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Resumo 

 

 O tema educação e novas tecnologias tem despertado cada vez mais o olhar dos estudiosos. 

Neste artigo, propomos breves notas sobre o uso das novas tecnologias no processo de 

ensino-aprendizagem de língua portuguesa, mais especificamente em relação à prática 

pedagógica do professor em sala de aula. Para isso, apresentamos algumas considerações 

sobre um estudo (ainda em desenvolvimento) com professores da escola pública de uma 

cidade da grande São Paulo. As reflexões aqui apresentadas pautam-se nos estudos de 

Pinheiro (2007), Marcuschi (2004), Harvey (1992) e Goergen (2005), Moran (2012) em 

relação às novas tecnologias. O aporte teórico quanto à leitura e às novas tecnologias é 

dado por Marcuschi (2005 e 2012) e em Lajolo (1993). Constatou-se que ainda há certa 

resistência dos professores em inserir novas estratégias de ensino por falta de uma 

formação adequada, seja inicial, seja continuada.  

Palavras-chave: novas tecnologias, leitura, produção textual. 

 

1. Introdução 

 

Tem sido uma exigência constante aos educadores uma atualização e um olhar 

diferenciado para o cenário da inovação tecnológica que se configura dia a dia na 

sociedade. O dinamismo da vida moderna no qual estamos inseridos determina um novo 

perfil de educador, do qual se exige a busca em sua formação – inicial e continuada – não 

apenas conteúdo informacional, relativo à disciplina que ministra em sala de aula, mas 

também instrumentos viabilizadores de um processo reflexivo que o torne um agente 

constante de transformação social, que forme cidadãos críticos, capazes de lidar com os 

mais diferentes gêneros, no ato de ler e no de escrever. A pressão para a aproximação 
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dessas mídias tecnológicas no contexto escolar torna-se cada vez maior, à medida que se 

procura atrair atenção do aluno. A tecnologia, que faz parte da realidade dos jovens, 

compete diretamente com o modelo tradicional institucional; logo mantê-los motivados e 

entretidos torna-se um desafio para o professor em sala de aula. 

Com as novas tecnologias surgem diversos questionamentos e inquietações, 

diversas formas de se comunicar, de ensinar, de aprender, enfim, de ler a realidade e de 

escrever sobre e para o mundo. É preciso saber como essa nova forma de organizar as 

informações pode incutir novos hábitos de pensamento nos interlocutores dessa informação 

- pela confluência de várias mídias, pela conjunção de signos, e, consequentemente, pela 

(re)construção de significados, assim como a criação de interfaces mais amigáveis, que 

valorizam o aspecto visual, representadas por ícones. No processo de ensino-aprendizagem 

a interação entre os sujeitos ocorre por meio da leitura e da produção de textos nos mais 

diferentes gêneros, tornando o acesso ao conhecimento uma atividade intuitiva e que 

permite a aquisição de novos saberes e o desenvolvimento de novas competências. Como 

aponta Pinheiro (2007, p. 33), “(...) com a inserção das novas tecnologias nessas 

sociedades, ela (a escrita) torna-se mais necessária, devido à expansão da comunicação 

eletrônica, provocando o surgimento de novos gêneros textuais”. Assim como a escrita, a 

leitura também ganha novas dimensões nos ambientes virtuais, por exemplo. 

Há pressuposto de que as novas tecnologias estão presentes no dia a dia do 

cidadão e que uma das funções da escola é levar o aluno a desenvolver a competência 

comunicativa. Dessa forma, é fundamental que o professor de Língua Portuguesa tenha o 

conhecimento teórico e prático sobre a utilização desses recursos como instrumentos para 

sua prática docente. Dentro desse contexto, pretendemos mostrar se os professores utilizam 

dessas novas tecnologias e, em caso afirmativo, como as utiliza. 

Para atingir esse objetivo, inicialmente, apresentaremos uma breve revisão da 

literatura sobre as novas tecnologias e, por meio de uma pesquisa qualitativa, mostraremos 

os resultados parciais de um questionário aplicado a professores de língua portuguesa da 

rede pública de ensino de uma cidade da região da grande São Paulo, a fim de obter dados 

que possam analisar o perfil do docente e a realidade da prática pedagógica do professor 

face à leitura e à produção textual associada às novas tecnologias.  
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As reflexões aqui apresentadas pautam-se nos estudos de Pinheiro (2007), 

Marcuschi (2004), Harvey (1992) e Goergen (2005), Moran (2012) em relação às novas 

tecnologias. O aporte teórico quanto à leitura e as novas tecnologias é dado por Marcuschi 

(2005 e 2012) e em Lajolo (1993). 

 

2. Embasamento Teórico 

 

No mundo contemporâneo, diferentemente de épocas passadas, espaço e tempo 

não se constituem em valores sólidos, o que representa a possibilidade de tratar de 

verdades, de conteúdos e de objetivos relativos para o ensino em bases universais. Esse fato 

implica um modo acelerado, indeciso, liquefeito, em que não se consegue (para o bem ou 

para o mal) separar e fixar espaço e tempo – como bem notam os críticos da chamada “pós-

modernidade”.  

Essa tensão pode ser mostrada, como explica Harvey (1992) por meio da variação 

da percepção do tempo e do espaço – consequentemente, da variação dos sentidos aí 

implicados, o que afeta valores individuais e processos sociais básicos. O autor fala da 

“compressão do tempo-espaço” na organização do capitalismo. Por essa expressão, ele 

entende 

Processos que revolucionam as qualidades objetivas do espaço e do 
tempo a ponto de nos forçarem a alterar, às vezes radicalmente, o 
modo como representamos o mundo para nós mesmos. [...] À medida 
que o espaço parece encolher numa “aldeia global” de 
telecomunicações e numa “espaçonave terra” de interdependências 
ecológicas e econômicas [...], e que os horizontes temporais se 
reduzem a um ponto em que só existe o presente (o mundo do 
esquizofrênico), temos de aprender a lidar com um avassalador sentido 
de compressão dos nossos mundos espacial e temporal. (HARVEY, 
1992, p. 219). 

 

O autor afirma que o mais espantoso sobre o pós-modernismo é sua efemeridade, o 

fragmentário, o descontínuo, a perpétua mudança. Como os pós-modernistas tendem a uma 

concepção bem diferente da natureza da linguagem e da comunicação em relação aos 

modernistas, o que se valida nos textos é o processo intertextual, a polifonia, tanto na fala 

quanto na escrita e na leitura. 



 
 

Revista Tecnologias na Educação – Ano 6 - número 11 – Dezembro 2014 -http://tecnologiasnaeducacao.pro.br/ 
 
 

As novas tecnologias são pródigas em consolidar o movimento permanente das 

linguagens, entretecidas em níveis diferentes como um grande quadro pleno de texturas. Da 

mesma forma que os conhecimentos se tornam menos fixos e podem ser acessados de 

qualquer lugar a qualquer momento, diz Goergen (2005, p. 43), 

Os próprios aprendentes se tornam móveis e menos fixos. A palavra 
aprendente já nos sinaliza que o acento não se colocará mais sobre o 
ensino, mas sobre a aprendizagem. A constante transformação e inovação 
implicam uma aprendizagem permanente que precisa ser realizada ao 
longo da vida de forma autônoma. 

 

Essas mudanças implicam desafios à escola e provocam temor, na medida em que 

representam contraposição às práticas tradicionais, significando da mesma forma novos 

discursos que se chocam com os discursos habituais. Assim, algumas inquietações passam 

a fazer parte do nosso cotidiano: Como encontrar caminhos ou ajustar aqueles já 

solidificados para incorporar transformações e ao mesmo tempo compreender e avaliar a 

complexidade desse processo?  

Segundo Goergen (2005), na escola é preciso que prevaleça o diálogo em busca de 

consenso, na medida em que a formação intelectual, estética e ética das pessoas exige um 

trabalho de participação democrática e de respeito em que não haja controle rígido, nem 

exploração, nem dissimulação, tampouco exclusão. Mas, por estar necessariamente inserida 

em contexto social, do qual é um setor privilegiado de formação, a escola é marcada pelo 

“espírito do tempo” e sofre todos os condicionamentos da cultura dominante.  

Uma sociedade marcada pelo consumo, permeada pela força das mídias em todos 

os lugares e pela globalização, necessitou de novas tecnologias, de novos paradigmas que 

respondessem aos padrões determinados pela pós-modernidade, os quais rompessem limites 

espaciais e temporais, introduzindo novas formas de comunicação na sociedade. 

Faz-se necessária, assim, uma análise do alcance das novas tecnologias na 

linguagem, já que elas próprias trazem outras linguagens, outros códigos que funcionam 

com a linguagem verbal, e novos conceitos como interação, interface, hipertexto, que 

exigem a reformulação de conceitos linguísticos tradicionais, como aponta e Citelli (2001). 

Trabalhar a leitura e a produção textual na escola requer do professor clareza e 

competência sobre o ato de ler. E, nesse ponto, postula-se que é preciso entender que  
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Ler não é decifrar, como num jogo de adivinhações, o sentido de um 
texto. É, a partir do texto, ser capaz de atribuir-lhe significado, conseguir 
relacioná-lo a todos os outros textos significativos para cada um, 
reconhecer nele o tipo de leitura que seu autor pretendia e, dono da 
própria vontade, entregar-se a esta leitura, ou rebelar-se contra ela, 
propondo outra não prevista (LAJOLO, 1993, p.91).  

 

A prática de leitura e de escrita com base nos gêneros reflete o próprio fenômeno 

de interação humana, pela necessidade de usar e compreender a língua com adequação às 

instâncias sociais. Os vários gêneros se caracterizam pela seleção de temas e o modo como 

são abordados; pelas relações dialógicas que manifestam; pelo modo de relação entre autor 

e interlocutor; pelo uso que é feito dos recursos da língua, manifestando, em maior ou 

menor grau, um estilo. Por meio das novas tecnologias, novos gêneros textuais digitais 

promoveram a interação e a comunicação em massa, rompendo fronteiras. 

O trabalho com os gêneros, já explicitado nos próprios PCN (1998), é fundamental 

no cotidiano escolar, tendo em vista que pode ajudar os alunos na leitura e produção de 

texto. 

Segundo Marcuschi (2005, p.19), “os gêneros contribuem para ordenar e 

estabilizar as atividades comunicativas do dia a dia. São entidades sociodiscursivas e 

formas de ação social incontornáveis em qualquer situação comunicativa”. Os gêneros 

correspondem a elementos que promovem a interação social. Por isso, são  

Eventos textuais altamente maleáveis, dinâmicos e plásticos. Surgem 
emparelhados a necessidades e atividades socioculturais, bem como na 
relação com inovações tecnológicas, o que é facilmente perceptível ao se 
considerar a quantidade de gêneros textuais hoje existentes em relação a 
sociedades anteriores à comunicação escrita (MARCUSCHI, 2005, p. 19). 

 

A escola precisa conscientizar-se de que a leitura e a produção textual na era da 

digital/hipertextual são práticas irreversíveis e fundamentais na expressão do modo de ver o 

mundo pelo ato de escrever e de ler o mundo e para o mundo. Mas o que as novas 

tecnologias têm de tão atraente? Por que os alunos se interessam tanto por essa nova 

ferramenta?  

Marcuschi (2004, p.39) aponta que uma das características centrais dos gêneros 

em ambientes virtuais é a alta interatividade, em muitos casos síncronos, embora escritos; e 

é justamente isso que lhes dá um caráter inovador no contexto das relações entre fala-
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escrita. Assim, tendo em vista a possibilidade cada vez mais comum de inserções de 

elementos visuais no texto (imagens, fotos) e sons (música, vozes), pode-se chegar a uma 

interação de imagem, voz, música e linguagem escrita em uma integração de recursos 

semiológicos.  

O hipertexto permite todas as dobras inimagináveis, ou seja, há um 
movimento constante de dobramento e desdobramento de um texto e/ou 
das informações. É aqui que se instalam as diferenças entre a interface da 
escrita (papel) e a interface virtual (tela). (MARCUSCHI, 2004, p.153) 

 

O texto na tela altera a relação do leitor com o texto, assim também como as 

maneiras de ler e os processos cognitivos. Esse interesse dos jovens quanto a esses meios 

eletrônicos, como powerpoint, blogs, sites, redes sociais, vídeos, dentre outros ocorre pela 

combinação das linguagens, como  falas, imagens, música, cores, escrita etc. O olho não 

capta toda a informação, então escolhe um nível que dê conta do essencial para um sentido.  

Porém, o princípio não linear do hipertexto pode tanto ajudar na compreensão, 

como também dispersá-lo. O hipertexto demanda uma forma de leitura “self-service”, ou 

seja, é o próprio leitor que olha a disponibilidade e seleciona links naqueles domínios 

virtuais.  Marcuschi (2004) aponta que uma leitura proveitosa do hipertexto exige um maior 

grau de conhecimento prévio e maior consciência daquilo buscado, já que pode ser um 

convite a escolhas inconsequentes. O autor (2008, p.173) chama essa sobrecarga exigida do 

leitor de stress cognitivo, pois exige que o leitor seja mais especifico para chegar ao 

resultado que deseja.  Possenti afirma que  

[…] o leitor que emerge dos textos sobre hipertexto é constituído um tanto 
paradoxalmente. Por um lado, ele é todo poderoso, pelo menos mais 
poderoso que o autor, tanto que decide ir por aqui ou por ali segundo seus 
interesses pelos links que quer visitar. Mas, por outro lado, surge assim 
um leitor sem história ou sem interesses. […] O leitor sem interesses 
parece um leitor que tem a sua disposição um tempo infinito, é um leitor 
em férias permanentes, que pode dispersar suas consultas ao bel-prazer 
dos impulsos mediatos. (POSSENTI, 2002, p.18) 

 

Já ficou evidente que a leitura hipertextual muito interessa ao aluno. Entretanto, 

deve-se atentar ao limite do hipertexto: ele é tão abrangente e tão dinâmico que também 

pode dispersar os alunos. Convém mover o foco de “professor reprodutor de informação” 

para “aprendizagem centrada no aluno”, assim capacitar os alunos a usar a tecnologia para 

explorar, criar e inovar com a tecnologia. Como afirmar Moran,  
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Aprendemos melhor quando vivenciamos, experimentamos, sentimos. 
Aprendemos quando relacionamos, estabelecemos vínculos, laços entre o 
que estava solto, caótico, disperso, integrando-o em um novo contexto, 
dando-lhe significado, encontrando um novo sentido... […] Aprendemos 
mais quando conseguimos juntar todos os fatores: temos interesse, 
motivação clara; desenvolvemos hábitos que facilitam o processo de 
aprendizagem; e sentimos prazer no que estudamos e na forma de fazê-lo. 
(MORAN, 2012, p. 23-24) 

 

É o momento de rever o conceito de ensino e de estratégias no ensino de leitura e 

de escrita de textos. O docente precisa voltar olhares aos novos gêneros textuais oriundos 

dos ambientes virtuais, a fim de fazer com que a sala de aula seja de fato um lugar de 

construção de conhecimentos significativos para o educando. 

 

3. Metodologia do Trabalho 

 

Ambiente virtual é um espaço fértil de significação, no qual pessoas e objetos 

podem interagir e potencializar a construção de conhecimentos. Usando corretamente as 

novas tecnologias como uma ferramenta rica em recursos disponibilizados, alunos e 

professores participam do processo de ensino-aprendizagem mais significativo. Contudo, a 

seleção das ferramentas e serviços oferecidos pela internet deve ser realizada em função 

das necessidades do público-alvo e da proposta pedagógica de cada Instituição. 

Neste artigo, apresentamos os resultados parciais de uma pesquisa, com a análise 

de 03 questões, das 06 feitas. Trata-se de um estudo em que procuramos traçar o perfil do 

professor de língua portuguesa das escolas públicas de uma cidade da região metropolitana 

de São Paulo, por meio de questões abertas. O questionário semiaberto buscou mostrar o 

perfil dos professores de língua portuguesa em relação ao uso das tecnologias em atividades 

de leitura e de produção textual. Houve a preocupação em saber sobre a formação inicial e 

continuada dos professores, para que pudéssemos refletir sobre a prática pedagógica desses 

sujeitos em sala de aula. 

Optamos por uma abordagem qualitativa, uma vez que esta fornece subsídios 

significativos para uma reflexão sobre o tema. Vale ressaltar que a pesquisa preocupa-se 

com a forma que os professores preparam os alunos para viver em um mundo cada vez 

mais globalizado em decorrência da acelerada evolução tecnológica. Procurou-se verificar 
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quais os recursos das novas tecnologias que os docentes utilizam (quando utilizam) no 

processo de ensino-aprendizagem. 

Para este artigo, escolhemos aleatoriamente 17 sujeitos dentre os 48 que já 

responderam ao questionário que foi enviado, por email, às escolas, com as quais fizemos 

contato via Diretoria de Ensino. Os diretores das unidades escolares distribuíram os 

questionários aos professores que responderam e colocaram à disposição do pesquisador.  

 

4. Análise dos dados 

 

Os professores sujeitos deste estudo – 17, como apontamos anteriormente, são 

efetivos da rede pública estadual de ensino de São Paulo, dos quais 04 estão há menos de 

10 anos no magistério. Todos fizeram algum curso de atualização, mas nenhum desses 

cursos abordou o uso das novas tecnologias em sala de aula e estão formados há mais de 

três anos. Segundo os sujeitos, durante a formação inicial também não houve abordagem 

das novas tecnologias como estratégia pedagógica. Esses dados nos conduzem a uma 

reflexão: não é exatamente o fato de o professor ser formado recentemente ou de frequentar 

curso de formação continuada que o levará a utilizar os recursos de novas tecnologias no 

processo de ensino-aprendizagem. É preciso que, seja na formação inicial ou continuada, 

haja a preparação do docente para sua prática em sala de aula. Também não basta a oferta 

de equipamentos e acesso à internet para os professores; ações de democratização 

necessitam estar integradas a programas de atualização dos professores.   

Em relação à leitura e à produção de texto, sete responderam que não utilizam os 

recursos das novas tecnologias. Esses professores não se mostram predispostos ao novo, ao 

desconhecido, que é o das tecnologias. É possível apreender que um dos entraves 

enfrentados pelos educadores é o medo de operar os recursos que a escola possui, tendo em 

vista que não tiveram a oportunidade de desenvolver a habilidade de lidar com as novas 

tecnologias. Torna-se imprescindível que os professores se reconheçam como seres 

inacabados, incompletos e que precisam lidar com os desafios, a fim de obter sucesso na 

formação de seus alunos. Quanto às atividades desenvolvidas na escola, os professores 

poderiam, por exemplo, utilizar os hipertextos, fazendo com que os alunos se tornem 
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sujeitos ativos no processo. É uma possibilidade de a escola viver em sintonia com as novas 

necessidades de uma sociedade globalizada, marcada pelas tecnologias. 

Os dez que utilizam as tecnologias em suas práticas educativas com os alunos se 

valem dos recursos oferecidos pela escola: vídeos, televisão e, sobretudo a sala de 

informática, onde permitem aos alunos fazerem pesquisa em sites e blogs sobre o tema 

proposto para leitura e, a partir da pesquisa, solicita aos discentes a elaboração de texto. As 

escolas pesquisadas são beneficiadas com tecnologias bastante atualizadas, as quais são 

usadas pelos professores; no entanto não se sentem totalmente preparados, pois estes 

reconhecem que, com o acelerado processo de inovação das tecnologias, os recursos que 

hoje são novos, amanhã já não o são. 

 

5. Considerações Finais 

 

No decorrer deste artigo, procuramos refletir sobre o uso das novas tecnologias no 

processo de ensino-aprendizagem de língua portuguesa, em especial no tocante à leitura e à 

produção textual. Ensinar e aprender têm se tornado cada vez mais o grande desafio da 

escola, sobretudo quando se vive uma época marcada por transformações, pela simbiose de 

tantas linguagens que se completam nos diferentes gêneros apresentados nas relações 

sociais, nos processos de comunicação. Faz-se necessário pensar e repensar a Educação que 

encontramos na realidade em que estamos inseridos. Acreditamos que uma das 

possibilidades é o trabalho com os recursos oferecidos pelas várias interfaces das novas 

tecnologias. 

Temos consciência de que a presença das novas tecnologias na escola só será 

eficiente se houver empenho do professor em usá-las como estratégias de ensino. No 

entanto, para que isso ocorra, o docente precisa receber formação adequada, de forma que 

ele possa enfrentar os medos, os desafios impostos pelo novo. A formação inicial e a 

continuada precisam levar o professor a repensar práticas pedagógicas, a fim de que 

fortaleça a ação didática, fazendo com que haja qualidade na educação, que precisa ser 

democrática e transformadora. 
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