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Resumo

A sociedade moderna encontra-se inserida em um universo no qual, para realizar diversas ações,
é necessário o uso de recursos computacionais e, nesse contexto, a escola busca utilizar várias
ferramentas tecnológicas em suas práticas pedagógicas. Fundamentado, principalmente, em
Corrêa (2003), Abreu (2009) e Snyder (2009), este trabalho objetiva perceber como os alunos do
ensino fundamental II receberam a lousa interativa como recurso para assimilar o conteúdo da
disciplina de Língua Portuguesa em uma escola particular na cidade de Fortaleza. Para selecionar
os participantes da pesquisa, tivemos acesso aos resultados da avaliação dos mesmos referentes
aos três primeiros bimestres do ano e selecionamos seis de cada série, sendo dois com as
melhores e piores notas, respectivamente, e dois com desempenho mediano. O instrumento
utilizado para coleta de dados foi um questionário com perguntas objetivas e subjetivas. Os
resultados indicaram que, inicialmente, os discentes estavam interessados com a chegada da lousa
digital, pois deduziram que as aulas se tornariam mais atrativas, contudo, em seguida, essa
empolgação foi diminuindo. Os resultados nos permitiram refletir sobre o uso dos recursos
tecnológicos nas instituições escolares para elucidar o ensino de forma atraente e formar o aluno
para ser detentor do conhecimento e não simplesmente equipar a escola com recursos modernos e
manter as antigas abordagens de ensino, pois percebemos, através de relatos de alunos, o uso das
antigas práticas pedagógicas com roupagem tecnológica.

1. Fundamentação teórica

Com o passar dos anos, a tecnologia dominou grande parte do mundo, adentrando no
cotidiano das pessoas de forma que estas, hoje, não conseguiriam viver sem a comodidade
proporcionada pelos avanços tecnológicos. A informática influencia nas atividades do cotidiano
do homem moderno, seja em um simples despertador do celular, seja no uso do computador para
fazer um pagamento on-line. Essa informatização encontra-se também no âmbito escolar, uma
vez que as instituições de ensino estão inseridas na sociedade contemporânea. A escola não
passou despercebida no novo contexto social e logo buscou se inovar com a roupagem
tecnológica, principalmente, com o uso dos mais diversos recursos em suas práticas pedagógicas,
estabelecendo-se uma discussão acerca desse uso no processo de ensino e aprendizagem.

Além disso, devido à grande demanda de textos, publicações de livros e essa
“necessidade” de entrar na era da informática, muitos recursos das tecnologias de informação,
que podem ser definidos como um conjunto de atividades relacionadas aos recursos de
computação, surgem para resolver problemas e facilitar a vida do indivíduo. É notória a presença
dos computadores em vários ambientes, organizações ou instituições de ensino no auxílio das
tarefas, tanto pelos funcionários, como pelos alunos e professores.  As escolas caminham para o
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uso do computador, tablet, lousa digital como ferramentas na busca de competitividade e
sobrevivência. Quanto mais recursos a escola tiver, melhor será sua imagem perante a sociedade.
No entanto, sempre se buscou a utilização da informática na educação como ferramenta de
estudo, com a qual atuam aluno e professor para um melhor aprendizado.

A seguir, discutiremos sobre o contato de alunos em relação às TICs e abordaremos
os aspectos da lousa interativa, observando suas qualidades e recursos que podem auxiliar as
propostas pedagógicas de ensino.

1.1 Os discentes e as TICs

As TICs (Tecnologias da Informação e Comunicação) já ocupam um papel de
destaque em várias instâncias do processo de ensino e aprendizagem, trazendo muitas discussões
e ideias de aula para o uso das mesmas, pois já sabemos que o meio digital é essencial no mundo
contemporâneo. Ribeiro e Araújo (2007) afirmam que as tecnologias digitais exercem sobre a
vida das pessoas algo incontestável que já está intrínseco na vida de crianças, jovens e adultos,
pois quase tudo que se faça, desde uma mensagem de reunião através de chats até uma operação
em caixa eletrônico, envolve tecnologia, principalmente, o uso da internet que atrai pessoas de
todas as idades.

É notório que as crianças demonstram adaptar-se rapidamente a essas tecnologias por
serem sujeitos deste momento histórico, demonstrando, assim, mais habilidade com essas práticas
e estabelecendo uma interação amigável com o computador. Nessa interação, elas são mais
propensas a desenvolver o “letramento digital”, que é definido por Buzato (2003, s/p.) “como
todo conhecimento necessário para práticas mediadas pelos equipamentos eletrônicos do mundo
contemporâneo”. Sendo assim, é importante ensinarmos às crianças o uso adequado dessas
ferramentas para que aquelas sejam inseridas em um letramento digital exercido não somente
para entretenimento, mas para aperfeiçoar o ensino em diversas áreas.

Nesse sentido, acreditamos que o essencial é desenvolvermos as habilidades do
letramento dos alunos, pois, segundo Nakashima e Amaral (2006, p.2),

Cabe à escola aprender a lidar com a abrangência e rapidez
do acesso às informações e produção do conhecimento,
reconhecendo que ela não é mais a única “fonte do saber”.
No entanto, ao conhecer melhor os meios e as tecnologias
utilizadas pelos alunos, torna-se mais fácil orientá-los quanto
a sua utilização, para que possam se beneficiar dos recursos
oferecidos.

Um dos problemas identificados pelos docentes, mencionando Abreu (2009), diz
respeito ao uso do copiar-colar. Segundo os professores, os alunos, como não sabem o que
copiar, colocam tudo no trabalho. Porém, essa situação não é nova, pois, há alguns anos, no
ensino fundamental I e II, quando alguns professores pediam trabalhos escolares aos alunos, estes
copiavam das enciclopédias e entregavam ao professor. O que mudou de lá para cá? Apenas
existe uma praticidade na entrega do trabalho, mas o problema do “Ctrl C”1 e “Ctrl V”2 continua,

1 Control-C é um comando de atalho utilizado na maioria dos programas editores de texto modernos para copiar uma
seleção de texto.

2 Control-V é um comando de atalho utilizado na maioria dos programas editores de texto modernos para colar uma
seleção de texto.
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só que agora mais visível e fácil de ser descoberto. Acreditamos que compete ao professor criar
instrumentos que incentivem os alunos a terem uma visão crítica da leitura, bem como fomentar
um trabalho com objetivo claro e inserido na realidade do discente, pois ainda algumas pesquisas
não têm sentido para o aluno e/ou, muitas vezes, ele nem sabe o que procurar e não sabe o motivo
pelo qual está fazendo determinada pesquisa; sabe apenas que precisa de uma nota para seguir
nos estudos. Nesse sentido, percebemos que alguns professores estão encontrando dificuldade em
lidar com a forma de o aluno estudar, das estratégias que eles usam e do copiar-colar, mas isso é
algo passível de mudanças não tão drásticas ou impossíveis de serem realizadas.

Nosso aluno está inserido nesse contexto digital e precisamos ensiná-lo a conviver
com a facilidade, mas ao mesmo tempo com a fragilidade da internet; precisamos utilizar as
tecnologias digitais para eles serem letrados não somente na navegação das redes sociais; é
preciso uma visão crítica e uso responsável dos alunos; não somente como forma de entreter, mas
o uso como uma ferramenta de mudança de comportamento. Nesse sentido, o currículo escolar
deverá ser algo passível de mudança, pois a interdisciplinaridade é solicitada na nossa sociedade,
bem como o uso do computador como ferramenta pedagógica. Podemos utilizar as tecnologias
para ajudar em mudanças. No entanto, essa transformação dependerá de nós, não da tecnologia,
“pois seremos nós que daremos a ela os fins e significados que quisermos. Para melhor, para pior,
ou até mesmo para ficar tudo na mesma” Marinho (2006, p. 25).

1.2 A lousa interativa

Entre as mais diversas tecnologias existentes, a lousa interativa é uma delas e,
diferentemente da maioria, foi criada para a escola cujo espaço tem suas características
peculiares, como as carteiras enfileiradas, os avisos na parede, a mesa e a cadeira do professor e o
tão auxiliar quadro-negro cuja associação é a representação da docência. Hoje, ao analisarmos a
lousa digital ou interativa, fazemos uma comparação com a lousa tradicional e logo percebemos
similaridades, e rapidamente observamos suas qualidades, cujos recursos podem auxiliar em
novas propostas pedagógicas de ensino. Atualmente, existem vários tipos, mas basicamente todas
estão conectadas a um computador e a um projetor multimídia, possuem um software e uma
caneta emissora de sinais que substituirá o mouse. Para quem está familiarizado com o
computador, não sentirá dificuldade no manuseio da lousa.

Com o ActivInspire3, software adotado em nossa pesquisa, o professor pode acessar à
internet, editar, desenhar, gravar e salvar suas aulas sendo possível utilizá-la novamente ou até
mesmo enviar por e-mail aos seus alunos, transformando os arquivos em PDF4. Assim,

Para a elaboração das aulas, os quadros interativos
disponibilizam ao professor uma galeria contendo inúmeras
imagens, como planos de fundo, figuras ilustrativas (por
exemplo, estrutura do corpo humano, mapas geográficos,
tabelas periódicas, formas geométricas, etc.) e imagens

3 O ActivInspire é o novo software de ensino e aprendizagem para computadores e quadros de comunicações
interativos da Promethean (uma comunidade virtual, concebida especialmente para fornecer aos professores de todo
o mundo, a habilidade de partilhar lições novas e inovadoras com outros educadores).

4 Abreviatura de Portable Document Format, que é um formato de arquivo, desenvolvido pela Adobe Systems, em
1993, para representar documentos, gráficos e imagens de maneira independente do aplicativo para abri-lo.
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multimídia, em formato Flash subdividido em categorias:
Português, Geografia, Ciência e Tecnologia, Artes,
Matemática, entre outras. (NAKASHIMA; AMARAL, 2006,
p. 38)

Em relação às aulas de Língua Portuguesa, podemos trabalhar os multiletramentos
sem necessariamente ter que sair daquele ambiente para ir a um laboratório de informática, pois
há sempre uma maior dispersão do aluno. Não precisamos trazer som, jornais e revistas
impressos e vídeos para sala de aula, pois é possível com a lousa interativa unir tudo e trabalhar
simultaneamente. Além disso, as lousas possuem ferramentas que auxiliam no ensino de língua
portuguesa, como marcar um texto, salvar um arquivo, apagar rapidamente algo ou simplesmente
desfazer uma ação e continuar com a mesma informação, adicionar textos extras; fazer jogos com
perguntas feitas em casa e ocultar respostas para que depois o aluno descubra; adicionar fotos,
filmes e sons às páginas de flipchart5 daquele conteúdo. Enfim,

Pode-se notar que há uma diversidade de recursos que
proporcionam a criação de um ambiente de aprendizagem
motivador, instigando maior interesse nos alunos e um
grande dinamismo durante as aulas. O professor também tem
a possibilidade de utilizar na lousa digital qualquer aplicativo
do Windows (Word, PowerPoint, Excel, etc).
(NAKASHIMA; AMARAL, 2006, p. 39)

Uma grande característica peculiar da lousa interativa é o fato de o letramento visual
ser trabalhado da melhor forma possível, pois o aluno tem a visualização não somente impressa,
mas, sobretudo, de uma imagem com maior resolução e, se possível, com alguma animação.
Rodrigues e Pinheiro (2011) investigaram a capacidade de absorção e compreensão dos
letramentos visuais de alunos do ensino fundamental e utilizaram a lousa interativa como
introdução à pesquisa descobrindo que essa ferramenta auxilia no processo de aprendizagem dos
discentes. Isso mostra que a lousa possui ferramentas que auxiliam o professor para uma maior
interação com o discente, o qual chega às escolas hoje esperando que as aulas sejam mais
interativas, assim como eles acessam simultaneamente vários aplicativos no smartphone6, ou
seja, o aluno não quer mais uma aula expositiva, mas sim com ele participando, criando e
modificando. Segundo Nakashima e Amaral (2006), a lousa digital reforça atividades mais
interativas, em que os estudantes podem acompanhar todas as ações que o professor faz no
quadro e, além disso, há algumas habilidades em que o professor pode aproveitar do potencial das
TICs. Primeiramente, ele precisa conhecer as ferramentas da Web 2.07, depois envolver o aluno

5 É um tipo de quadro usado para apresentações que fica preso em um bloco de papéis. Porém o nome foi utilizado
nas lousas interativas como uma página branca em que o usuário apenas passa sem se preocupar em apagar o
conteúdo.

6 Um “telefone móvel com funcionalidades avançadas que podem ser estendidas por meio de programas executados
por seu sistema operacional.”

7 “É um termo criado em 2004 pela empresa americana O'Reilly Media1 para designar uma segunda geração de
comunidades e serviços, tendo como conceito a "Web como plataforma", envolvendo wikis, aplicativos baseados em
folksonomia, redes sociais e Tecnologia da Informação.”
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na construção do conhecimento, ampliando a liberdade deste para se expressar e confrontar
ideias; não simplesmente ficar no “sim” ou “não”. Por isso, ainda segundo os autores, é preciso
elaborar o material didático com cuidado na estética da apresentação, analisando as cores, o
formato das fontes e os planos de fundo e, principalmente, observar o público-alvo. A linguagem
digital possibilita estímulos visuais e sonoros, imagens em movimento, textos, simulações entre
outros, por isso é necessário utilizarmos bem os recursos. Logo, aproveitamos a atenção dos
alunos para fazer da sala de aula um local produtivo e atrativo.

Acreditamos que professor e aluno beneficiam-se com a integração da lousa interativa
à metodologia de ensino, todavia sabemos que as possibilidades que a lousa proporciona
dependem da disposição do docente para manusear e promover um envolvimento do aluno
durante a aula.

2. Metodologia

Esta parte da pesquisa consiste em descrever os procedimentos para atingir os
objetivos a que nos propusemos. Nessa perspectiva, explicitaremos o tipo de pesquisa, os sujeitos
colaboradores do trabalho, os procedimentos para organização e os instrumentos que utilizamos
para a construção dos dados.

2.1 Tipo de pesquisa

Com o objetivo de verificar a aceitação das TICs por parte dos docentes e discentes
de uma escola particular da cidade de Fortaleza, realizamos uma pesquisa que, segundo Gil
(1991), do ponto de vista da forma de abordagem do problema, é uma pesquisa qualitativa, pois,
no questionário que realizamos, temos perguntas subjetivas cuja interpretação é necessária para
atribuição dos significados e analisamos descritivamente a opinião dos alunos acerca da inserção
das TICs em sala de aula. Além do mais, ainda segundo Gil (1991), procedemos a uma
abordagem quantitativa, pois no questionário do aluno, utilizamos perguntas objetivas, que requer
o uso de recursos e de técnicas nas quais utilizamos percentagem para classificá-las e analisá-las.
Já do ponto de vista de seus objetivos, procedemos a uma pesquisa descritiva, pois narramos as
características dos alunos e usamos, como técnica padronizada de coleta de dados, questionários
para o grupo em questão.

2.2 Os sujeitos colaboradores do trabalho

Decidimos fazer um questionário com perguntas objetivas e subjetivas para os alunos
do ensino fundamental II, da disciplina de Língua Portuguesa, de uma escola particular na cidade
de Fortaleza - Ceará. Essa escolha deveu-se ao fato de a escola estar utilizando as lousas
interativas há três anos, ou seja, a escola está investindo em mais tecnologia. Outro motivo para
sua seleção foi o fato de sermos professor da mesma instituição, assim foi fácil ter acesso aos
discentes, bem como ter acesso às médias globais dos alunos.
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O colégio existe há 30 anos e possui duas sedes construídas e instaladas dentro dos
padrões mais modernos da construção civil e dos parâmetros educacionais recomendados:
laboratórios, biblioteca, quadras esportivas, salas de aula compostas por no máximo 45 alunos
etc.. No entanto, nossa pesquisa integra apenas o ensino fundamental II, turno manhã, de uma das
sedes.

Os sujeitos desta pesquisa foram 29 alunos do turno da manhã do sexto ao nono ano
do ensino fundamental II. Para a seleção dos referidos discentes, pedimos a permissão da
coordenação para que tivéssemos acesso às notas dos alunos; logo escolhemos 6 alunos de cada
série: 2 com as maiores médias, 2 com notas medianas e 2 alunos com notas abaixo da média cuja
nota é 7,0. Como não podíamos esperar ocorrer todas as provas da 4ª etapa ou 4º bimestre,
utilizamos as médias da 3ª etapa, pois assim, daria tempo selecionar os discentes e aplicar o
questionário, já que, após a quarta etapa, os alunos estariam de férias e os professores estariam
mais ocupados com a burocracia de fim de ano.

É pertinente frisar que o 9º ano possui duas turmas, por isso no total, teríamos 30
alunos para participar da pesquisa. No entanto, no dia da aplicação do questionário, um aluno não
estava presente e não conseguimos contato depois. Por isso, participaram da nossa pesquisa
apenas 29 alunos.

2.3 Os procedimentos para organização

Para realização de nossa pesquisa, inicialmente, conversamos com a coordenação da
escola que se prontificou em auxiliar em todas as etapas. Assim, no primeiro momento, pedimos
autorização para fazermos a coleta de dados com os alunos do ensino fundamental II, que foi
aceita sem objeção.

Depois, pedimos à auxiliar de coordenação as notas de todos os alunos do ensino
fundamental II, pois precisaríamos compará-las para sabermos quem responderia ao questionário
e, assim,  não faríamos uma escolha aleatória dos alunos. Selecionamos os alunos na 3ª etapa e
não na 4ª, devido ao fato de precisarmos de mais tempo para que eles respondessem ao
questionário, pois, após este último período, os discentes estariam em férias. Além do mais,
teríamos a certeza de que esses alunos tiveram essa primeira experiência com as lousas digitais; e
nada nos garantiria que os mesmos alunos ficariam na escola e assim prejudicaria nossa pesquisa,
uma vez que queríamos investigar esse primeiro ano (2011), pois essa era a primeira experiência
dos alunos com as tecnologias em sala de aula: momento de apreensão e expectativa.

Já com as notas em mãos, fizemos a comparação das mesmas e selecionamos 30
alunos do 6º ano ao 9º ano para fazer parte da pesquisa, porém já explicado no tópico acima,
apenas 29 alunos participaram da pesquisa.

No dia concordado com a coordenação, foi enviada uma mensagem para cada série,
chamando os três alunos para irem à coordenação e lá, encaminhavam-nos a uma sala de aula
vazia. Assim que a primeira turma saía, os representantes da outra série chegavam e assim
procedeu-se, sucessivamente, até o 9º ano B.

Ao chegar à sala, explicamos que estávamos fazendo uma pesquisa que serviria para
fazer a monografia da pós-graduação e que precisaríamos da sinceridade deles para responder às
poucas perguntas acerca da tecnologia em sala de aula. Além disso, salientamos que a disciplina
que eles deveriam considerar no questionário era a de Língua Portuguesa e, com isso, eles teriam
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que refletir acerca da pedagogia dos professores, do uso das lousas digitais em IGP8 e quais
vantagens e desvantagens eles encontrariam no aprendizado de IGP. Além do mais,
mencionamos que o nome deles ficaria no anonimato e que o professor não saberia e nem puniria
o fato de a opinião deles não convergir com a do professor, pois não mencionaríamos os nomes
dos participantes para ninguém, exceto a auxiliar de coordenação que os chamou. Em seguida,
iniciamos a leitura das questões para que os alunos entendessem como estava organizado o
questionário.

Observamos que os alunos com notas acima da média respondiam rapidamente e não
tinham nenhuma dificuldade acerca das perguntas. Já os alunos com notas abaixo da média,
falavam acerca de determinado professor, mencionando sua didática e tínhamos que pedir que
eles se concentrassem nas perguntas e não revelassem sua opinião aos outros. Observamos que os
alunos se propuseram a responder o questionário sem objeção.

2.4 Os instrumentos para geração de dados

Sobre os instrumentos para a geração de dados, utilizamos nesta pesquisa um
questionário que se encontra dividido em duas partes. A primeira, com cinco perguntas objetivas
que continham três opções de marcação, exceto a terceira questão que tinha quatro opções de
marcação, mencionando a introdução das TICs em sala de aula e o uso frequente da internet pelos
alunos. A segunda, com três perguntas subjetivas acerca das vantagens e desvantagens das TICs
na disciplina de Língua Portuguesa e a opinião deles sobre o uso que o professor faz das TICs em
sala de aula. As respostas dos discentes que participaram da pesquisa nos permitiram chegar a
algumas conclusões que veremos no tópico seguinte.

3. Análise dos dados

3.1 Recepção dos alunos

A escola tem um grande desafio de preparar cidadãos para o mundo contemporâneo,
principalmente, no que diz respeito à inclusão digital, mas essa cobrança traz, algumas vezes,
uma reação não pensada, pois certos gestores ocupam as escolas com um aparato tecnológico de
última geração, mas se esquecem de pensar nos discentes e, especialmente, nos docentes. Entre a
escola e as pessoas que fazem parte dela está, em nossa pesquisa, a lousa digital que tem o
benefício de ser uma tecnologia “híbrida”, segundo Nakashima, Barros e Amaral (2009), pois
reúne vários equipamentos em um só local, com uma vantagem de estar na sala de aula. Porém, é
necessário que o professor coloque situações-problema para a turma interagir ou mostrar
informações atualizadas em tempo real, o que os livros didáticos não podem trazer; ou até mesmo
fazer edições de determinada notícia do dia. Ou seja, o professor precisa ter uma metodologia
voltada para as potencialidades da lousa digital.

Em nossa pesquisa, nos detemos apenas no corpo discente, porque este é importante
no processo de ensino e aprendizagem. Logo, as primeiras questões vislumbram a expectativa dos

8 IGP é a abreviatura de Interpretação, Gramática e Produção utilizada pela escola, que unindo-se à disciplina de
LAR (Leitura e Artes), o aluno obtém a nota de Português.

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #1271



alunos sobre a chegada da lousa e sua análise até o final do ano letivo de 2011. Em seguida,
questionaremos o andamento das aulas com esse novo recurso. Depois, abordaremos as
vantagens e as desvantagens de usar tal aparato tecnológico. Por fim, descreveremos um parecer
sobre toda a transformação e mudança no paradigma das aulas com a introdução da lousa
interativa sob o ponto de vista dos sujeitos colaboradores desta pesquisa.

O nosso questionamento inicial dizia respeito à expectativa criada pelos discentes
antes da chegada da lousa digital na escola. Sendo assim, a primeira pergunta feita aos alunos era
o que eles esperavam, quando a escola fez o anúncio, no final do ano de 2010, do uso das lousas
digitais para o ano letivo de 2011. O gráfico seguinte representa a expectativa dos alunos em
porcentagem:

86%

7%
7%

O QUE ESPERAVA DAS AULAS NO INÍCIO DO ANO

Alegre com o uso das
TICs

Indiferente com o uso
das TICs

Desanimado com o uso
das TICsGráfico 1: A expectativa dos alunos para as aulas no início de 2011.

Os resultados apresentados, no gráfico 1, comprovam que a maioria dos alunos são
adeptos às tecnologias da informação, pois dos 29 discentes, do grupo de alunos com notas boas,
médias e baixas, apenas 1, do grupo das notas médias ficou desanimado, e 2, do grupo das notas
baixas, ficaram indiferentes; como também 1 deste mesmo grupo ficou desanimado com a
chegada da lousa digital. Como se trata de ensino fundamental II, é natural que os discentes
gostem e se entusiasmem com a ideia do uso das TICs, pois, segundo Ferreira e Frade (2010,
p.16) “a virtualidade dos meios técnicos presentes em nossa cultura tem propiciado novas formas
de pensar, estar, agir e interagir com o mundo”, assim, os jovens que estão inseridos nesse
contexto têm uma facilidade de receber tais tecnologias e gostam do novo".

A segunda pergunta feita aos alunos foi sobre sua avaliação, do primeiro semestre,
com relação ao uso da lousa digital com acesso à internet, ao Portal Positivo9 e à utilização dos
livros didáticos, ou seja, como ele percebia o uso desses suportes para o ensino de Língua
Portuguesa. Vejamos, no seguinte gráfico, as respostas dos alunos:

9 Site da internet adotado na escola, como material didático.
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66%

3%

31%

AVALIAÇÃO DOS 6 PRIMEIROS MESES DE 2011 COM O
USO DAS LOUSAS DIGITAIS

Aulas mais interessantes

Aulas mais difíceis

Aulas mais chatasGráfico 2: A avaliação dos alunos no primeiro semestre de 2011.

Os resultados apresentados, no gráfico 2, comprovam que ainda tem-se a ideia, por
parte dos alunos, de um bom uso e assimilação melhor do conteúdo, mas percebemos que houve
uma queda na avaliação. Esperávamos que 90% dos alunos10 achassem as aulas de IGP mais
interessantes, no entanto, apenas 66% afirmaram que as aulas ficaram melhores com o uso das
lousas interativas. É interessante perceber que entre os 31% que disseram que as aulas estavam
mais chatas e mais cansativas, pois pouco se usam os recursos, estão 3 alunos de cada grupo, ou
seja, entre os alunos com notas boas, médias e baixas. Isso nos mostra que algum problema está
acontecendo para que alguns alunos não estejam gostando da forma como o conteúdo esteja
sendo transmitido. Essa pequena porcentagem é importante para as nossas análises, pois o aluno,
neste período, ainda estava bastante entusiasmado com o novo e talvez ainda esperasse que suas
expectativas pudessem ser alcançadas, porém, para esse pequeno grupo de 31%, já tinha ocorrido
a quebra de expectativa.

A questão três ainda perpassa pela impressão do aluno em relação ao uso das TICs,
porém, agora, é perguntado como ele vê os recursos sendo utilizados, após um ano de adaptação à
mudança dos materiais para assimilar a disciplina de Língua Portuguesa. Vejamos quais são as
impressões dos discentes representadas em gráfico:

10 Salientando que, na primeira pergunta, 90% dos alunos tinham uma boa expectativa para o ano de 2011 com o
uso das lousas digitais.
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62%
21%

17%

0%

AVALIAÇÃO DO PRIMEIRO ANO DE 2011 COM USO DAS LOUSAS
DIGITAIS

As aulas ficaram boas

As aulas continuaram como
antigamente

As aulas eram boas no início,
mas voltaram a ser como
antes

As aulas ficaram pioresGráfico 3: A avaliação dos alunos no final do ano de 2011.

Os resultados apresentados, no gráfico 3, demonstram que mais da metade dos alunos
acham que as aulas ficaram boas e que a ideia das lousas é interessante, mas, em comparação
com a pergunta anterior, o número está caindo. Isso mostra que o uso das TICs ainda é bem-
vindo à escola pelos alunos. Mas, 21% dos alunos acham que as aulas continuam da mesma
forma que antigamente. Vale salientar que entre esses 21% estão 2 alunos do grupo das notas
boas, 1 do grupo das notas médias e 3 do grupo das notas baixas, ou seja, pelo menos um aluno
de cada grupo está insatisfeito com o uso das TICs e reconhece que as aulas continuam da mesma
forma. Os alunos considerados bons ainda têm uma ótima visão do uso da lousa digital, porém os
alunos considerados ruins devido às notas baixas ainda não estão vendo uma alternativa boa para
que eles melhorem de rendimento. Já quando olhamos a porcentagem daqueles que achavam as
aulas no início boas, mas depois voltaram a ser como antes, temos 17%, incluindo somente os
alunos de notas médias e baixas. Podemos concluir que as TICs ainda não alcançaram aqueles
alunos que verdadeiramente precisam de mais ajuda, pois os que têm notas acima da média
precisam somente de uma orientação, pois sabem caminhar com os próprios pés. Já os outros
precisam encontrar algo bom nos recursos tecnológicos, mas, por algum motivo, os docentes
ainda não estão alcançando. Além disso, quando somamos 21% com 17% temos um número
grande de alunos que acham que as aulas estão como antigamente, ou seja, quase 40%. É uma
porcentagem alta e que não pode ser descartada. Sobre essa questão, ressaltamos que pesquisas
são publicadas a todo instante como alternativas para se usar as TICs na educação, por exemplo,
(RODRIGUES e PINHEIRO, 2012, p.126) utilizaram em sua pesquisa o celular como ferramenta
pedagógica, pois consideram que trabalhar com o uso das TICs é uma “forma lúdica de aprender
a língua nas mais diversas situações cotidianas e que pode estimular a leitura e a escrita de
adolescentes, pois parte de uma linguagem que, supostamente, eles usam e sabem mais do que
seus professores”. Além disso, podemos trabalhar peças publicitárias, utilizando a lousa para
exibir propagandas e trabalhar os mais diferentes espaços audiovisuais, bem como analisar o
objetivo de cada imagem e de cada música posta para o leitor/ouvinte. Além disso, podemos
trabalhar produção textual através do próprio Portal Positivo que tem oficinas de textos em que
os alunos são chamados a criar seus personagens e desenvolver seus textos, utilizando
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exclusivamente o computador. Enfim, acreditamos que as tecnologias de informação e
comunicação são interativas e podem transformar o ensino e aprendizagem em um momento
descontraído e rico em conhecimento.

Na quarta questão do questionário realizado com os discentes, cujas respostas estão
representadas no gráfico abaixo, perguntamos qual a frequência de uso da internet que ele fazia
antes da escola adotar o sistema de lousa digital.

79%

17%

4%

USO DA INTERNET ANTES DA LOUSA DIGITAL

Sempre usou

Usava às vezes

Usava pouco

Gráfico 4: Uso da internet pelos alunos antes da lousa digital.

Como esperado, 79% dos alunos utilizam a internet sejam para acessar as redes
sociais sejam para verificar e-mail. Os resultados apresentados, no gráfico 4, comprovam que o
computador faz parte da vida cotidiana desses adolescentes.

Nesta questão seguinte, ainda estamos fazendo uma comparação diacrônica para
percebermos uma evolução no uso da internet, uma vez que, com todo o aparato dos livros
didáticos e o uso da lousa digital, era preciso mais acesso a ela pelos alunos. Por isso,
perguntamos aos discentes qual a frequência de uso da internet que eles faziam depois da escola
adotar o sistema de lousa digital. Vejamos o que eles responderam:

59%
31%

10%

USO DA INTERNET DEPOIS DA LOUSA DIGITAL

Uso mais que ano
passado

Uso da mesma forma

Pouco uso
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Gráfico 5: Uso da internet pelos alunos depois da lousa digital.

Esperávamos que mais de 79%11 usassem mais a internet no ano de 2011, pois as
disciplinas como um todo exigiram mais acesso dos alunos, porém, apesar do índice ser alto
(59%), uma parcela de 31% usa da mesma forma, ou seja, acessa apenas o que gosta12. O que nos
mostra que o uso das TICs não foi um diferencial para que o aluno buscasse mais informações na
rede. Porém, podemos comemorar com a porcentagem de 10% dos que usam poucas vezes a
internet, pois agora eles usam mais para as atividades escolares13.

3.2 Vantagens versus desvantagens: um olhar dos alunos

As perguntas seguintes feitas aos alunos foram quais vantagens e desvantagens e qual
a opinião sobre uso das tecnologias utilizadas pelo professor de Língua Portuguesa. A seguir,
dividiremos as respostas que mais apareceram nos três grupos já mencionados, o de notas boas,
médias e ruins.

3.2.1 Grupo dos alunos com notas boas - acima da média (7,0)

VANTAGENS DESVANTAGENS OPINIÃO
Uso de vídeos e músicas
relacionados ao tema da aula.

Os alunos pedem para
escrever na lousa digital.

A professora leva o conteúdo em
slides.

Exercícios, testes on-lines( às
vezes) e jogos feitos na lousa.

Pouca atividade no livro
didático.

As aulas não se tornam chatas.

Aulas menos cansativas, mais
divertidas, mais atrativas, mais
interessantes e mais interativas
(muitos alunos repetiram essas
informações).

A professora não explica
tão detalhadamente.
Digita tudo em casa e
pede para o aluno copiar
e se torna preguiçosa.

A professora não sabe utilizar a
lousa. Ela precisa aprender a usá-
la. Usar sem cansar o aluno.

As notas melhoraram. Conteúdo fraco. O aluno escreve mais e o
professor menos.

Uso da internet para mostrar
diversas histórias sem
dificuldade.

Aplicativos da lousa
pouco usados.

A professora não utiliza os
recursos, logo as aulas são as
mesmas.

Falta internet (apesar de
ser raro).

A tecnologia é pouco usada, mas
quando acontece é legal e
divertido.

A professora não deixa
os alunos interagirem.

11 Salientando que, na resposta à quarta pergunta, 79% dos alunos usavam a internet antes da lousa digital.

12 O item B do questionário dizia:  “uso da mesma forma, acessando apenas o que gosto”.

13 O item C do questionário dizia: “continuo usando pouquíssimas vezes a internet, no máximo, uso para as
atividades escolares”.
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O conteúdo na internet é
mais avançado, mas
contém erros que passam
despercebidos.

Tabela 1: As vantagens, as desvantagens e as opiniões dos alunos como notas acima da média sobre a lousa digital.

Os alunos considerados bons, devido as suas notas, reconhecem que, às vezes, o uso
dos recursos torna as aulas menos cansativas, mais atraentes e mais interativas. Aqui, percebemos
uma série de menções que os docentes necessitam analisar: é necessário o estudo constante para
se conhecer a ferramenta com a qual se trabalha; existem muitos aplicativos que demandam
tempo para ser explorados, pois o aluno percebe a não familiaridade do docente com a máquina e
o professor acaba perdendo a credibilidade, tornando a aula aos moldes antigos. Outro ponto a ser
observado é que os alunos ainda estão acostumados com aquele professor que copia na lousa e o
aluno copia no caderno, aparentando que se o professor prepara a aula toda em casa e pede para o
aluno copiar, este entende que o docente trabalha menos. Percebe-se que o professor continua a
dar as mesmas aulas sem interação, e apenas ganhando tempo, pedindo que os alunos
transcrevam para o caderno. Precisamos refletir nas nossas práticas: interagir, segundo o
dicionário Houaiss, é exercer ação mútua (com algo), afetando ou influenciando o
desenvolvimento ou a condição um do outro. E não somente tratar o aluno como um mero
expectador e copista do ensino.

Em pesquisas, observamos que muitas escolas estão equipadas com aparato
tecnológico e até existe capacitação dos professores, mas o uso efetivo da tecnologia está longe
de acontecer.  Segundo Cabral e Correa (2012), alguns professores não se sentem inseridos nessa
realidade por não compreendê-la. Além disso, há um distanciamento da linguagem digital com a
escola devido às tradições de ensino que dificulta a incorporação de propostas mais adequadas à
sociedade atual. Acreditamos que o diálogo é uma alternativa para mudanças gradativas no
processo de ensino e aprendizagem. Aos poucos, os velhos métodos irão se diluindo no tempo e
um ensino sociointeracionista estará mais presente.

Em relação à opinião dos discentes desse grupo, temos mais qualificações que
reclamações, apesar de os recursos que a lousa proporciona serem poucos usados. Segundo
Peralta e Costa (2007), as TICs não estão integradas no ensino e quando os professores usam, não
sabem como manuseá-las. Além disso, os professores até sabem usar o computador, mas não em
sala de aula com os alunos. Por isso é importante as instituições de nível superior serem os
responsáveis pela formação dos futuros docentes.

3.2.2 Grupo dos alunos medianos - com notas na média (7,0)

VANTAGENS DESVANTAGENS OPINIÃO

As dúvidas podem ser vistas na
internet, como olhar a nova
ortografia.

Os alunos se interessam
mais pela internet e os
professores usam pouco.

A professora usa bem os
recursos e as aulas são até
mais interessantes, mas ela
não domina a internet.

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #1277



As aulas ficaram diferentes,
divertidas e atrativas, os alunos
gostam da internet e prestam
mais atenção.

Os professores usam muito
o PowerPoint.

Os recursos são pouco usados
em comparação com as outras
matérias. Só usam o básico
(livro, escrever e explicar).

Otimizou o tempo, facilitou as
aulas, auxiliou no ensino, pois as
questões estão prontas, pode-se
abrir textos nos e-mails.

A escrita do professor é
ruim.

Para aprender a Língua
Portuguesa é preciso mais
livros do que tecnologia.

Os professores trazem tudo
copiado.

A internet não ajuda muito. Com o uso da tecnologia, o
professor entenderá melhor o
aluno.

Mostram-se mais explicações
sobre a matéria.

Existem poucas atividades
que melhoram a escrita.

Sente-se a diferença das
aulas.

Os filmes são passados em sala. Pouco tempo para explicar
a matéria toda.

A professora chama o aluno
para auxiliá-la.

As aulas poderiam
melhorar, pois parecem
como as do ano passado.

As aulas são normais. A
professora de Português é a
que explica melhor.

Tabela 2: As vantagens, as desvantagens e as opiniões dos alunos com notas na média sobre a lousa digital.

Podemos, a partir da apresentação desses dados, constatar uma divergência de
opiniões, mas algumas chamam mais atenção, principalmente no que se refere às desvantagens.
Esse segundo grupo pontuou aspectos relevantes, que, muitas vezes, não damos atenção. Por
exemplo, em relação à escrita do professor, que realmente fica ruim, ou seja, não fica tão legível;
mas, na lousa adotada pela escola, existe um recurso chamado “reconhecimento de manuscrito”,
que transforma a letra manuscrita em caracteres de uma fonte do computador, tornando, assim, a
sua letra “mais legível” e “mais bonita”. Outra opinião pertinente é em relação à internet que cai
muito, por isso, a escola deve se preocupar com a empresa que vai fornecê-la, pois precisa ter
uma ótima Banda Larga14 e com a manutenção semanal dos computadores. Se não tiver um
técnico para fazer a limpeza do micro, retirar os vírus, os spywares15 e os malwares16, o uso com
a máquina terá problemas e, consequentemente, influenciará na aula em termos de tempo, por
exemplo. Outro aspecto citado pelos alunos é o fato de os docentes utilizarem apenas o
PowerPoint 17, que é muito similar ao arquivo com extensão flipchart que os professores usam na

14 Nome dado a internet com alta velocidade.

15 Programa automático de computador, que recolhe informações sobre o usuário sem o seu conhecimento e
transmite para a rede.

16 Software destinado a se infiltrar em um sistema de computador de forma ilícita, com o intuito de causar algum
dano.

17 Programa usado para criação e exibição de apresentações gráficas.
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lousa interativa, ou seja, mesmo que o professor faça suas aulas no programa da lousa, se ele não
utilizar os aplicativos que a lousa possui, será como se estivesse escrevendo realmente no
programa da Microsoft. Logo, o aluno está certo quando menciona isso como uma desvantagem
no uso da lousa digital, pois as inúmeras ferramentas da lousa deixam de ser usadas para se
restringir apenas as ferramentas do PowerPoint. Outra questão a ser analisada são as aulas, pois
esse grupo até percebe que existe uma melhora, algo atrativo e interativo, mas essas mudanças
estão mescladas com as mesmas aulas do ano passado. O que devemos levar em consideração é o
fato de o computador estar sendo usado como uma mera ferramenta de execução de tarefa, ao
invés de criar textos e assim produzir conhecimento. Os docentes precisam perceber se estão
fazendo uso da tecnologia ou estão apenas transferindo as anotações em papéis para pendrives.

Em relação à opinião dos discentes desse grupo, temos menos reclamações, mas
ainda é observado pouco uso das TICs e ainda há uma crítica muito importante acerca das
construções que algumas pessoas fazem, dizendo que a tecnologia resolverá os problemas da
escola. E isso não é verdade. Tudo depende de como o profissional enxerga a tecnologia e o bom
uso que ele faz, pois, segundo Melo e Bertagnolli (2012, p. 6), “só a adoção dessas tecnologias,
ou de laboratórios de informática, não oferecem os recursos necessários para uma prática
pedagógica consistente”. É preciso uma reflexão sobre os processos que estão inseridos com a
aprendizagem. Além disso, é necessário reconhecer em quais situações de ensino e aprendizagem
cabem as tecnologias.

O último grupo dos discentes são os alunos com notas abaixo da média, vejamos o
resultado das suas respostas:

3.2.3 Grupo dos alunos com notas ruins - abaixo da média (7,0)

VANTAGENS DESVANTAGENS OPINIÃO
Melhorou o ensino, pois o
aluno presta mais atenção.

O aluno pode entrar nas redes
sociais.

A professora não usa os
recursos, pois ela não usa a
internet.

Os outros colégios vão
imitar.

Problemas com a lousa. Boa aprendizagem.

A lousa não é só Portal,
pode-se ver filme.

Pouco se usa a internet. Nas aulas de IGP, não são
usadas as tecnologias.

Tem fácil acesso à internet e
sites.

Não tem pincel, só teclado. Deveria ter mais interatividade.

Você navega e faz pesquisas
no Portal Positivo.

Não usamos a lousa. Textos
maiores, mais cansativos, mais
coisa para copiar.

Foi boa a internet e a interação,
pois existem muitas formas para
ensinar o conteúdo.

Buscamos mais caminhos
para aprender.

A mesma coisa da lousa
normal.
Não usamos a lousa.
Copiamos mais.

Não serve para estimular.

A internet nem sempre traz a
informação correta.
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Tabela 3: As vantagens, as desvantagens e as opiniões dos alunos com notas abaixo da média sobre a lousa digital.

Podemos, a partir da apresentação desses dados, constatar mais divergência de
opiniões. Nas vantagens, percebemos que as respostas ficaram muito parecidas com as dos outros
grupos, pois os discentes percebem a importância da lousa interativa, da melhor assimilação dos
conteúdos, mas quando eles apresentam as desvantagens, observamos uma proximidade com o
segundo grupo, que fixou mais a parte técnica da máquina, como os problemas corriqueiros de
quem usa computador. Um dado importante é o fato de os alunos reclamarem de mais conteúdo
para ser copiado, o que deveria ser o oposto, pois, na didática do copiar, não prevalece à
interação. Isso nos lembra de que Abreu (2009) menciona o uso do copiar-colar em que os alunos
não sabem o que copiar e colocam tudo no trabalho. Acreditamos que em uma aula em que o
aluno passa mais tempo copiando, ele não está aprendendo a ter uma visão crítica sobre
determinado assunto; ele não está aprendendo nem a escrever o que é importante, mas sim, copiar
tudo que o professor pede. Não estamos trabalhando o senso crítico desse aluno. E a ideia de
elucidar o ensino de forma atraente e formar o aluno para ser detentor do conhecimento não está
sendo colocada em prática.

Além disso, dos três grupos do trabalho, o último tem opiniões mais negativas sobre o
uso das tecnologias, uma vez que das seis opiniões expostas, apenas duas colocam o uso das TICs
como algo bom. Outro dado a ser analisado é o fato de as outras escolas aderirem ao uso da lousa.
Segundo Moran (1995, p.2), na tecnologia “há um novo reencantamento, porque estamos numa
fase de reorganização em todas as dimensões da sociedade, do econômico ao político”. Logo, a
ideia de a escoa ter lousa digital já encanta pais, alunos e gestores. Isso aconteceu com o telefone
interurbano, com o aparelho celular, com o computador, tablets, smartphones e acontecerá
sempre com as novas mídias digitais.

Em suma, observamos que a visão do aluno e do próprio docente ainda revelam que
há muitos professores que não têm a competência no uso das TICs, pois apesar de usarem os
computadores, “as TICs não alteraram significativamente as atitudes, os papéis, e as formas de
ensinar e de aprender”, segundo Peralta e Costa (2007, p.85). Por isso é importante investir na
reeducação. Até mesmo os professores, em início de carreira, não estão sendo adequadamente
preparados. É importante essa discussão, pois, atualmente, é necessário trabalhar com as
linguagens audiovisuais nas diferentes áreas do conhecimento e ensinar diversos letramentos com
o uso das mídias digitais. Nessa perspectiva,

repensar o sistema educacional, o processo de ensino e
aprendizagem, preparar-se para interagir com multiplicidade
de meios já existentes, ser um eterno aprendiz, atualizando-se
e estando receptivo às inovações e transformações que são
constantes, é o principal desafio para os educadores que
devem desenvolver, em um futuro imediato, uma leitura
reflexiva e crítica que possa ser aplicada à linguagem
audiovisual interativa, pois que a tendência aponta para
intensificação do uso da TV digital, a Web 2.0, RSS, Wikis,
YouTube e Blogs, Comunidades virtuais, entre outras
tecnologias.(BASSO; AMARAL, 2006 p. 69)

Em nossa primeira hipótese, os alunos estariam extasiados com a chegada das TICs,
mas acreditávamos que isso diminuiria e que logo as divergências apareceriam. Observando a
análise dos dados, isso foi constatado gradativamente com o tempo. Eles ainda gostam da ideia
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da lousa, do uso que a escola fez, mas o entusiasmo permaneceria ou mesmo uma visão de aula
melhor, se os recursos fossem usados efetivamente. No entanto, a utilização dessa tecnologia
ainda é nova para todos os professores e alunos, pois, por mais que alguns tenham um grande
letramento digital, a lousa interativa é um recurso novo que, em muitas escolas, existia apenas
como o laboratório de informática, ou seja, uma sala extra para atividades diferentes. Na escola
pesquisada, todas as séries adotam a lousa digital, bem como todo o material didático e todos os
planejamentos foram mudados com a instalação da referida lousa. Logo, é algo que não é fácil de
aderir, nem de manusear, mas acreditamos que, futuramente, os alunos possam ter uma visão
melhor da lousa e que ela venha a ser um recurso que veio para somar e não trazer divergências.

4. Considerações finais

A lousa digital ou interativa surgiu como um equipamento que integra a linguagem
audiovisual na prática educativa de alunos e professores, pois a linguagem oral, visual e sonora
tornou-se essencial para os alunos da atualidade. Assim, ela auxilia no desenvolvimento de
práticas inovadoras de ensino e aprendizagem. Sabendo dessa importância, investigamos a
recepção da lousa interativa pelos discentes e docentes de uma escola particular e nossa hipótese
básica era que os docentes rejeitariam, no primeiro momento, mas, no segundo momento, eles
aceitariam. Já os discentes estariam ansiosos, no primeiro momento, mas, depois, eles viriam a
lousa como algo bom, mas não tão extraordinário. Como resultado, nossas hipóteses foram
confirmadas, pois os alunos estão recebendo as TICs de forma positiva, mas sem tantas
idealizações e os docentes, ainda em aprendizado, agora têm uma imagem de que a tecnologia
deveria permanecer na escola. Rodrigues e Pinheiro (2011) mencionam que os alunos têm uma
inteligência que precisa ser estimulada pelo professor e as TICs estão à disposição de todos.
Logo, é preciso que o docente use as várias estratégias de ensino a favor da educação. Assim,
teremos discentes mais entusiasmados e dedicados ao estudo e docentes mais satisfeitos pelo
trabalho realizado.

No caso dos docentes, nossas percepções confirmaram o que muitos autores já
mencionaram, como a falta de habilidade com a internet e, consequentemente, um uso
inadequado das tecnologias, bem como a pressão exercida pela escola, mas, sobretudo pela
sociedade que eles usem as TICs como forma pedagógica. Além disso, o medo do novo deixa um
receio no uso da tecnologia, mas o tempo agregará as práticas pedagógicas e não mais deixará os
docentes tão preocupados. No entanto, cabe ao docente buscar conhecer as TICs e saber se é
possível utilizá-las em sala de aula.

É importante também salientar que a escola tem o papel de testar novos caminhos
para o ensino da língua portuguesa ou remodelar o que existe para que o ensino deixe de tornar-se
algo impossível de aprender ou que seja visto apenas como uma obrigação para se tirar notas
boas.

Por considerarmos que um ano de uso não é tempo suficiente para assimilação desse
novo paradigma educacional, a análise e o acompanhamento das práticas dos professores por
mais um ou dois anos, faz-se necessário para verificar se ainda prevalecem as mesmas
metodologias educacionais. Nesse sentido, sugerimos como pesquisa futura, um estudo mais
aprofundado e longitudinal do assunto.
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