselhos ao leitor e/ou conversas com 
ele)  
36. Falha na introdução  
37. Conclusão inadequada e/ou pouco desenvolvida  
38. Falha na organização da estrutura dissertativa  
39. Abordagem parcial/ tangenciamento  
40. Fuga ao tema  
41. Número de linhas 

 

 

Observação: este código foi elaborado pela professora de Língua Portuguesa antes de iniciar esta pesquisa. 
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