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RESUMO:  Descreve-se, neste artigo, uma reflexão em torno da possibilidade de

trabalho com as diferentes mídias como forma de incentivar a leitura dentro e fora de

sala de aula. O objetivo é identificar os recursos tecnológicos de sala de aula, com

foco nas mídias digitais, que auxiliem para o despertar da leitura em crianças que

estão iniciando a alfabetização escolar no 1º ano do ensino fundamental I da Escola

São Francisco de Assis de São Lourenço do Oeste, SC. A metodologia utilizada

neste estudo envolveu a pesquisa bibliográfica sobre o tema, com a aplicação de

questionários para os alunos e os professores da turma com o intuito de identificar

um perfil de relação entre leitura e tecnologias digitais. A principal conclusão que se

pode extrair deste estudo foi que as mídias possibilitam diversas formas de incentivo

à leitura no espaço de nossa atuação e pesquisa confirmando que elas despertam e

não prejudicam ou substituem outras  formas de  incentivo.  Porém,  é  necessária,

ainda,  uma  discussão  ampliada  para  as  novas  formas  de  abordagens  tanto  da

escola quanto do professor, que possuem o papel de estimular à leitura, abrindo

espaço para que ocorra a interação dos alunos com o espaço virtual e o impresso.
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Os  avanços  tecnológicos  são  inúmeros  na  sociedade  contemporânea,  é

imprescindível o uso da tecnologia, bem como no dia a dia na educação escolar,

pois há uma enorme necessidade de fazer novas descobertas fazendo o uso das

tecnologias,  e  introduzindo-as em sala  de  aula.  Com as novas tecnologias4 que

estão presentes nesse cotidiano, talvez seja mais fácil introduzir a criança à cultura

letrada. Segundo Papert (1984, p. 7), “as crianças entraram em um apaixonante e

duradouro caso de amor com os computadores, já que o que elas fazem com os

mesmos é tão variado quanto suas atividades”.

A alfabetização escolar é um momento fantástico de descoberta do mundo

para as crianças. Aprender a ler e a escrever é tarefa da escola, é um processo

difícil  que precisa ir  além da decodificação do código escrito.  É preciso propiciar

oportunidades  para  que  nossas  crianças  conheçam  tudo  o  que  a  leitura  pode

proporcionar e, nesse período, somar recursos digitais às aulas ajuda a tornar o

ambiente interativo, lúdico e também muito atrativo.

Nesta fase a criança tem que encontrar nos livros o prazer pela leitura e o

trabalho com elas fica muito mais fácil se explorado o hábito de ler neste período.

Assim, aliando as discussões sobre as novas tecnologias em sala de aula e o hábito

de leitura na fase de alfabetização é que este texto problematiza a seguinte questão:

quais instrumentos tecnológicos podem ser utilizados para despertar nas crianças o

gosto pela leitura e ajudar a se transformarem em grandes leitores? 

O objetivo geral desta pesquisa é identificar os recursos tecnológicos de sala

de aula, com foco nas mídias digitais, que auxiliem para o despertar da leitura em

crianças que estão iniciando a alfabetização escolar. Paralelo a este objetivo, temos

também  como  intuito  de  qualificar  o  processo  de  aprendizagem,  torná-lo  mais

dinâmico e prazeroso.

O  motivo  de  realizar  esta  pesquisa  foi  a  necessidade  de  fazer  novas

descobertas por  parte  das pesquisadoras,  ou seja,  inserindo na sala de aula as

tecnologias digitais, e assim chamar a atenção das nossas crianças para uma nova

abordagem na sala de aula e que possa despertar ainda mais o gosto pela leitura e

estimular a imaginação.

4 Adotamos aqui o termo novas tecnologias e novas tecnologias digitais com ênfase nas mídias digitais de 
informação e comunicação que estão presentes na internet atualmente.
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A motivação para  pesquisar  sobre  este  tema foi  a  preocupação de haver

leitura  qualificada  no  espaço  escolar  em um contexto  repleto  de  ferramentas  e

tecnologias digitais de celulares e computadores que estão cada vez mais presentes

no  cotidiano  das  crianças.  É  um  grande  desafio  para  pais  e  professores

administrarem o bom uso dessas ferramentas digitais  sendo apropriadas a cada

idade  e,  para  a  escola,  é  um  desafio  complexo  acompanhar  as  inovações

tecnológicas da atualidade e aproveitá-las no processo de ensino-aprendizagem.

 A evolução tecnológica nos meios  digitais  vem se apresentando de uma

forma  bastante  rápida,  exigindo  modificações  na  postura  docente  e  no

encaminhamento  dos  conteúdos  escolares.  Nesse  sentido,  Reis  (2009,  p.  100)

lembra que: 

“[...]  a  escola,  como  instituição  de  difusão  de  saberes  e  uma  das
responsáveis para a preparação do homem para a vida em sociedade, não
pode  caminhar  à  margem  da  evolução  tecnológica,  nem  ignorar  as
transformações ocorridas na sociedade”.

Não se pode fechar os olhos aos recursos e meios tecnológicos digitais que

chegam à escola,  pelo contrário,  devemos acompanhar  o mundo que consome

esses recursos e meios e explorar as novas maneiras de melhorar as aulas.

O desafio proposto leva a pensar que a leitura não precisa ser feita apenas

nos meios tradicionais, como os textos físicos, uma vez que se incentiva cada vez

mais  os  alunos  a  lerem  em  diferentes  suportes  como  tablets,  plataformas,  tv

interativa bem como se apropriar de diferentes textos de sites, blogs, livros digitais

etc.  Em  outras  palavras,  os  meios  e  recursos  digitais  estão  cada  vez  mais

presentes no cotidiano das crianças e, de certa forma, auxiliam no encantamento

das crianças no mundo da leitura, tornando mais interessante e enriquecedora.

Diante  do  exposto,  nossa  pesquisa  buscará  identificar  os  recursos

tecnológicos digitais que auxiliem para o despertar da leitura em crianças da Escola

São Francisco de Assis, no município de São Lourenço do Oeste – Sc. A partir de

um  levantamento  bibliográfico,  da  aplicação  de  questionários  a  professores  e

alunos  buscamos  e  de  uma  proposta  experimental  buscamos  também  nesta

pesquisa compreender a utilização das mídias digitais em nosso contexto escolar e

contribuir com o conhecimento adquirido em sala de aula.

2 REFERENCIAL TEÓRICO
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2.1 Um cenário de tecnologias digitais cada mais presente em sala de aula

do ensino fundamental

As inovações tecnológicas já ocupam lugar de destaque no dia-a-dia das

pessoas e é praticamente impossível ficar alheio a essa realidade. Neste sentido, é

importante  trazer  para  dentro  do  espaço escolar  essas tecnologias,  colaborando

com a prática pedagógica do professor e dando mais efetividade ao processo de

formação discente.

Quando o professor passa a envolver as novas tecnologias digitais, como as

mídias digitais, no seu plano de ensino com a finalidade didática, consequentemente

acaba tornando as suas aulas mais atraentes sob o ponto de vista  do alunado,

permitindo que esse seja capaz de enfrentar a realidade fora do âmbito escolar,

realidade  na  qual  o  domínio  das  tecnologias  digitais  se  faz  presente  e  é

indispensável  para  a  sua  inclusão  social  e  econômica.  

O  ensino  em  um  ambiente  tecnológico  é  fundamental,  uma  vez  que  os

ambientes  educativos  contribuam com o desenvolvimento  de competências  e  de

habilidades que possibilitem ao indivíduo o  bom exercício  da  sua cidadania.  De

acordo  com  Libâneo  (2006,  p.  17),  a  escola  “precisa  cuidar  da  formação  dos

indivíduos, auxiliando no desenvolvimento de suas capacidades físicas e espirituais,

prepará-los para a participação ativa e transformadora nas várias instâncias da vida

social“.

De  acordo  com  Freire  (1996,  p.69)  “toda  prática  educativa  demanda  a

existência de sujeitos, um que ensinando, aprende, outro que, aprendendo, ensina”.

O docente que inclui  no processo pedagógico a leitura crítica a partir  da

leitura  crítica  das  próprias  mídia  digitais,  desenvolve  indivíduos  conscientes  e

formadores de opinião, despertando o gosto pela leitura e consequentemente uma

capacidade de escrita elevada, apreendendo as palavras, interpretando imagens,

adquirindo a habilidade de observar, imaginar e solucionar conflitos diários. 

A internet pode ser empregada como ferramenta pedagógica positiva a fim

de ampliar a comunicação do indivíduo, desenvolvendo a escrita e a capacidade de

sintetizar ideias.

Nesta concepção, Ferreira et al (2014) apresenta a seguinte contribuição:
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Essas  novas  tecnologias  trouxeram  grande  impacto  sobre  a  Educação,
criando  novas formas de  aprendizado,  disseminação do  conhecimento  e
especialmente, novas relações entre professor e aluno. Existe hoje grande
preocupação  com  a  melhoria  da  escola,  expressa,  sobretudo,  nos
resultados de aprendizagem dos seus alunos.  Está  informado é um dos
fatores primordiais  nesse contexto.  Assim sendo,  as escolas não podem
permanecer alheias ao processo de desenvolvimento tecnológico ou à nova
realidade,  sob  pena  de  perder-se  em  meio  a  todo  este  processo  de
reestruturação educacional (FERREIRA et al, 2014, p. 15).

 A partir  do uso da internet, o aluno desenvolve a capacidade de leitura,

conhecendo as palavras, realizando a leitura de imagens, adquirindo a habilidade de

observar, imaginar e solucionar conflitos diários. 

A  leitura  traz  consigo  a  possibilidade  de  desenvolvimento  intelectual  do

indivíduo, permitindo a constante reflexão e domínio de ideias, e quando o indivíduo

pertence ao grupo de crianças em idade de alfabetização, a leitura possibilita novas

descobertas, aprimorando o conhecimento já obtido. Por meio da leitura as crianças

se  descobrem  como  indivíduos  sociais,  criando  uma  expectativa  de  vida,

identificando novos horizontes, experimentando novas alternativas de vivência.

Diante da grande importância do assunto leitura, os Parâmetros Curriculares

Nacionais– PCNs (BRASIL 1998,  p.71)  apontam que “formar leitores é algo que

requer condições favoráveis, não só em relação aos recursos materiais disponíveis,

mas, principalmente, em relação ao uso que se faz deles nas práticas de leitura”.

A leitura pode ser melhorada quando se faz uso de recursos digitais, uma

vez que os mesmos podem proporcionar inúmeras possibilidades, como a busca de

documentos,  interação  entre  usuários,  informações  linguísticas  e  culturais,  entre

outros.  Com  o  uso  da  internet,  por  exemplo,  as  pessoas  são  constantemente

instigadas à leitura. A leitura e a escrita com o uso da internet tem se tornado uma

prática corriqueira, sendo prazerosa para a maioria dos usuários. Os métodos de

formação escolar  e  acadêmica na atualidade utilizam as tecnologias de maneira

elevada.

Por  fim,  o  uso  de  mídias  digitais  e  das  novas  tecnologias  pode  ser

considerado como um fenômeno cultural, sendo ponderados como instrumentos que

se empregados nos métodos pedagógicos de maneira  efetiva  poderão contribuir

com um trabalho cada vez mais eficaz.

2.2 Alfabetização e as tecnologias digitais
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Quando se considera a temática da alfabetização é válido dizer que a ela tem

apresentado desafios conceituais significativos nos últimos anos. Diante dos estudos

nos diferentes campos de investigação linguística e das ciências humanas, surge a

concepção de que a alfabetização vai além de decifrar códigos e nisso se corrobora

até no presente momento. Contudo, diante de uma sociedade informacional na qual

estamos vivendo,  os conceitos e métodos de alfabetização,  além do domínio da

escrita e da leitura e leitura crítica de mundo, inclui os modos de agirmos e sermos

nessa sociedade multimodal.

A  introdução  das  tecnologias  digitais  no  processo  de  alfabetização  é

decorrente de uma era de mudanças sociais e progressos no campo científico e

também  tecnológico.  A  era  da  informação  não  exerceu  influência  apenas  nas

relações  sociais,  possibilitando  inclusive  lançar  novos  olhares  para  os  novos

métodos de aprendizagem, o que permitiu que fossem criadas novas metodologias

de ensino. Neste sentido, Kenski (2012, p.41) salienta que “abrir-se para as novas

educações, resultantes de mudanças estruturais nas formas de ensinar e aprender

possibilitadas pela a atualidade tecnológica é o desafio a ser assumido por toda a

sociedade”.

O  uso  de  novas  tecnologias  digitais  atrelado  à  metodologias  de  ensino

ressignificadas possibilitam o emprego de novas práticas, interligando os conteúdos

curriculares  com  novos  métodos  e  técnicas,  constituindo,  neste  sentido,  a

aproximação do conhecimento com a leitura e a escrita (KENSKI, 2012).

Nesse mesmo viés, Jordão (2009) realiza apontamentos que contribuem com

a ideia do ensino atrelado a tecnologias digitais na atualidade.

As tecnologias digitais são, sem dúvida, recursos muito próximos dos alunos,
pois  a  rapidez de acesso às informações,  a  forma de acesso randômico,
repleto  de  conexões,  com  incontáveis  possibilidades  de  caminhos  a  se
percorrer,  como  é  o  caso  da  internet,  por  exemplo,  estão  muito  mais
próximos da forma como o aluno pensa  e  aprende.  Portanto,  utilizar  tais
recursos tecnológicos a favor da educação torna-se o desafio do professor,
que precisa se apropriar de tais recursos e integrá-los ao seu cotidiano de
sala de aula (JORDÃO, 2009, p.10).

Quando se aborda a temática acerca da alfabetização se reconhece que não

se aborda somente a melhor metodologia para proporcionar a aprendizagem, uma

toon_
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vez que o ler e escrever promovem além da compreensão linguística, englobando

fatores da vivência social, cultural e cognitiva (BINOTTO E SÁ, 2014, p.322).

A alfabetização vai além de compreender o alfabeto, é indispensável pensá-la

como um processo além do domínio da leitura e da escrita permita que o indivíduo

obtenha uma formação que o torne capaz de raciocinar sobre situações em que a

linguagem  sobrevenha,  uma  vez  que  a  leitura  e  a  escrita  são,  de  acordo  com

Ferreiro

[...] algo que envolve mais que aprender a produzir marcas [...] algo que é
mais que decifrar marcas feitas pelos outros, porque é também interpretar
mensagens [...]; algo que também supõe conhecimento acerca deste objeto
tão complexo - que se apresenta em uma multiplicidade de usos sociais
(FERREIRO, 2011, p.79).

Aprender a leitura é compreender um sistema de reprodução e entendimento

da sociedade, o que de acordo com Bianchini e Fruet, (2012, p.32) “é ir além da

decodificação  para  uma  profunda  compreensão  da  realidade”.  Dessa  forma,  os

métodos  de  alfabetização  quando  coligados  com  as  novas  tecnologias  da

informação  e  mídias  digitais,  pode  adequar  conjunturas  de  ensino  e  de

aprendizagem num contexto mais amplo, sendo que essas novas conjunturas estão

presentes nos espaços da educação contemporânea.

Por fim, esses novos modelos, novas metodologias ou diferente formas de

pensar  a  educação  com  as  tecnologias  digitais  focam  os  esforços  sobre  um

processo de aprendizagem da língua materna mais efetivo, contribuindo para que

surjam novas técnicas para o ensinar a ler e a escrever.

2.3 A leitura na era digital

 Atualmente  a  compreensão  dos  fundamentos  da  leitura  vem  sofrendo

transformações, principalmente pelas diferentes maneiras de pensar, pelas maneiras

de  agir  e  pelo  aprimoramento  da  comunicação.  As  tecnologias  digitais  estão

lançando  constantes  desafios  aos  indivíduos  que  precisam  usar  a  leitura  com

excelência, principalmente quando se tratar de ler e interpretar o mundo que o cerca,

a própria vida e os próprios desafios.

Diante da oferta das escolas por computadores e a disposição de modernos

laboratórios de informática aos discentes, são aprimoradas as novas tendências em

toon_
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leitura e escrita. Porém, essa oferta não é suficiente, sendo indispensável um bom

preparo do professor que deverá elaborar novas formas de ministrar aulas, tirando

proveito dessas novas tecnologias.

Frente a este cenário, o autor Almeida (2000) salienta que: 

As  vertiginosas  evoluções  socioculturais  e  tecnológicas  do  mundo  atual
geram incessantes mudanças nas organizações e no pensamento humano
e  revelam  um  novo  universo  no  cotidiano  das  pessoas.  Isso  exige
independência,  criatividade  e  autocrítica  na  obtenção  e  na  seleção  de
informações,  assim  como na  construção  do  conhecimento.  Por  meio  da
manipulação não linear de informações, do estabelecimento de conexões
entre elas, do uso de redes de comunicação e dos recursos multimídia, o
emprego  da  tecnologia  computacional  promove  a  aquisição  do
conhecimento, o desenvolvimento de diferentes modos de representação e
de compreensão do pensamento (ALMEIDA, 2000, p.12).

 Com o advento das novas tecnologias da informação e das mídias digitais no

cotidiano  escolar  surgem  inúmeros  desafios  à  educação,  uma  vez  que  as

tecnologias usam como estratégias para influenciar seus usuários por meio de uma

linguagem  audiovisual  rica  em  informações  e  interação;  sendo,  portanto,

imprescindível discutir sobre quais os efeitos e decorrências dessas tecnologias nas

práticas de ensino e aprendizagem.

Contemporaneamente,  os  leitores  se  deparam  com  um  ambiente  que

apresenta a leitura nos mais diversos formatos, indo muito além dos livros. A rede

mundial de computadores possibilita várias formas de comunicação e alcance das

informações, bem como infinitas possibilidades de relações no ambiente virtual de

informações.

São inúmeros os estudos sobre a temática tecnologia e educação. Frente a

isso, salienta-se que o docente passa a desempenhar diferentes desígnios, o que

requer  um processo de formação constante.  Vários professores têm a constante

preocupação acerca da importância de dominar a leitura no processo formativo da

criança,  tendo  adaptado  às  suas  metodologias  para  preparar  os  discentes  aos

desafios do mundo globalizado, tecnológico e em evolução constante. É de extrema

importância  formar  alunos  que  tenham  a  capacidade  de  atuar  ativamente  na

sociedade que está inserido, agindo como indivíduo atuante e não apenas plateia.

Diante dos desafios enfrentados pelos professores com o uso cada vez maior

de tecnologias digitais, o autor Valente (1993) traz a seguinte afirmação: 
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A mudança da  função  do  computador  como meio  educacional  acontece
juntamente com um questionamento da função da escola e  do papel  do
professor. A verdadeira função do aparato educacional não deve ser a de
ensinar, mas sim a de criar condições de aprendizagem. Isso significa que o
professor  precisa  deixar  de  ser  o  repassador  de  conhecimento-  o
computador pode fazer isso e o faz muito mais eficientemente do que o
professor – e passa a ser  o criador de ambientes de aprendizagem e o
facilitador do processo de desenvolvimento intelectual do aluno (VALENTE,
1993, p.6).

Frente a grande variedade de mídias e meios de comunicação, os discentes

esperam que sejam empregados novos métodos de ensino, trazendo motivação,

encantamento e novos desafios. As relações das pessoas com as novas tecnologias

é o fator que vem modificando o comportamento das próprias pessoas. Da mesma

forma, a leitura também tem a capacidade de transformar os indivíduos, sendo um

costume que surge quando se compreende o prazer por ela proporcionado.

O incentivo para a leitura na sociedade da informação deve ser considerado

como uma missão da escola. É válido afirmar que o ato da leitura deve ser realizado

além da busca por informações, deve dar liberdade para os leitores. É importante

que o leitor seja capaz de ler texto e compreendê-los, interpretar e transformá-los de

acordo com a sua realidade. O docente deve buscar ensinar com base no ato de

criar algo novo através de uma visão crítica da realidade, sendo a leitura o principal

caminho para que sejam formados cidadãos livres, críticos e conscientes do seu

papel no mundo.

Por fim, a leitura aliada às mídias digitais é a ferramenta necessária para que

se  atinja  plena  capacidade  cognitiva  e  intelectual,  permitindo  que  sejam

acompanhadas as alterações no mundo e no meio tecnológico. Assim, a leitura deve

ter sua prática incentivada constantemente.

2.4 O desafio do letramento na era digital

Com  o  que  já  foi  abordado  anteriormente,  é  possível  desenvolver  o

entendimento  que  a  alfabetização  é  um  processo  complexo,  caracterizado  por

momentos de construções e reconstruções. É fato que a compreensão e domínio da

língua abrangem situações que tratam do domínio da  leitura e compreensão da

escrita, e de acordo com Soares (2009, p.20) “é preciso também saber fazer uso do
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ler  e  do  escrever,  saber  responder  às  exigências  de  leitura  e  de  escrita  que  a

sociedade faz continuamente”.

Quando  se  aborda  o  ensino  nessa  perspectiva  se  busca  defender  o

aprendizado do alfabeto, porém dando a ele um significado e colocações exigidos

pela sociedade, o que de acordo com Soares (2012, p.33) equivale a “fazer uso real

e adequado da escrita com todas as funções que ela tem em nossa sociedade e

também como instrumento na luta pela conquista da cidadania”.

Neste sentido, “o letramento abrange o processo de desenvolvimento e o

uso dos sistemas de escrita nas sociedades, ou seja, o desenvolvimento histórico da

escrita refletindo outras mudanças sociais e tecnológicas (KLEIMAN, 2005, p. 21)”.

O letramento e sua conceituação tem sua origem documentada a partir de

1980 no ensino brasileiro, sendo que de acordo com Melo (2012) as autoras Mary

Kato e Leda Verdiani Tfouni foram as primeiras a realizarem estudos que apontavam

o diferencial apresentado pelo letramento nos processos de ensino e aprendizagem

diante da prática da leitura e escrita, sendo essas obras os principais registros da

mudança nos processos de alfabetização.

A  palavra  letramento  procede  do  termo em inglês  literacy que  denota  a

conjuntura do indivíduo que tem domínio sobre o ler e escrever. De acordo com

Soares  (2009,  p.  18)  a  reflexão  acerca  do  conceito  de  letramento  tem  muita

importância, uma vez que apresenta o sentido que esse método de aprendizagem

traz a sociedade. Assim sendo, o letramento representa “a capacidade de enxergar

além dos limites do código, fazer relações com informações fora do texto falado ou

escrito e vinculá-las à sua realidade histórica, social e política são características de

um indivíduo plenamente letrado (XAVIER, 2005, p.133)”. Compreende-se, portanto,

o significado de letramento, que perpassa um conceito intrínseco ao processo de

alfabetização, estando de maneira direta, relacionado ao aprendizado linguístico.

O  letramento  não  surge  para  suprir  a  alfabetização,  sendo  melhor

compreendido como um complemento a mesma, uma vez que a partir da leitura o

aluno passa a ser o responsável pelo entendimento do sentido e papel da escrita na

sociedade,  sendo  a  alfabetização  responsável  pela  apropriação  do  sistema pela

criança (ALBUQUERQUE, 2005).

Neste sentido, os apontamentos de Soares (2009) afirmam que: 
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[...]  a  alfabetização  só tem sentido  quando desenvolvida no contexto  de
práticas sociais de leitura e de escrita e por meio dessas práticas, ou seja,
em um contexto de letramento e por meio de atividades de letramento; este,
por sua vez,  só pode desenvolver-se na dependência  da e por meio da
aprendizagem do sistema de escrita (SOARES, 2009, p.97).

 Diante  do  que  fora  abordado,  a  alfabetização  baseada  no  letramento

possibilita  uma aprendizagem da leitura  e da escrita  efetiva,  proporcionando um

entendimento do sentido que a linguagem desempenha na sociedade, colaborando

com a formação de pessoas com competência e que dominam a área linguística.

Porém, é importante enfatizar que o ensino encontrado na atualidade desempenha

um papel diferenciado do que fora desenvolvido na década de 1980.

A  partir  da  compreensão  desses  conceitos,  a  leitura  e  a  escrita  se

apresentam em uma conjuntura social totalmente nova, assinalada pela introdução

nos procedimentos pedagógicos das tecnologias digitais. De acordo com Kleiman,

(2005, p.20-21) as novas metodologias já são realidade dentro das escolas, pois

“onde antes de esperava que a criança usasse lápis e papel para escrever de forma

legível,  hoje  se  espera  que  ela  escreva  coisas  com  sentido  no  caderno  e  no

computador, e que use a internet”.

Frente aos desafios educacionais contemporâneos, é de suma importância

que a leitura e a escrita sejam ressignificadas. O uso de mídias digitais e outras

ferramentas tecnológicas podem contribuir para que sejam criadas novas formas de

ler e escrever, sendo que o letramento digital é uma grande tendência nos espaços

escolares.

É de extrema importância conhecer o significado de letramento, que aborda

na sua essência grande pluralidade, o que de acordo com Soares (2009), quando se

considera as mais diversas tecnologias que colaboram com o ler e o escrever se

afirma que existem várias maneiras de ensinar e de repassar o letramento, uma vez

que “os tipos de letramentos mudam porque são situados na história e acompanham

a mudança de cada contexto tecnológico, social, político, econômico ou cultural em

uma dada sociedade (XAVIER, 2005, p.04)”. Quando se debate sobre o fundamento

do letramento digital são consideradas as novas práticas de ensino e aprendizagem

distinta do ensino tradicional. Em complementação ao exposto, Sbrogio assegura: 

As tecnologias na educação devem servir como “ferramentas”, necessárias,
para  a  melhoria  nas  condições  de  ensino,  facilitar  a  mediação  do
conhecimento,  interação  entre  educador  e  aluno,  elo  de  união  fora  do
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ambiente  escolar,  melhoria  na  qualidade  do  ensino  e  do  conhecimento
apresentado em sala  de aula,  entre  outras possibilidades infinitas que a
tecnologia pode oferecer à educação (SBROGIO, 2015, p.43).

 Para Soares (2009, p.151)  o conceito  de letramento digital  refere-se ao

“estado ou condição que adquirem os que se apropriam da nova tecnologia digital e

exercem práticas de leitura e de escrita na tela diferentes dos que exercem práticas

de leitura e de escrita no papel”. Por sua vez, Freitas (2010) define o letramento

digital  como  sendo  uma  junção  de  habilidades  para  que  as  pessoas  além  do

entender passem a disseminar as informações de modo crítico e estratégico, nos

mais diversos contextos, e de modo especial, no contexto digital.

Com  o  letramento  digital  são  oferecidas  a  escola,  aos  professores  e

principalmente aos alunos novas habilidades de ler e escrever, aliados com o as

novas práticas pedagógicas de alfabetização cada vez mais efetivo e diversificado,

permitindo  a  compreensão  do  sistema  alfabético  interligado  com  as  novas

tecnologias.

De acordo com Xavier (2005), o letramento digital demanda dos alunos uma

nova  configuração  das  relações  com  atividades  linguísticas,  uma  vez  que  são

empregados  na  prática  os  computadores,  tablets,  celulares  e  aplicativos  que

contenham jogos educativos, chats, blogs, editores de textos, fóruns eletrônicos e a

internet.  Esses recursos tecnológicos podem ser  aproveitados como ferramentas

pedagógicas, contribuindo de maneira efetiva para o aprendizado da língua como

um todo.

Nesta mesma linha de pensamento, Coscarelli (2011, p.28) salienta que,

Com  a  Internet  os  alunos  podem  ter  acesso  a  muitos  jornais,  revistas,
museus, galerias, parques, zoológicos, podem conhecer muitas cidades do
mundo inteiro, podem entrar em contato com autores, visitar fábricas, ouvir
músicas, ter acesso a livros, pesquisas, e mais um monte de outras coisas
que não vou listar, por serem infinitas as possibilidades.

Diante  disso,  as  escolas  têm  como  característica  ser  um  ambiente  de

letramento, constituindo-se como o principal responsável por proporcionar o domínio

da escrita e leitura, e os recursos tecnológicos quando trazidos para dentro da sala

de aula irão favorecer as práticas de ensino e aprendizagem, de maneira concreta e

expressiva.

Uma afirmação muito contundente foi feita por Santomauro (2013), que diz:
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É preciso estar atento, porém, a um ponto: a presença da tecnologia não é
garantia de aprendizagem. Não bastam laptops à disposição na sala, por
exemplo, se eles só são usados para jogos - esses aplicativos certamente
chamam a  atenção  da  meninada,  mas  poucos proporcionam desafios  e
reflexões sobre a leitura e a escrita (SANTOMAURO, 2013).

Por  fim,  colaborar  com um processo  de  aprendizagem da  escrita,  e  de

maneira especial da leitura, ainda configura um grande desafio para as escolas na

conjuntura nacional, uma vez que ainda são apresentados níveis insatisfatórios de

indivíduos  que  dominam  a  leitura  e  a  escrita.  Essa  nova  forma  de  abordar  a

alfabetização  tem  colaborado  com  o  desenvolvimento  de  técnicas  utilizem  das

diversas  possibilidades  metodológicas  que  as  mídias  digitais  proporcionam.

Somente a partir de práticas mais voltadas para a sala de aula e sua reflexão que

envolvam as novas tecnologias no processo de alfabetização será possível elencar

quais as contribuições que as elas oferecem no processo de aprendizagem e da

prática da leitura.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Diante do objetivo elaborado neste estudo,  que busca identificar  em que

medida os meios e recursos tecnológicos podem contribuir para elevar o interesse e

o  despertar  para  a  leitura  no contexto  da alfabetização é  que  este  estudo  está

pautado.  Temos a premissa,  diante do fato de que a tecnologia pode permitir  o

desenvolvimento  de  vários  trabalhos  por  meio  de  diferentes  gêneros  textuais,

podendo ser destacado aqui o hipertexto5,  que pode ter seus objetivos alinhados

com os recursos tecnológicos uma vez que age na motivação do aluno, favorecendo

o conhecimento nos diversos níveis. 

Os procedimentos metodológicos baseiam-se em uma pesquisa qualitativa de

caráter  exploratório  e  descritivo,  também  baseada  em  bibliografias  impressas  e

digitais que tratam do assunto e contribuem para uma mudança de postura frente a

um tema recorrente e atualmente muito discutido.

Entendemos ser exploratória porque busca se aprofundar em um determinado

problema e descritiva porque identifica, analisa e interpreta os fatos. A pesquisa visa

5 De acordo com Rosa (2006, p.122) “O hipertexto favorece ao não encerramento. Os links, capazes de
colocá-lo num constante estado me metamorfose, abrem infinitas possibilidades de encadeamento. Assim,
esses nexos eletrônicos permitem aos usuários recorrer distintos trajetos de leitura em um conjunto dado de
lexias.

toon_
Nota
Acho que a fundamentação teórica ficou muito densa e acabou se repetindo um pouco entre as seções.



14
aproximar o tema da leitura e das tecnologias digitais à nossa realidade escolar.

Temos com hipótese que essas tecnologias não só aproximam como fomentam o

gosto pela leitura despertando leitores e leitoras mais qualificados. Assim, o estudo

se configura como uma pesquisa de caráter exploratório porque, de acordo com Gil

(1999)  busca desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista

a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos

posteriores e busca proporcionar visão geral sobre determinado fato. 

A partir de uma primeira etapa, de pesquisa bibliográfica, foram levantados os

referenciais teóricos que nortearam este estudo. De acordo com Vergara (2000), a

pesquisa bibliográfica é estruturada a partir de materiais já elaborados, explanados

em livros e artigos científicos e serve para levantar informações básicas sobre os

aspectos  direta  e  indiretamente  ligados  ao  tema.  Em  seguida,  como  forma  de

identificar o contexto no qual se fazia a prática, exploramos e analisamos um um

questionário que visava apresentar dados para nossa interpretação e um possível

experimento ou sugestão de proposta de trabalho com a turma ou escola.

Com relação ao questionário, Cervo & Bervian (2002, p. 48) afirmam que “[...]

refere-se a um meio de obter respostas às questões por uma fórmula que o próprio

informante  preenche”.  O  questionário  foi  composto  por  perguntas  abertas  e

fechadas,  sendo  que  a  primeira  possibilita  respostas  mais  ricas  e  variadas  e  a

segunda facilita a tabulação dos dados e posterior análise.

Após a autorização da escola, realizamos a aplicação do questionário voltado

a professores e alunos do primeiro ano do ensino fundamental, e foi feito dentro do

espaço  escolar  com  orientação  de  que  os  mesmos  não  causariam  nenhuma

repercussão  no  processo  de  ensino-aprendizagem  tampouco  no  relacionamento

interpessoal,  no  caso  dos  professores.  No  total  contamos com 15  participantes,

sendo 5 professores e 10 alunos6.

O questionário foi distribuído para os estudantes e para os professores. Com

os alunos,  as  questões foram explicadas uma a uma,  sendo que cada aluno ia

respondendo de acordo com sua percepção e foram anotadas pelas professoras-

autoras.  Já  para os professores  voluntários,  o  questionário  foi  distribuído,  sendo

6 A turma possui um número reduzido de alunos por se tratar de uma escola particular que passou por uma
reestruturação e mudança recente na administração. Muitos alunos que faziam parte da turma migraram
para escolas públicas. Os questionários estão nos apêndices. 
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realizado  um  momento  em  um  dia  posterior  a  entrega  para  socialização  das

respostas e discussão dos resultados. 

Quanto ao teor das perguntas, basicamente o questionário trataria de explorar

as  percepções e  gostos  pessoais  com relação à  leitura  e  associá-lo  ao  uso de

alguns recursos digitais.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com  relação  à  pesquisa  realizada,  identificou-se  algumas  situações  para

reflexão  e  interpretação.  Na  pesquisa  realizada  com  os  alunos,  com  relação  à

primeira  questão,  dos  10  alunos  que  compuseram  a  pesquisa,  apenas  1  (um)

assinalou não gostar da leitura, configurando 10% do universo da pesquisa. Essa

informação confirma que os alunos têm o gosto pela leitura.

Gráfico 1: Pergunta ao estudante “Você gosta de ler?”

Fonte: as autoras, dados da pesquisa.

Na questão 2, do total de alunos, 4 afirmaram que leem por obrigação aos

estudos. O prazer da leitura foi afirmado por 6 alunos.

Gráfico 2: Pergunta aos estudantes: Você lê por prazer ou por obrigação aos

estudos?
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Fonte: as autoras, dados da pesquisa.

Com relação às fontes, os alunos puderam assinalar mais de uma questão,

ficando a seguinte situação.

Gráfico 3: Pergunta aos estudantes: Quais as fontes que você utiliza para a leitura?

Fonte: as autoras, dados da pesquisa.

Nesta questão, observou-se que os 10 alunos questionados afirmaram utilizar

como fontes de pesquisa o computador,  seguidos do livro com 6, revista com 5,

caderno e jornal com 2 e 1 respectivamente.

Com relação à questão 4, quando questionados da quantidade de livros lidos

no decorrer do ano, todos os alunos afirmaram que realizam a leitura de mais de 10

livros, o que representa que os alunos possuem hábito de leitura. as aulas de leitura
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fazem parte do dia a dia na escola, sendo que todos os dias os alunos têm uma aula

de leitura.

Por  sua vez,  a  questão  5  questionava a  percepção sobre  a  leitura  como

instrumento  de formação pessoal  e  profissional  das pessoas,  e  todos os alunos

afirmaram positivamente a questão, demonstrando que a leitura é capaz de auxiliar

as pessoas que a praticam.

Na questão 6 (seis), todos os alunos afirmaram possuir computador e internet

em casa, confirmando a análise efetuada sobre as fontes de leitura.

Na questão 7 (sete) os alunos assinalaram o tempo gasto com o computador

para pesquisa e para jogos. os resultados são apontados no Gráfico 4, abaixo:

Gráfico 4: Pergunta aos estudantes: Tempo gasto em média com entretenimento

Fonte: as autoras, dados da pesquisa

Uma informação preocupante, de acordo com a amostra foi o tempo que os

alunos gastam com entretenimento, entre jogos e redes sociais, demonstra que o

tempo  supera  em  muito  o  tempo  dedicado  aos  estudos.  As  informações  são

apontadas no Gráfico 5, a seguir:
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Gráfico 5: Pergunta aos estudantes: Tempo gasto em média com pesquisas.

Fonte: as autoras, dados da pesquisa.

Diante  dessa informação,  observa-se  que as  mídias  precisam despertar  o

interesse dos alunos, da mesma forma como observado com entretenimento, que

prende a atenção do aluno e faz com que o mesmo fique muito tempo em frente a

uma tela.

Na questão 8, 7 alunos afirmaram não utilizar a internet para buscar resumos

de livros, e apenas 3 afirmaram realizar pesquisas para melhorar a compreensão do

livro que o mesmo está realizando a leitura.

Na questão 9, os alunos foram questionados sobre o hábito de leitura além do

exigido pela escola, sendo que o resultado é apontado no Gráfico 6:

Gráfico 6: Pergunta aos estudantes: Habito de leitura além da sala de aula.

Fonte: as autoras, dados da pesquisa.
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Com relação ao  segundo  questionário  aplicado,  os  participantes  foram os

cinco professores que trabalham com a turma, sendo que cada um respondeu de

acordo com o apontado abaixo.

Diante da questão 1,  qual a importância da leitura? Os professores apontaram

que  é  por  meio  da  mesma  que  o  aluno  adquire  conhecimento,  desperta  a

consciência  de  mundo,  desenvolve  as  capacidades  cognitivas  e  intelectuais,

relaciona-se com o outro e cria situações reais diante de situações virtuais.

Na questão 2, a maioria dos professores apontou que o tempo despendido

pelos  alunos  para  a  leitura  é  insuficiente  (4  pessoas).  Sabe-se  que  muitos

professores não tem um tempo exclusivo para a leitura além da prática no momento

que está preparando aula. Isso ocorre porque a maioria dos professores tem jornada

tripla, com turmas nos três períodos do dia. Essa questão vão ao encontro com a

questão 3, que solicitava apontar qual a maior barreira para a frequência da leitura.

Todos os professores afirmaram ser o tempo o maior dificultante do hábito de leitura.

Diferente  do  que  apontado  pelos  alunos,  que  afirmaram  utilizar  mais  as

mídias  digitais  do  que  necessariamente  os  livros,  os  professores  assinalaram a

questão 4 conforme o gráfico abaixo:

Gráfico 7: Pergunta aos professores: Qual é o tipo de suporte que você utiliza com

mais frequência para a leitura?

Fonte: as autoras, dados da pesquisa.
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Com relação à questão 5,  onde os professores foram solicitados a darem

sugestões  de  atividades  para  o  desenvolvimento  da  leitura,  surgiram idéias  que

apontam para as mídias como forma de atrair a atenção e desenvolver a leitura nas

crianças. Os professores afirmaram que é necessário reconhecer que o aluno está

rodeado de situações que exigem a leitura. Outra questão pontual sobre o incentivo

a leitura, de acordo com os professores, é que eles precisam ter a preocupação de

buscar melhorar sua prática profissional de maneira constante, principalmente no

que  diz  respeito  ao  desenvolvimento  de  habilidades  de  leitura  e  escrita.  É

imprescindível  que  o  professor  aprenda  a  trabalhar  com  o  desconhecido,

enfrentando os conflitos existentes na sua prática de ensino, tentando transformar

tudo que está ao seu redor em conhecimento.

Os  professores  afirmaram  que  os  jovens  lêem  pouco  porque  não  têm  o

correto incentivo, não são instigados a entrar no mundo da imaginação. Afirmaram

ainda que o principal erro que faz com que os jovens não tenham interesse pela

leitura é decorrente da falta de novas propostas e de novas práticas de ensinar.

Essas afirmações vão ao encontro com o pensamento de Freire (1996, p. 27), o qual

afirma que o professor deve:

Saber  que  ensinar  não  é  transferir  conhecimento,  mas  criar  as
possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Quando
entro em uma sala de aula devo estar sendo um ser aberto a indagações, à
curiosidade, às perguntas dos alunos, as suas inibições, um ser crítico e
inquiridor, inquieto em face da tarefa que tenho - a ele ensinar e não a de
transferir conhecimento.

Na  questão  7,  com  o  advento  das  novas  tecnologias,  os  professores

afirmaram que a prática da leitura modificou-se, sofrendo alterações que dificilmente

irão regressar ao que costumeiramente vem sendo realizado ao longo de décadas.

Os jovens quando têm interesse pela leitura, adquirem livros virtuais, fazem leituras

em  tablets e  smartphones,  dificilmente  adquirem  livros,  demonstrando  que  a

tendência da leitura é estar aliada cada vez mais com a tecnologia. De acordo com

Mariuzzo (2012, p.61) "Não penso que os  e-books substituirão os livros;  apenas

tendem a ser uma nova mídia, que proporcionará prazeres diferentes, e não uma

mídia substituta, que oculte a anterior".

Todos os professores entrevistados da escola em questão afirmaram utilizar

recursos tecnológicos para enriquecer suas aulas, sendo prática diária nas aulas,

uma vez que os  alunos resolvem atividades diretamente  em uma plataforma de



21
ensino virtual. Os professores acabam configurando como mediadores na relação

aluno-tecnologia, porém, com a grande missão de fazer com que os discentes não

percam o  foco.  A  escola  e  os  professores  precisam acompanhar  as  mudanças

provocadas pela tecnologia, sem fazer das mesmas vilãs dos espaços de sala de

aula.  A  tecnologia  pode  contribuir  para  a  diversificação  das  maneiras  de  ler  o

mundo. De acordo com Staa (2011, p.46) a tecnologia na atualidade e dentro da

escola não deve ser encarada como um brinquedo, nem tampouco ser utilizada a

todo tempo, sendo uma importante ferramenta na criação de trabalhos altamente

interessantes no processo de desenvolvimento das crianças. 

O momento  atual,  fortemente  influenciado pelo  desenvolvimento  de novas

tecnologias  de  comunicação  e  informação  e  das  mídias  digitais  exige  novas

condutas nos campos pessoal e profissional. As palavras mágicas são Computador

e  Internet.  Os  professores  foram  indagados,  na  questão  10,  se  sentem-se

preparados  para  se  apropriar  das  diferentes  tecnologias  da  informação  e

comunicação. Todos afirmaram que necessitam de cursos de capacitação para lidar

com a inserção de mídias no contexto escolar. 

Essa necessidade levantada coincide com o que afirma Jordão (2009, p.12):

a formação do professor deve ocorrer de forma permanente e para a vida
toda.  Sempre  surgirão  novos  recursos,  novas  tecnologias  e  novas
estratégias  de  ensino  e  aprendizagem.  O  professor  precisa  ser  um
pesquisador  permanente,  que  busca  novas  formas  de  ensinar  e  apoiar
alunos em seu processo de aprendizagem.

Com  relação  a  proposta  experimental,  foi  explicado  aos  alunos  que  os

mesmos estaria fazendo uso de ferramentas digitais no decorrer da aula.  Instigados

pela  explanação,  e  em conjunto  com os professores  da turma,  os  alunos foram

desafiados a encontrar novas fontes de informação, novas plataformas de ensino.

Um dos  principais  meios  encontrados  e  utilizados  pelos  alunos  foi  a  plataforma

Escola Games, onde, através do uso de jogos os alunos puderam identificar novas

formas de aprendizagem. 

Os  alunos  realizaram  atividades  que  demandam  o  raciocínio  lógico-

matemático,  desenvolvendo  as  capacidades  de  observação,  comparação  e

classificação,  aprimorando  a  capacidade  de  leitura  e  ainda  fixando  os

conhecimentos adquiridos em sala de aula de uma maneira interativa.

toon_
Realce
erro de concordância.
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Neste sentido, 

As  tecnologias  digitais  são,  sem  dúvida,  recursos  muito  próximos  dos
alunos,  pois  a  rapidez  de  acesso  às  informações,  a  forma  de  acesso
randômico,  repleto  de  conexões,  com  incontáveis  possibilidades  de
caminhos a se percorrer, como é o caso da internet, por exemplo, estão
muito mais próximos da forma como o aluno pensa e aprende. Portanto,
utilizar tais recursos tecnológicos a favor da educação torna-se o desafio do
professor,  que precisa se apropriar de tais recursos e integrá-los ao seu
cotidiano de sala de aula (JORDÃO, 2009, p.10).

Com esses resultados foi  possível compreender que o uso de métodos de

ensino voltados para as mídias digitais, devem contribuir para a construção coletiva

dos conhecimentos, utilizando os recursos tecnológicos para favorecer o processo.

Neste sentido, o professor configura como uma peça fundamental para criar uma

relação tecnologia e ensino cada vez mais próxima. De acordo com Valente apud

Faria  (2004),  a  inovação pedagógica que tem como ferramentas os recursos da

informática, levará o professor a ter muito mais métodos de ensino e, com esse

recurso,  poderá  mediar  e  contribuir  efetivamente  no  processo  de  construção  do

conhecimento.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os  métodos  de  formação  escolar  precisam  estar  em  sintonia  com  os

desafios de uma sociedade que vivencia céleres transformações, permitindo que o

aluno enquanto ser social possa valer-se das tecnologias em sua vida particular e

profissional.

De tudo que fora levantado no decorrer da pesquisa e da fase experimental,

é possível  assegurar que a escola é uma grande aliada para a consolidação do

hábito da leitura. Muitas famílias não proporcionam o hábito de leitura aos filhos,

tendo a escola e aos professores a incumbência de criar novas maneira de instigar o

interesse dos alunos para com a leitura. 

As  questões  levantadas  na  pesquisa  desenvolvida  tanto  com  os  alunos

quanto com os professores apresentou algumas possibilidades, entre várias outras

que podem ser desenvolvidas. Com esse grupo, atingiu-se o objetivo de identificar o

perfil dos alunos e as suas práticas de leitura.
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Acredita-se que essa é apenas a primeira etapa entre outras que precisam

ser desenvolvidas. Pois, a tecnologia e as mídias voltadas a educação estão em

contínuo movimento. As conclusões encontradas, não são definitivas e inflexíveis,

servindo  portanto  para  criar  reflexões  e  aprendizados.  Neste  sentido,  há  muitas

possibilidades a serem aplicadas na escola, sendo importante que este trabalho não

pare por aqui, e que seja ampliado e desenvolvido com o mesmo grupo de alunos e

até mesmo com novas turmas, adequando as mídias digitais no contexto e na faixa

etária das crianças.
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO PARA COLETA DE DADOS DOS ALUNOS

1)Você gosta de ler?  ( ) Sim  ( ) Não ( ) Um pouco 

2)Você lê por prazer ou por obrigação aos estudos?

( ) Por prazer ( ) Por obrigação aos estudos

3)  Quais as fontes que você utiliza para leitura?

( ) Caderno ( ) Livro ( ) Jornal ( ) Revista ( ) Computador

4)  Quantos livros você lê por ano? 

( ) 1 a 3 ( ) 4 a 6 ( ) 7 a 9 ( ) 10 ou mais

5)  Você acha que a leitura é indispensável para a formação pessoal e profissional de uma

pessoa? ( ) Sim     (  ) Não

6)  Você tem computador e internet em casa?

( ) Não ( ) Sim, só computador ( ) Sim, computador e internet

7)  Quando você utiliza o computador:

a)Quanto tempo, em média, no dia, é destinado para pesquisa?

( )10min – 1h ( )2- 3h ( )3- 4h ( )5- 6h ( )Dependendo, mais de 6h 

b)Quanto tempo é destinado para entretenimento(facebook, jogos...)?

( )10min- 1h ( )2- 3h ( )3- 4h ( )5 – 6h ( )Dependendo, mais de 6 h.

 8) Quando é solicitada uma leitura, você busca resumos de livros na internet? 

( )Sim ( ) Não

Se você marcou “sim”, qual o objetivo?

(  )Facilitar o entendimento do livro. ( )Substituir o livro.

  

9)  Fora as exigências da escola, você costuma ler? ( ) Sim  ( ) Não   ( ) Às vezes

APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO PARA COLETA DE DADOS DOS PROFESSORES

 

1)    Para você, qual a importância da leitura?
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2)    Você considera que o seu tempo dedicado à leitura é: 

( )Suficiente  ( )Insuficiente

 

3)    Qual a maior barreira para sua frequência na leitura?

( )Tempo   ( )Condições financeiras  ( )Não gosto de ler.

 

4)    Qual é o tipo de suporte que você utiliza com mais frequência para a

leitura? (        )Impresso  (   )Digital

 

5)    Que sugestões de atividades você propõe para o desenvolvimento da leitura?

  

6) Por que os nossos jovens leem pouco?

 

 7)  Com o advento das novas tecnologias, você acha que a prática da leitura: 

(  ) Foi deixada de lado  ( ) Modificou-se

 

8)  Você usa computador, data-show, notebook... na sala de aula? 

(     ) Sim   (   ) Não        (    ) Às vezes

 

9)     Os  recursos  tecnológicos(como  CD-ROM,  Internet,  Bate-Papo  on-line,  Correio

Eletrônico,  Teleconferência...)  oferecem-lhe  possibilidades  de  enriquecer  sua  prática

docente?

(  ) Sim           (  ) Não           (  ) Um pouco

 

10)      O  momento  atual,  fortemente  influenciado  pelo  desenvolvimento  de  novas

tecnologias de comunicação e informação, exige novas condutas nos campos pessoal e

profissional. As palavras mágicas são Computador e Internet. Como professor (a), você se

sente  preparado  para  se  apropriar  das  diferentes  tecnologias  da  informação  e

comunicação?

( )Sim       (  )Não  (  )Um pouco. Gostaria de um curso de capacitação.




