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RESUMO 

 

 

O presente trabalho tem como objetivo principal contribuir para a construção do 

“Estado da arte” sobre o uso da tecnologia no ensino da Língua Portuguesa nas pesquisas 

divulgadas no Banco de Teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES) de 1987 a 2009. A metodologia aplicada foi a revisão teórico-bibliográfica 

para identificar os principais problemas e descrever as contribuições, características e 

tendências das pesquisas selecionadas.  O trabalho encontra embasamento teórico na 

Linguística Aplicada cuja questão central é o ensino/aprendizagem das línguas, no caso 

específico, o tema do ensino da Língua Portuguesa e que tem como principais autores da área 

com relevância para o projeto: Celani (2000), Paiva (2008). O trabalho fundamenta-se 

também na Tecnologia Educacional através de autores que lidam com a questão da tecnologia 

e mediação pedagógica, tais como: Kensky (2003) e Levy (1999). Por fim, o trabalho 

encontra embasamento em autores que tratam do Estado da Arte como Ferreira (2002) e 

Molina Montoya (2005). Os resultados sugerem que os principais problemas estudados nas 

dissertações e teses, consistem em descrever e interpretar o fenômeno da prática docente de 

professores de português; em relação às contribuições desses estudos, destaca-se a percepção 

de que a tecnologia, entendida como recurso, pode ser utilizada, principalmente, para auxiliar 

no processo de ensino-aprendizagem; as pesquisas caracterizam-se por concentrar no sudeste 

do Brasil a maioria dos seus pesquisadores, orientadores, centros de referência e programas 

realizadores; e por fim, as pesquisas estudadas indiciam a tendência crescente de introdução 

da tecnologia como forma de aprimoramento e desenvolvimento da prática docente.  Este 

trabalho pretende contribuir para a Linguística Aplicada ao mostrar resultados que indiciam 

que, as modificações e avanços nas concepções de ensino podem surgir a partir das inovações 

tecnológicas, que devem ser aplicadas de forma reflexiva, livre e criativa ao ensino e 

aprendizagem da Língua Portuguesa.  

 

Palavras-chave: Tecnologia. Ensino-aprendizagem. Língua Portuguesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

The present work aims at contributing to the construction of the "state of the art" on 

the use of technology in the teaching of Portuguese in research published in the thesis 

database Coordination of Improvement of Higher Education Personnel (CAPES) from 1987 

to 2009 . The methodology used was the theoretical literature review to identify key issues 

and describe the contributions, characteristics and trends of selected research. The work is 

theoretical background in Applied Linguistics whose central issue is the teaching / learning of 

languages in the specific case, the theme of the teaching of Portuguese and whose main 

authors in the area relevant to the project: Celani (2000), Paiva (2008). The work is based also 

in Educational Technology by authors dealing with the issue of technology and pedagogical 

mediation, such as: Kensky (2003) and Levy (1999). Finally, the study authors found 

grounding in dealing with the State of the Art and Ferreira (2002) and Molina Montoya 

(2005). The results suggest that the main problems studied in the dissertations and theses, are 

to describe and interpret the phenomenon of teaching practice of teachers of Portuguese, in 

relation to the contributions of these studies, there is the perception that technology, 

understood as a resource, can be used primarily to assist in the teaching-learning, research 

characterized by focus in southeastern Brazil, most of its researchers, supervisors, centers and 

programs directors, and finally, the research study indicate a trend increasing introduction of 

technology as a means of improvement and development of teaching practice. This work aims 

to Applied Linguistics by showing results that indicate that changes and advances in teaching 

concepts arise from innovations that should be applied in a thoughtful, open and creative 

teaching and learning Portuguese. 

 

Keywords: Technology. Teaching and learning. Portuguese. 
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INTRODUÇÃO  

 

 

A cada período, a humanidade vivencia momentos peculiares, de aspectos 

marcantes, que podem ser historicamente reverenciados como positivos ou negativos. O 

desenvolvimento das novas tecnologias transforma a realidade atual em ritmo acelerado. O 

mundo torna-se a um só tempo uma aldeia global, comprimindo-se, como também se 

expandindo pela diversidade de culturas e modos de vida que apresenta, e a globalização 

interfere em nossas vidas locais e globais, modificando a nossa maneira de compreender o 

mundo. 

O termo tecnologia tem sido frequentemente usado em todos os setores, em razão do 

crescente nível de conhecimento técnico e científico, do constante aperfeiçoamento dos 

métodos ou processos de trabalho, do acelerado desenvolvimento das máquinas que auxiliam 

na solução dos mais diversos problemas e da facilidade com que materiais e ferramentas 

chegam até as pessoas.  

A tecnologia assume, à semelhança da própria linguagem, um espaço cada vez mais 

amplo. Atualmente, a Internet conecta pessoas e instituições, propiciando acesso ao 

conhecimento através do espaço-tempo-cibernético, construindo um ambiente tecnológico 

cuja realidade substitui a interação homem-mundo natural, onde os usuários e consumidores 

da tecnologia produzem uma nova realidade dinâmica, uma autêntica aventura virtual cujo 

final é imprevisível. 

Na era da globalização, o acesso ao estudo das línguas, no caso específico, da 

Língua Portuguesa, que historicamente foi um privilégio de poucos, hoje é um campo de 

conhecimento estratégico para os alunos em geral, justificando a necessidade de um ensino 

diferenciado em escolas devidamente equipadas com recursos técnicos e humanos necessários 

e adequados, que devem ser utilizados de maneira equilibrada e eficaz para um resultado de 

qualidade. 

Nos setores privados e públicos da educação, investe-se em tecnologia, objetivando 

mudanças na forma de ministrar o ensino. Inicialmente, ao investir em tecnologia como 

recurso didático, as escolas da rede privada buscavam construir uma imagem de inovação, 

porém, atualmente, o fazem para que não sejam excluídas do mercado. No setor público, a 

inserção da tecnologia no ambiente escolar visa à inclusão digital pela inserção de todos na 

sociedade da informação, buscando a ampliação da escolarização e da qualificação do ensino.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Conhecimento_cient%C3%ADfico
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Em ambos os setores, as novas tecnologias podem gerar rejeição ou euforia, 

conforme as crenças de que os recursos tecnológicos são algo assustador ou milagreiro, 

entretanto, é necessário que sejam incorporadas de forma consciente, entendidas como 

auxiliares do processo educativo, promovendo a "reflexão contextualizada sobre a realidade 

representada pela presença da comunicação na sociedade contemporânea, uma reflexão que 

supere o inócuo deslumbramento frente às novas e sempre mutantes tecnologias" (SOARES, 

1995, p. 44). 

Em consequência dessa inserção da tecnologia, a ordenação do pensamento humano 

tem sido desafiada pelos conceitos de hipertexto e hipermídia, e suas criações revestem-se de 

novas dimensões em face de noções revolucionárias como as do ciberespaço e da cibercultura. 

O conceito de ciberespaço de Lemos (1996) contrapõe o espaço real da humanidade ao espaço 

virtual da pós-modernidade: 

 

Os novos meios de comunicação que coletam, manipulam, estocam, simulam e 

transmitem os fluxos de informação criam assim uma camada que vem se sobrepor 

aos fluxos de informação que estamos acostumados a receber. O ciberespaço é um 

espaço sem dimensões, um universo de informações navegável de forma instantânea 

e reversível. Ele é dessa forma um espaço mágico; já que caracterizado pela 

ubiquidade, pelo tempo real e pelo espaço não físico. Todos esses elementos são 

característicos da magia como manipulação do mundo (LEMOS, 1996). 

 

A impressionante agilidade de acesso ao inexaurível conhecimento humano 

mediante infinitas trocas midiáticas permitida pela cibercultura expõe a impossibilidade de 

apreensão de todo o conhecimento e informações disponíveis, o que causa aos seus usuários 

perplexidade, estranheza e exterioridade a cada momento que buscam acompanhar o 

desenvolvimento da tecnologia; e aos que se encontram completamente excluídos desse 

processo, a revolução digital representa mesmo uma grave ameaça. 

Considerando a impossibilidade de apreensão de todo o conhecimento, face à 

amplitude de acesso ao mesmo pela cibercultura, cabe questionar se a utilização da tecnologia 

na escola a qualquer custo é suficiente para garantir o equilíbrio em que se deve dar a 

“hibridização cultural” (CANCLINI, 1997). A elaboração de uma resposta a esse 

questionamento exige a percepção de que o mero acesso à informação distingue-se da efetiva 

construção do conhecimento.  
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Enquanto o conhecimento emerge da interrelação dinâmica de dados, a informação 

baseia-se apenas em dados fragmentados. Portanto, informação não se confunde com 

conhecimento porque durante o processo de construção de conhecimentos há reelaboração e 

síntese de dados, algo que não ocorre com as informações fragmentadas e meramente 

consumidas. 

Eis o papel da escola, o desafio da educação formal, conforme Schwartzman (1991), 

transmitir os conteúdos mais permanentes que fazem parte da tradição cultural e que dão 

sentido ao fluir do dia a dia em uma sociedade. Portanto, a crescente presença da tecnologia 

na sociedade, e particularmente na escola, exige acurada reflexão sobre os conteúdos 

veiculados e as metodologias de ensino empregadas, que tendem a influenciar os novos 

sujeitos dessa realidade social. 

O presente trabalho pretende iniciar essa reflexão, sobre o uso das tecnologias em 

sentido geral para o ensino da Língua Portuguesa, propondo a seguinte problemática: Quais os 

principais problemas e contribuições, características e tendências das pesquisas divulgadas no 

Banco de Teses da CAPES sobre o uso das tecnologias no ensino da Língua Portuguesa de 

1987 a 2009? O problema suscitado, portanto, pode ser desmembrado em quatro questões a 

serem investigadas nas pesquisas selecionadas: 1) problemas; 2) contribuições; 3) 

características; 4) tendências. 

Inicialmente, para responder a esse questionamento, a hipótese formulada é de que as 

pesquisas divulgadas no Banco de Teses da CAPES de 1987 a 2009 sobre o uso das 

tecnologias no ensino da língua portuguesa apresentam como um dos seus principais 

problemas, a preocupação em descrever e interpretar o fenômeno da prática docente de 

professores de português numa sociedade em processo de digitalização, contribuindo para a 

percepção de que a tecnologia, entendida como recurso, pode ser utilizada para auxiliar no 

processo de ensino-aprendizagem. Tais pesquisas caracterizam-se por concentrar no Sudeste 

do Brasil a maioria dos seus pesquisadores, orientadores, centros de referência e programas 

realizadores e indiciam uma tendência de introdução da tecnologia como forma de 

aprimoramento e desenvolvimento da prática docente. 

Assim, o objetivo geral deste trabalho é contribuir para a construção do “Estado da 

arte” sobre o uso das tecnologias no ensino da Língua Portuguesa nas pesquisas divulgadas no 

Banco de Teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) 

de 1987 a 2009. Para alcançar esse objetivo geral, é necessária a execução de dois objetivos 

específicos: identificar os problemas estudados nas dissertações e teses e descrever as 

possíveis contribuições, as principais características e tendências das pesquisas selecionadas.  
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Este estudo justifica-se em razão do interesse promovido, principalmente, pela 

Linguística Aplicada, que desenvolveu seu objeto inicial de estudo focando seu interesse 

sobre o ensino de línguas mediado por tecnologias, havendo no Brasil um crescente e 

diversificado campo de estudo nessa área, o que oportuniza uma tentativa de articulação 

dessas pesquisas, como propõe este trabalho de caráter bibliográfico denominado “Estado da 

arte”. Nesse sentido, pretende-se colaborar apontando resultados pertinentes para futuras 

investigações na área do ensino da Língua Portuguesa mediado por tecnologias. 

O trabalho fundamenta-se na subárea de pesquisa da Linguística Aplicada cuja 

questão central é o ensino/aprendizagem das línguas, no caso específico, o tema do ensino da 

Língua Portuguesa. Os principais autores da área, com relevância para o projeto, são: Celani 

(2000) e Paiva (2008). Embora haja uma série de publicações e trabalhos na área, há poucas 

pesquisas sobre o ensino da Língua Portuguesa mediado por tecnologias e o trabalho aqui 

apresentado busca contribuir para o preenchimento dessa lacuna.  

Além da Linguística Aplicada, o trabalho fundamenta-se também na Tecnologia 

Educacional. Há vários autores que lidam com a questão da tecnologia e mediação 

pedagógica, tais como: Kensky (2003) e Levy (1999).  Entretanto, nenhum deles enfocou o 

problema do uso das tecnologias no ensino da Língua Portuguesa conforme proposto aqui. 

Desta forma, pretende-se fazer uma contribuição original para esse estudo. Por fim, o trabalho 

também encontra embasamento em autores que tratam do Estado da Arte como Ferreira 

(2002) e Molina Montoya (2005). 

 Portanto, para alcançar o objetivo de construir o Estado da Arte, que é um tipo de 

pesquisa de caráter teórico-bibliográfico, inventariante e descritivo que busca identificar 

aspectos privilegiados nos resumos das dissertações e teses sobre um determinado tema, o 

corpus empregado foram os resumos das dissertações e teses selecionadas através do Banco 

de Teses da CAPES, a partir do mecanismo de busca por assunto. Diversas palavras-chave 

pertinentes ao tema foram testadas, entretanto, a busca que melhor se adequou dentre elas foi 

com as palavras-chave: tecnologias, ensino, português. Ainda para a busca, os níveis 

escolhidos foram doutorado e mestrado e todos os anos disponíveis, de 1987 a 2009, foram 

considerados.  

Pretende-se, por conseguinte, inventariar e descrever os resumos das dissertações e 

teses sobre o assunto, disponíveis desde 1987, ano da implementação do Banco de Teses; até 

2009, último ano disponível quando do início da produção deste trabalho. Portanto, todas as 

pesquisas disponíveis no site. O levantamento inicial resultou em 27 resumos de pesquisas 

dos quais, após várias leituras, foram excluídos dois por não apresentarem conteúdo que 
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relacionassem, simultaneamente, todas as palavras chave da pesquisa (tecnologia, ensino, 

português), ou por não estarem diretamente relacionados ao tema proposto: uso das 

tecnologias no ensino da Língua Portuguesa. As correspondentes pesquisas na íntegra foram 

quando possível, recuperadas por download através da internet para auxiliar a compreensão 

dos resumos. 

Uma vez consolidados os critérios de sistematização, foram geradas classes ou 

categorias para a fase de categorização dos dados. Para auxiliar essa sistematização, foi criado 

um banco de dados com o programa do BrOffice.org Base.Ink, que foi alimentado com os 

dados mais relevantes de cada pesquisa, entre os quais, por exemplo, estão os pesquisadores, 

centros de referência, orientadores, áreas temáticas, níveis de ensino, objetivos, teorias, 

metodologias, resultados e contribuições. 

A metodologia aplicada, portanto, privilegia as três fases fundamentais ensinadas por 

Montoya (2005): contextualização, classificação e categorização, fases estas adicionadas por 

uma fase complementar, a análise. A primeira fase, a fase de contextualização, compreende o 

planejamento e o estabelecimento de critérios para o inventário do material a ser utilizado e 

dos limites da questão investigada. A seguir, na fase de classificação, foram estabelecidos os 

diversos critérios de sistematização da informação, como, por exemplo, a tipologia 

documental a ser estudada, a época de sua produção, seus objetivos, áreas temáticas, 

resultados e contribuições. 

De posse desses critérios, o levantamento das pesquisas para este trabalho foi iniciado 

através da consulta ao Banco de Teses da CAPES pelo endereço eletrônico, 

http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/, que dá acesso a uma ferramenta de busca que 

possibilita pesquisar por autor, assunto ou instituição, permite escolher o nível de doutorado, 

mestrado ou profissionalizante e ainda optar pelo ano base das pesquisas.  

A sistematização propiciada pelo banco de dados auxilia a elaboração de planilhas, 

tabelas e gráficos que nortearão a síntese e análise das perspectivas e tendências do problema 

em estudo. Uma vez consolidados os critérios de sistematização, estes gerarão classes ou 

categorias para a fase de categorização de dados. Assim, o Quadro 1 a seguir, apresenta as 

tabelas inicialmente elaboradas, baseadas em Fiorentini (1994) e Megid Neto (1999). 

 

 

 

 

 

http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/
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Quadro 1 – Tabelas inicialmente elaboradas 

 

Tabela 1: Distribuição das pesquisas pelo ano em que foram publicadas. 

Tabela 2: Distribuição das pesquisas de acordo com o título acadêmico obtido. 

Tabela 3: Distribuição das pesquisas de acordo com o Estado em que foram produzidas. 

Tabela 4: Distribuição das pesquisas de acordo com a instituição em que foi produzida 

Tabela 5: Distribuição das pesquisas de acordo com os principais orientadores. 

Tabela 6: Distribuição das pesquisas de acordo com o nível de ensino pesquisado 

Tabela 7: Principais áreas temáticas das pesquisas. 

Tabela 8: Distribuição das pesquisas de acordo com o gênero de trabalho acadêmico. 

 

 

Com o propósito de tornar a investigação mais significativa, deve-se proceder à 

análise das perspectivas e tendências do problema em estudo e o estabelecimento do seu 

Estado da Arte baseando-se nas considerações sobre os resultados, fundamentadas em teorias 

da aprendizagem de línguas mediada por tecnologias, o passo seguinte é a redação da 

dissertação de acordo com as normas técnicas para elaboração de trabalhos acadêmicos 

preconizadas por BITTENCOURT (2010).  

A dissertação organiza-se da seguinte maneira: O primeiro capítulo discute a 

fundamentação teórica da pesquisa, mostrando os principais conceitos e trabalhos prévios nas 

áreas de uso da tecnologia no ensino da Língua Portuguesa, do processo de normalização, da 

mediação pedagógica, da Linguística Aplicada e do Estado da Arte.  

O segundo capítulo apresenta em detalhes a metodologia empregada na pesquisa, 

incluindo a descrição do corpus, bem como a especificação dos procedimentos de coleta e 

análise dos dados. O terceiro e o quarto capítulo mostram os resultados obtidos para cada uma 

das questões de pesquisa como explicitado a seguir.  

O terceiro capítulo apresenta a descrição das características gerais das pesquisas 

divulgadas no Banco de Teses da CAPES de 1987 a 2009 sobre o uso das tecnologias no 

ensino da Língua Portuguesa, distribuindo-as de acordo com o ano de sua defesa, com o grau 

de titulação acadêmica obtida, de acordo com o Estado e/ou Regiões brasileiras em que foram 

produzidas, por Instituição Acadêmica onde foram produzidas, por seus principais 

orientadores, por área do conhecimento e por linhas de pesquisas escolhidas, por dependência 

administrativa das Instituições de Ensino Superior (doravante IES) que as produziram e, por 

fim, por agências financiadoras do discente ou autor da tese ou dissertação. 

O quarto capítulo apresenta a descrição das tendências gerais das pesquisas, 

distribuindo-as por níveis de ensino estudados, por dependência administrativa das 



23 

 

instituições de ensino a que se destinam essas pesquisas, por gênero de trabalho acadêmico, 

por recursos tecnológicos estudados, por ferramentas digitais empregadas no ensino da 

Língua Portuguesa, por aspectos do ensino da Língua Portuguesa abordados nas pesquisas, 

por autores mais citados nos resumos, por problemas e contribuições apresentados nas 

pesquisas, concluindo com os pareceres das pesquisas sobre o uso das tecnologias no ensino 

da Língua Portuguesa. 

Por fim, o capítulo “Algumas Considerações Finais” faz um fechamento do estudo 

apresentando as limitações da pesquisa, indicando possíveis pesquisas para o futuro, além de 

possíveis sugestões de aplicações pedagógicas dos resultados obtidos. A bibliografia, 

apêndices e anexos encerram a dissertação. 

Este trabalho pretende contribuir para a Linguística Aplicada ao mostrar resultados 

que indicam que, as modificações e avanços na concepção do ensino podem surgir a partir das 

inovações tecnológicas, e estas devem ser aplicadas de forma reflexiva, livre e criativa ao 

ensino e aprendizagem da Língua Portuguesa.  
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1 TECNOLOGIAS E ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 

O conhecimento do percurso histórico do uso das tecnologias no ensino da Língua 

Portuguesa, a caracterização do que são as tecnologias e do seu papel na mediação 

pedagógica, o conceito de normalização, as contribuições da Linguística Aplicada e a 

caracterização das pesquisas denominadas “Estado da arte”, colaboram para a presente 

pesquisa. 

Considerando-se a frequência e a diversidade com que o termo tecnologia tem sido 

empregado nos mais diferentes setores da sociedade, justifica-se a busca de um conceito mais 

amplo que compreenda a tecnologia como toda criação e aplicação técnica e científica do 

conhecimento, desde a mais rudimentar como a escrita em placas de barro, até o computador 

utilizado atualmente, passíveis de serem utilizadas para a construção e transmissão de novos 

conhecimentos. 

Portanto, pode-se dizer que “Tecnologia (do grego techne = arte, ofício + logos = 

estudo de) quer dizer “aplicação de conhecimentos científicos na solução de problemas 

práticos”, ou” ciência aplicada”, é um termo que envolve o conhecimento técnico e científico 

e as ferramentas, processos e materiais criados e/ou utilizados a partir de tal conhecimento 

(NÉRICI, 1973).  

Pode-se ainda ampliar a diferenciação dos termos teóricos, técnica e tecnologia, nos 

seguintes termos, 

 

Tecnologia: estudo ou conhecimento científico das operações técnicas ou da técnica. 

Compreende o estudo sistemático dos instrumentos, ferramentas e das máquinas 

empregadas nos diversos ramos da técnica, dos gestos e dos tempos de trabalho e 

dos custos dos materiais e da energia empregada. A tecnologia implica na aplicação 

de métodos das ciências físicas e naturais (...) 

Técnica: conjunto de regras práticas para fazer coisas determinadas, envolvendo 

habilidade do executor e transmitidas, verbalmente, pelo exemplo, no uso das mãos, 

dos instrumentos e ferramentas, das máquinas. 

 Alarga-se frequentemente o conceito para nele incluir o conjunto de processos de 

uma ciência, arte ou ofício, para obtenção de um resultado determinado como 

melhor rendimento possível (GAMA, 1987, p. 30-31). 

 

O presente trabalho, portanto, não trata apenas do percurso histórico do 

desenvolvimento dos materiais e ferramentas utilizados no processo de ensino de língua 

portuguesa, mas também busca a relação deste desenvolvimento do conhecimento científico 

com o fazer pedagógico e o processo de normalização do uso destes materiais a cada 

momento histórico.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria
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1.1 Primeiras tecnologias utilizadas no ensino de línguas: a tecnologia da escrita 

 

 

A partir do surgimento da linguagem oral na sociedade humana, em um período 

histórico que não se pode precisar exatamente, as habilidades e os conhecimentos adquiridos 

passaram a ser transmitidos às gerações seguintes de forma oral e espontânea. Com o 

surgimento da escrita, essa então revolucionária tecnologia passou a ser utilizada de diversas 

formas e em diversos suportes, como um eficaz meio de armazenamento, construção e 

transmissão de conhecimentos e, portanto, como uma útil tecnologia para a educação e o 

ensino. 

Conforme Paiva (2008), uma das formas mais antigas de escrita foi criada por volta de 

4000 a. C., na antiga Mesopotâmia pelos sumérios que usavam cunhá-la em placas de barro 

com objetos em forma de cunha e, por esta razão, essa forma de escrita foi denominada 

cuneiforme. Simultaneamente à criação da escrita cuneiforme pelos sumérios, no Antigo Egito 

foram desenvolvidas as escritas demótica e hieroglífica assim denominadas, respectivamente, 

conforme fossem utilizadas de forma mais simples e para fins populares ou de forma mais 

complexa e utilizada para fins formais. Os textos egípcios eram inscritos nas paredes internas 

das pirâmides, que em geral relatavam a vida dos faraós, ou no volumen, um rolo de folhas de 

papiro, uma planta originária da África. 

Segundo Fisher (2006, p.76) o surgimento do códex deve-se a Júlio César que, durante 

as batalhas em que atuou no século I a.C., costumava dobrar folhas de papiro para enviá-las às 

tropas no campo, estas se assemelhavam a páginas individuais que, possuindo quatro 

margens, permitia ao leitor realizar anotações. Nessa linha de pensamento, Paiva (2008) 

corrobora em dizer que o códex era feito com pergaminhos que poderiam ser folhas de papiro 

costuradas entre si ou feitos com pedaços de peles de animais, geralmente de carneiro, inscrito 

com o auxílio de hastes de bambu ou penas de patos e outras aves. Segundo a mesma autora, 

o códex era caro e, portanto, privilégio para poucos, como também posteriormente o livro, 

mesmo após a primeira grande revolução tecnológica da história que foi a invenção da 

imprensa por Gutenberg em 1442. 

O breve percurso histórico a respeito do desenvolvimento das formas da escrita e dos 

seus diversos suportes indicia que a tecnologia disponível, de acordo com suas possibilidades 

ou limitações, tais como: resistência ou fragilidade do material, facilidade ou dificuldade de 

manuseio do suporte, acesso permitido ou proibido aos registros, simplicidade ou 

complexidade da linguagem utilizada, pode promover a função de construção e transmissão 
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dos conhecimentos e contribuir para o desenvolvimento do ensino em geral e seus 

pressupostos teóricos. 

De acordo com Paiva (2008), entre as primeiras tecnologias utilizadas no ensino de 

línguas destacava-se o livro, especialmente as gramáticas, que enfatizavam o aspecto 

descritivo das línguas, limitando a aprendizagem à apreensão da sintaxe e cuja posse, 

exclusiva do professor, gerava uma dominação pela detenção do uso da tecnologia e do 

conhecimento. De acordo com a citada autora, apenas a partir de 1578 com a publicação da 

gramática do Cardeal Bellarmine para o estudo do hebraico é que o aluno passou a ter, através 

da posse do livro, maior autonomia em seu aprendizado de línguas o que permitia uma 

transferência de poder pela disseminação do uso da tecnologia. Por fim, Paiva (2008) 

corrobora que, a partir do domínio da técnica de ilustração dos livros, Comenius, defendendo 

a ideia de contextualização do aprendizado do latim através das imagens, publicou em 1658 o 

Orbis Sensualium Pictus, primeiro livro ilustrado de vocabulário em latim para a educação 

infantil, acrescentando ao conteúdo eminentemente gramatical, a memorização de palavras 

simples para aquisição do vocabulário pretendido. 

 

 

1.2 Breve relato histórico das origens da Língua Portuguesa e do seu ensino no Brasil  

 

 

Com o objetivo de contextualizar o ensino da Língua Portuguesa no Brasil, apresenta-

se a seguir um breve histórico das origens da língua em questão, com base em Teyssier (2001) 

e Alomba (2005); e do seu posterior ensino no Brasil, com base na linha do tempo sobre a 

História do ensino de Línguas no Brasil do Programa de Pós-Graduação em Linguística 

Aplicada da Universidade de Brasília (2010). 

No ano 218 a.C., os romanos desembarcaram na Península Ibérica e todos os povos lá 

residentes, com exceção dos bascos, adotaram o latim como língua oficial, vindo, mais tarde, 

a adotar também o cristianismo. Nesse território, a romanização foi mais rápida e completa no 

Sul do que no Norte, sendo que os habitantes da zona mais setentrional conservaram sua 

própria cultura por mais tempo. Germânicos (vândalos, suevos e alanos) e mais tarde os 

visigodos, invadiram a península em 409, iniciando a ruptura definitiva da unidade romana e, 

embora o latim escrito tenha se mantido como a única língua de cultura; o latim falado, em 

um breve espaço de tempo, evoluiu e diversificou-se.  

Os muçulmanos, chamados pelos ibéricos de “mouros”, rapidamente conquistaram a 

Península Ibérica, inclusive a Lusitânia e a Galícia em 711. No século XII, durante a 
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reconquista cristã que gradativamente expulsou os mouros do norte para o sul, reconquistando 

Coimbra em 1064, Santarém e Lisboa em 1147, Évora em 1165 e Faro em 1249, nasceu o 

reino independente de Portugal com seu território inteiramente formado.  

Três línguas peninsulares formadas no Norte durante a invasão muçulmana foram 

levadas para o Sul pela Reconquista: o galego-português a oeste, o castelhano no centro e o 

catalão a leste. A língua galego-portuguesa, cujos primeiros textos escritos aparecem no 

século XIII, se formou ao norte do Douro e, adotada pelos moçárabes do país, pelos 

participantes do repovoamento e pelos muçulmanos que haviam ficado, recobriu, através da 

Reconquista, toda a parte central e meridional do território, sofrendo uma gradativa evolução 

até transformar-se no português que, afinal, prosseguiu evoluindo do período denominado 

“arcaico”, assim considerado até século XVI, para o período “moderno” a partir de então, 

tendo como marco evolutivo o português antes e depois de Camões. 

A história do ensino da Língua portuguesa no Brasil teve inicio em 1500 com a 

chegada dos portugueses, quando começou o ensino informal da Língua Portuguesa aos 

índios. Nesse período, portanto, é possível considerar o português como uma língua 

estrangeira (doravante LE). Em 1945, com a chegada do primeiro governador geral, vieram 

também os primeiros jesuítas que, comandados pelo padre Manoel da Nóbrega, iniciaram a 

educação formal da língua, dando início ao período denominado jesuítico.  

A instrução formal aos índios foi oferecida na forma de alfabetização e catequização 

de acordo com o Ratio Studiorum, o primeiro plano nacional de estudos, elaborado por 

Nóbrega. A Língua Portuguesa, ainda uma língua estrangeira nesse período, avança para 

tornar-se uma segunda língua (doravante L2) e era ensinada aos índios a fim de conduzi-los à 

fé cristã. Em 1550, o primeiro colégio jesuítico foi fundado na Bahia e, em 1553, foi fundado 

o Colégio dos Meninos de Jesus de São Vicente, ambos propunham ensinar a falar, ler e 

escrever o português. Padres católicos estudavam gramática para servir de interpretes visando 

à conversão dos índios.  

Em 1758, o Marquês de Pombal proibiu o ensino e o uso do tupi, instituindo o 

português como língua única do Brasil com o objetivo de enfraquecer o poder da Igreja 

Católica sobre a colônia. No ano de 1759, em razão da implantação de uma política de 

oficialização do português para o contato com os índios iniciada pela administração colonial, 

a Companhia de Jesus foi expulsa da colônia.  

Percebe-se que o histórico apresentado revela o caráter eminentemente político, 

baseado em demandas religiosas e administrativas, que determinou as decisões a respeito do 

ensino da Língua Portuguesa no Brasil e sua instituição como língua oficial do Brasil. 
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1.3 Desenvolvimento das tecnologias no ensino de línguas: percurso histórico, 

concepções teóricas, atividades e habilidades destacadas  

 

 

O ensino das línguas não ficou restrito ao uso da fala do professor e ao livro como 

recurso didático. A relação entre o desenvolvimento de novas tecnologias e o ensino de 

línguas é historicamente estreito, resultando em aperfeiçoamento do ensino, das concepções 

teóricas aplicadas, das atividades propostas e habilidades a serem desenvolvidas, em direta 

proporção às amplas possibilidades que as tecnologias, em contínuo desenvolvimento e 

integração, possibilitam. 

A seguir, é apresentado o histórico do uso das tecnologias no ensino de línguas, 

elaborado com base em PAIVA (2008), no qual se destacam as inovações tecnológicas no 

ensino da Língua Inglesa onde se iniciaram e se aprofundaram as contribuições nesse sentido, 

mas que se pretende adaptar e aplicar ao ensino da Língua Portuguesa. Esse histórico 

encontra-se dividido em três fases que delimitam diferentes concepções de ensino com o 

propósito de provocar uma análise que estabeleça a relação entre o surgimento das criações 

tecnológicas e as concepções teóricas vigentes a cada período. 

 

1.3.1 Primeira fase  

 

Segundo PAIVA (2008), o fonógrafo inventado por Thomas Edson em 1878, iniciou 

uma revolução tecnológica para o ensino de línguas ao possibilitar a reprodução e gravação de 

áudio, o que permitiria um melhor desenvolvimento das habilidades orais e auditivas dos 

alunos através da gravação de suas leituras ou exercícios de imitação de pronúncia nativa até 

mesmo sem interferência do professor. Mesmo com tantas possibilidades do fonógrafo, 

aplicáveis ao ensino de línguas, apenas em 1901 surgiram os primeiros materiais gravados 

com fala autêntica, utilizados para fins didáticos, acompanhados de textos ilustrados que 

tratavam sobre assuntos cotidianos. Em 1902, consolidando o uso desta incipiente tecnologia, 

The International Correspondence Schools of Scranton, lança um conjunto de livros de 

conversação acompanhados pelos cilindros de áudio de Thomas Edson. Depois da invenção 

do fonógrafo surgiu o gramofone e, logo após, a fita magnética, tecnologias de uso 

complementar que, aplicada ao ensino de línguas, tornou possível o foco na oralidade e a 

aprendizagem da habilidade oral passou a ser entendida como simples imitação e repetição de 

amostras de falas gravadas por nativos. 
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Em 1920, Sidney Pressey propôs a primeira máquina que tem como exclusiva 

finalidade o ensino. Ao utilizar essa máquina, o aluno deveria decidir entre alternativas 

determinadas a resposta correta indicada através de uma tecla e então um contador registrava 

o número de erros cometidos. Entretanto, os inventos não intencionalmente criados para o 

ensino e posteriormente assim aplicados pareciam ter mais sucesso, como a invenção da 

televisão por John Baird em 1926 que só começou a ser usada com fins educacionais na 

década de 50 nos Estados Unidos; do gravador de fita magnética criado nos anos 40 e que no 

mesmo período foi inserido no ensino e que levou à criação, nos anos 50, dos durante muito 

tempo populares laboratórios de áudio; do rádio que, embora de forma tímida e ocasional, era 

utilizado em estudos autônomos alavancado principalmente pelas pequenas aulas de inglês 

transmitidas pela BBC e, por fim, do primeiro computador, chamado de Mark I, construído 

em 1945 na Universidade de Harvard nos Estados Unidos. Na era pós-segunda guerra, ao lado 

das sofisticadas opções tecnológicas que surgiam, outras tecnologias menos elaboradas como 

o cartaz didático, o flanelógrafo, o imantógrafo, o retroprojetor, entre outros, surgiam como 

opções mais viáveis para o dia a dia da educação.  

Na mesma proporção do desenvolvimento das máquinas, foram elaborados materiais 

didáticos sofisticados, elaborados por grandes empresas como os estúdios de Walt Disney que 

em 1930 produziram os primeiros cartuns para o ensino de inglês básico e em 1943 

produziram uma série de filmes com atores, intitulada The March of Times demonstrando a 

importância que assumia o ensino do inglês para os Estados Unidos. 

Até o final da década de quarenta, a leitura foi o principal meio para o aprendizado de 

línguas estrangeiras que era ensinada através do Método da Gramática e Tradução que 

promovia o aprendizado apenas da habilidade da leitura através do simples estudo da 

gramática, com o apoio de um dicionário. A partir da década de cinquenta, aconteceu uma 

revolução no processo ensino/aprendizagem de línguas com o uso de fitas de áudio, rádio, 

fitas cassetes e gravador, através dos quais se apresentava um modelo oral ao aluno, que 

deveria ser repetido até completa assimilação. Este método, denominado audiolingual, 

preconizava o condicionamento para a formação de novos hábitos linguísticos, ou seja, a 

pronúncia do aluno tão aproximada quanto possível da pronúncia nativa estudada. Esse 

método estava estruturado principalmente na psicologia behaviorista desenvolvida por 

Watson e Skinner (1913/1953 respectivamente).  

 

 

 



30 

 

1.3.2. Segunda fase 

 

Segundo o pensamento de PAIVA (2008), nada obstante suas amplas possibilidades, o 

uso do computador para o ensino de línguas não foi simples e nem imediato, as escolas norte 

americanas começaram a utilizá-lo apenas no início da década de 60, ainda assim para fins 

unicamente administrativos porque o seu uso didático era ainda muito difícil e restrito a 

poucas experiências como o projeto PLATO (Programmed Logic for Automatic Teaching 

Operations) da Universidade de Illinois, que permitia desenvolver exercícios de gramática e 

vocabulário com feedback automático mediado por computador.  

Simultaneamente, nos anos 60, subsistiam formas mais acessíveis de tecnologia que 

cumpriam seu papel de disseminar o conhecimento de línguas, como o rádio que, através da 

BBC transmitia cursos de inglês em 30 línguas para quase todo o globo terrestre, incluindo 

níveis elementares e avançados e programas como Voice of America, utilizados para 

aprimorar a habilidade de compreensão oral. 

Ao tempo em que tecnologias populares como o rádio eram massificadas, e 

tecnologias apenas emergentes como o computador se consolidavam para o uso do ensino de 

línguas; no final dos anos 60 surgia algo que se revelaria como nova revolução, a internet 

criada nos Estados Unidos pelo Departamento de Defesa a fim de estabelecer uma rede de 

comunicação rápida e segura entre os militares envolvidos na Guerra. 

 

1.3.3 Terceira fase 

 

Ainda segundo PAIVA (2008), o uso dos laboratórios de áudio para o ensino de 

línguas estrangeiras com a prática da repetição de estruturas gramaticais pelos alunos persistiu 

durante as décadas de 70 e 80, embora o primeiro microcomputador tivesse sido construído 

nos Estados Unidos em 1975 e o fenômeno da internet demonstrasse sinais de crescimento e 

já fossem ambos utilizados para fins pedagógicos, embora com reserva por causa do seu alto 

custo. 

Uma das primeiras páginas da internet criada com o fim específico de auxiliar a 

aprendizagem de línguas foi a ESL Cafe, de David Sperling, lançada em 1995, que 

disponibilizava material gratuito para alunos e estudantes. Em 1997, a World Wide Web 

(WWW), a rede mundial, surgiu como hoje a conhecemos, fornecendo acesso a novas formas 

de comunicação como email, listas de discussão, chats, fóruns, wiki, moodle, entre outros 

recursos que chamaram a atenção de professores interessados em dinamizar as suas aulas. Em 
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1998 surge a ferramenta de busca Google gerando novas possibilidades e desafios ao processo 

de ensino/aprendizagem. 

No século XXI, são inúmeras as possibilidades de o usuário tornar-se produtor de 

conteúdo, quer através de redes de relacionamento, blogs, podcasts, repositórios de vídeo, 

enciclopédia mundial feita por usuários, quer utilizando as mais variadas tecnologias digitais 

como ipod, TV digital, MP4 ou quadro digital entre outras, o que mantém um renovado leque 

de possibilidades para o ensino de línguas. 

 

 

1.4 O processo de normalização 

 

 

Naturalmente costuma haver resistência a algo que, em um determinado momento 

histórico, é considerado novo em razão do desejo de manutenção do poder através de diversas 

formas de censura, como as de caráter político, social ou econômico. De acordo com Paiva 

(2008), a Igreja e o Estado já praticavam a censura sobre os códices, os manuscritos gravados 

em madeira anteriores ao livro. Tal prática de censura continuou posteriormente também 

sobre os livros, sendo comum entre os regimes totalitários, mesmo na atualidade.  

No decorrer da história observa-se que o uso do livro como material didático acessível 

ao aluno também não foi sempre um consenso entre os educadores. O poder e a censura se 

fazem sentir também sobre o uso das novas tecnologias em diversos contextos formais ou 

informais da atualidade, como a escola e a família. Para evitar que tais censuras, medos e 

restrições também ocorram em relação às atividades de ensino de línguas mediadas pelas 

novas tecnologias, deve haver a promoção da aceitação e adaptação dos sujeitos envolvidos 

para que a inserção tecnológica se faça de maneira significativa e acrescente resultados aos 

métodos e técnicas anteriormente utilizados. Para tanto, é preciso reconhecer e respeitar o 

denominado processo de normalização do uso das tecnologias proposto por Bax (2003), cujas 

sete etapas foram descritos por Paiva (2008): 

 

No primeiro estágio aparecem os primeiros adeptos e alguns poucos professores e 

escolas adotam a tecnologia por curiosidade; no segundo, a maioria das pessoas 

ignora a tecnologia ou demonstra ceticismo; no terceiro, as pessoas experimentam a 

tecnologia, mas rejeitam o novo frente aos primeiros obstáculos; no quarto, tentam 

outra vez porque alguém os convence que a tecnologia funciona e aí conseguem ver 

vantagens relativas; no estágio cinco, mais pessoas começam a usar a nova 

ferramenta, mas ainda existe medo ou expectativas exageradas; no seis, a tecnologia 

passa a ser vista como algo normal e, no sétimo, integra-se em nossas vidas e se 

torna invisível, normalizada (PAIVA, 2008, p.11). 
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No tocante à educação, é possível uma mesma realidade conviver com vários 

estágios. A história do uso da tecnologia no ensino de línguas não é, portanto, linear, e 

tecnologias consideradas obsoletas em determinado contexto, em outro podem ser 

considerados úteis e até indispensáveis.  

 

 

1.5 Tecnologias e mediação pedagógica 

 

 

Segundo o pensamento de Levy (1999), o “impacto das novas tecnologias” sobre a 

sociedade ainda é uma questão recorrente e apresenta uma metáfora criticável porque permite 

comparar a tecnologia a um projétil e a sociedade a um alvo vivo. Devemos substituir a 

conhecida ideia do “impacto das tecnologias,” que as apresenta como algo que nos é dado por 

um agente exterior e passar a pensar as tecnologias como resultantes de uma sociedade e de 

uma cultura (LÉVY, 1999, p. 21- 22). 

Para esse autor, são as pessoas que produzem e interpretam as técnicas de diferentes 

formas, e não a cultura que sofreria os efeitos ou “impactos” da tecnologia. Essas tecnologias 

transformam-se rapidamente e exigem uma constante reavaliação das suas implicações 

culturais e sociais. Não permitem, portanto, uma análise estável e definitiva da sua força 

condicionante sobre a sociedade e a cultura. 

As novas tecnologias de informação e comunicação (doravante TICs) condicionam a 

forma de pensar e construir conhecimentos sendo mais do que mero suportes. Unindo a 

informática, as telecomunicações e o audiovisual, as TICs tornaram-se “midiáticas, 

possibilitando a interação comunicativa em linguagem digital”. As formas de fazer educação 

também refletem as alterações proporcionadas pelas tecnologias que ampliam continuamente 

o saber e desafiam a sociedade a criar novas formas de ensinar e aprender (KENSKI, 2003, p. 

23 - 27).  

Kenski corrobora ao dizer que no atual estágio da sociedade tecnológica, a questão não 

se concentra no uso ou não uso das tecnologias, mas na compreensão das suas possibilidades 

e do entendimento de como, condicionada por essas tecnologias, os conhecimentos vem se 

construindo. Nesse contexto, segundo a mesma autora, o professor deve receber formação 

adequada que o torne agente, produtor, operador e crítico das novas educações mediadas pelas 

tecnologias, capaz de inovar em sua ação docente. 
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1.6 Contribuições da Linguística Aplicada para o ensino/aprendizagem da língua 

materna e das línguas estrangeiras 

 

 

Em seu surgimento, a Linguística Aplicada (doravante LA) guardava intrínseca 

relação com a Linguística, de onde buscava o arcabouço teórico para as pesquisas que 

desenvolveria no campo de atuação do ensino de línguas. Entretanto, a LA, que tem como 

objeto a língua em uso nos diversos contextos sociais, passou a teorizar a partir da observação 

da prática, construindo um corpus teórico próprio, demonstrando continuamente sua 

autonomia em relação à Linguística Teórica.  

A LA tem como foco principal os estudos sobre questões de uso da língua e realiza 

pesquisas que envolvem aprendizagem e ensino da língua materna e estrangeira. Neste 

sentido, o objetivo da LA seria, no entendimento de Moita Lopes (2006, p. 14), “criar 

inteligibilidade sobre problemas sociais em que a linguagem tem um papel central”. 

É através da observação dos fatos que ocorrem na prática do uso da língua que a LA 

constrói suas teorias, trazendo contribuições tanto para a sua área, quanto para outras áreas 

relacionadas, não se limitando a um único contexto, mas abrangendo um contexto 

amplamente social. A grande questão, portanto, no percurso histórico da LA, diz respeito à 

autonomia e, portanto, cientificidade da área, cuja consolidação ainda causa divergências 

entre os próprios linguistas aplicados que a defendem. 

Nos seus primórdios e até hoje, a LA tem sido entendida também como equivalente à 

Teoria de ensino de línguas, em uma das várias interpretações equivocadas do termo que 

vigoraram durante muito tempo (ALMEIDA FILHO 1991, p. 2). Apenas a partir dos anos 80, 

a LA adquiriu certa autonomia em relação à Linguística teórica e tem se consolidado até os 

dias atuais, mediante o crescente número de programas de pós-graduação, estudos, pesquisas 

e áreas afins com que dialoga para elaborar suas importantes contribuições aos mais diversos 

campos sociais. 

O início da Linguística Aplicada no Brasil remonta à década de 70, sendo que uma das 

primeiras áreas de pesquisa da LA no país foi a pesquisa da leitura, motivada pelos problemas 

sociais da época. A premissa básica dos pesquisadores de LA era de que a leitura era um 

problema da linguagem em interação com outros processos cognitivos e as disciplinas-fonte 

para o seu estudo eram a Linguística de textos e a Psicologia Cognitiva (KLEIMAN, 1998).  

O significativo número de cursos de pós-graduação em LA dimensiona a força e a 

importância da área desde o seu surgimento no país, onde a quantidade e a variedade de temas 
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pesquisados trazem valiosas contribuições ao contexto social brasileiro. Atualmente, os 

estudos formais em linguística constituem um grupo cada vez menor, o que pode ser 

constatado observando-se os temas, teorias e métodos mais recorrentes na pesquisa nacional e 

internacional, conforme o quadro comparativo abaixo: 

 

Quadro 2 - Comparativo dos temas, teorias e métodos mais recorrentes na pesquisa 

internacional e nacional em LA. 

 

  Pesquisa Internacional Pesquisa Nacional 

Tema: Ensino/aprendizagem de línguas. Análise do discurso 

Teoria: Sociocultural (Vygotsky) Sociointeracionista 

Método: Pesquisa experimental. Estudo de caso 

 

Fonte: PAIVA, 2009 

 

Segundo Paiva (2009), “a área foi invadida por estudos do discurso, do texto e da 

aprendizagem”, apontando um novo caminho que leva ao aumento da diversidade temática, 

ao abrandamento das fronteiras entre as áreas, mas, também, para o enfrentamento das 

divergências dentro da própria LA, sendo essa descentralização das pesquisas, um processo 

apenas iniciado, mas que já se revela uma forte tendência. 

 De acordo com Celani (2000), as pesquisas até pouco tempo não buscavam 

contextualizar, social, política e economicamente, os problemas estudados e desconsideravam, 

em seu exame, fatos sociais e políticos que poderiam influenciar as teorias de aprendizagem 

de línguas e as práticas pedagógicas. Sem esse necessário aparato reflexivo a respeito do 

contexto social, essas pesquisas até então têm priorizando questões como as de aquisição de 

linguagem, de metodologia de ensino de línguas ou de descrição linguística.  

Buscando corrigir essa distorção, a mesma autora, a título de contribuição, indica 

como possíveis áreas de atuação da LA em uma política educacional brasileira: o 

ensino/aprendizagem de línguas, os distúrbios da comunicação, a formação de docentes e as 

práticas pedagógicas. 

A LA traz também, tradicionalmente, importantes contribuições ao campo do ensino 

de língua materna, pesquisando questões em salas de aula do ensino secundário e do ensino 

superior, com o objetivo de superar dificuldades em relação à aquisição e desenvolvimento da 

linguagem nesses níveis de ensino, e que se fazem refletir também nos cursos de mestrado e 

doutorado, que exigem maior competência no domínio da língua.  
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O campo de atuação da LA tem se tornado cada vez mais amplo, portanto, em razão 

do seu caráter interdisciplinar e dos diversos temas - tantos quantos a língua em uso nos 

diversos contextos sociais permitem - e que a disciplina propõe como tema de estudo, 

intervindo e prestando contribuições em diversas áreas do contexto social.  

Desta forma, a LA utiliza as descobertas de campos diversos tais como a 

Antropologia, a Teoria Educacional, a Psicologia e a Sociologia, entre outros, para atingir os 

seus objetivos, além de também utilizar dos conhecimentos teóricos produzidos pela 

Linguística, mantendo assim, uma forte característica multidisciplinar (SOARES, 2008). 

 Na atualidade, portanto, surgem novos modos de teorizar e fazer LA que priorizam a 

reflexão sobre alternativas para a vida social, politizando o ato de pesquisar. Sob essa visão, 

as questões sociopolíticas da linguagem que constituem a sociedade passam a ser o centro da 

teorização (MOITA LOPES, 2006). É desta maneira que a LA passa a dialogar com a prática 

social, nela intervindo diretamente. 
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 2 METODOLOGIA 

 

 

Este capítulo apresenta a tipologia de pesquisa empregada nesse trabalho, denominada 

Estado da Arte, justifica sua escolha, define-a e explicita suas características e fases, 

diferenciando-a de pesquisas assemelhadas como a Revisão de Literatura e o Estado da 

Questão; apresenta ainda suas dificuldades e limitações, mas a defende como eficaz para, 

através dos resumos das teses e dissertações, delinear um quadro sobre o tema do uso das 

tecnologias para o ensino de Língua Portuguesa, no contexto das pesquisas divulgadas no 

Banco de Teses da CAPES no período compreendido entre 1987 e 2009.  O capítulo reitera os 

objetivos da pesquisa e suas questões norteadoras, descrevendo detalhadamente as fases de 

desenvolvimento do trabalho, o corpus, bem como a especificação dos procedimentos de 

coleta e análise dos dados.  

 

 

2.1 Por que o “Estado da arte”? 

 

 

As pesquisas denominadas “Estado da arte” surgiram nos anos oitenta, predominando 

na área das ciências sociais onde eram utilizadas para indicar tendências e embasar a tomada 

de decisões (MOLINA MONTOYA, 2005, p.73). Essas pesquisas podem ser definidas como 

de caráter bibliográfico porque realizam uma metodologia inventariante e descritiva para 

identificar os aspectos privilegiados em dissertações, teses, publicações em periódicos e 

comunicações em anais de congressos e de seminário, em diferentes épocas, lugares, 

condições e formas de produção (FERREIRA, 2002, p.258).  

Importa diferenciar as pesquisas de caráter bibliográfico, denominadas Estado da 

Questão, Estado da Arte e a Revisão de Literatura que se distinguem por seus objetivos, 

procedimentos, fontes e resultados, conforme a sinopse apresentada a seguir:  
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Quadro 3 – Sinopse de comparação entre o Estado da Questão, o Estado da Arte e a 

Revisão de Literatura na produção científica. 

 

Características Estado da Questão Estado da Arte Revisão de Literatura 

 

Objetivos 

Delimitar e caracterizar o objeto 

(específico) de investigação de 

interesse do pesquisador e a 

consequente identificação e 

definição das categorias centrais 

da abordagem teórico-

metodológica. 

Mapear e discutir uma certa 

produção 

científica/acadêmica em 

determinado campo do 

conhecimento. 

Desenvolver a base teórica 

de sustentação/ análise do 

estudo, ou seja, a definição 

das categorias centrais da 

investigação. 

Procedimentos Levantamento bibliográfico 

seletivo para identificar, situar e 

definir o objeto de investigação 

e as categorias de análise. 

 

Levantamento bibliográfico 

em resumos e catálogos de 

fontes relacionados a um 

campo de investigação. 

 

Levantamento 

bibliográfico para a 

compreensão e 

explicitação de teorias e 

categorias relacionadas ao 

objeto de investigação 

identificado. 

Fontes 

Consulta 

Teses, dissertações, relatórios 

de pesquisa e estudos teóricos. 

Predominantemente resumos 

e catálogos de fontes de 

produção científica. 

Teses, dissertações, 

relatórios de pesquisa e 

estudos teóricos. 

Resultados Clareia e delimita a 

contribuição original do estudo 

no campo científico. 

Inventário descritivo da 

produção acadêmica e 

científica sobre o tema 

investigado. 

Identifica o referencial de 

análise dos dados. 

 

 

Fonte: THERRIEN, 2004, p. 8. 

 

Considerando a escolha do Estado da Arte como tipologia de pesquisa a ser produzida 

neste trabalho, ratifica-se, de acordo com o quadro, o seu propósito delimitado de apresentar 

um inventário descritivo da produção acadêmico-científica sobre o uso das tecnologias no 

ensino da Língua Portuguesa, através do levantamento bibliográfico dos resumos das 

dissertações e teses divulgadas no Banco de Teses da CAPES no período de 1987 a 2009.  

Nesse sentido, ainda de acordo com o quadro acima, o presente trabalho caracterizado 

como Estado da Arte não tem a pretensão de analisar a contribuição geral sobre o tema 

escolhido nas pesquisas estudadas, nem de utilizar como fonte as teses e dissertações em sua 

íntegra, uma vez que esses objetivos e fontes cabem à pesquisa denominada Estado da 

Questão, que se pretende, posteriormente, seja o formato de uma tese elaborada com base nos 

dados coletados no percurso deste trabalho, mas que se diferencia do que, por ora, se pretende 

produzir.  

No percurso de construção do Estado da Arte, portanto, o pesquisador pode encontrar 

dificuldades diversas.  Inicialmente, a leitura dos resumos, indicações bibliográficas e títulos 

dos trabalhos para a organização do material pode não revelar do que trata a pesquisa a que se 
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refere, gerando classificações equivocadas, quer por existirem resumos diferentes entre si para 

um mesmo trabalho, ou aparentemente incompletos ou incoerentes em relação ao trabalho 

integral, o que faz com que alguns pesquisadores optem por uma única fonte de resumos ou 

busquem os trabalhos na íntegra (FERREIRA, 2002, p.266). 

Segundo a mesma autora, ao optar por uma única fonte de resumos, o pesquisador 

estará escrevendo, a partir da leitura dos resumos por ele selecionados, apenas uma das 

possíveis histórias sobre a produção acadêmica de determinada área. 

 

Ainda, podemos dizer que a História de certa produção, a partir dos resumos das 

pesquisas, não oferece uma compreensão linear, uma organização lógica, sequencial 

do conjunto de resumos. Entre os textos há lacunas, ambiguidades, singularidades, 

que são preenchidas pela leitura que o pesquisador faz deles. Então, a História da 

produção acadêmica é aquela proposta pelo pesquisador que lê. Haverá tantas 

Histórias quantos leitores houver dispostos a lê-las (FERREIRA, 2002, p.269). 

 

 

Aos que, como a autora citada, questionam: “Seria possível fazer um esforço de 

interrogar a história da produção acadêmica sobre determinada área do conhecimento, 

optando por ler apenas dados bibliográficos e resumos dos trabalhos?”. A mesma autora 

responde que: “É possível ler em cada resumo e no conjunto deles, outros enunciados, outros 

resumos, outras vozes, e perceber a presença de certos aspectos significativos do debate sobre 

determinada área do conhecimento, em um determinado período”. 

Segundo o pensamento de Ferreira (2002), o que motiva os pesquisadores que 

produzem esse tipo de pesquisa é a possibilidade de construir conhecimentos sobre a 

totalidade dos estudos desenvolvidos em nível de pós-graduação, em áreas de conhecimento 

que apresentam significativo crescimento quantitativo e qualitativo. De acordo com esse 

pensamento, considera-se que seja esse o caso das vinte e cinco pesquisas sobre o uso das 

tecnologias no ensino da língua portuguesa cujos resumos são divulgados no Banco de Teses 

da CAPES de 1987 a 2009 e que constituem o corpus desse projeto. 

  

 

2.2 Objetivos do trabalho 

 

 

O objetivo geral deste trabalho, portanto, é contribuir para a construção do “Estado 

da arte” sobre o uso das tecnologias no ensino da Língua Portuguesa nas pesquisas divulgadas 

no Banco de Teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
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(CAPES) de 1987 a 2009. Para alcançar o objetivo de construir o Estado da Arte que, de 

acordo com Ferreira (2002), é um tipo de pesquisa de caráter teórico-bibliográfico, 

inventariante e descritivo, que busca identificar aspectos privilegiados nos resumos das 

dissertações e teses sobre um determinado tema, é necessária a execução de dois objetivos 

específicos: identificar os problemas estudados nas dissertações e teses estudadas e descrever 

as possíveis contribuições, as principais características e tendências das pesquisas 

selecionadas.  

O presente trabalho, para tanto, pretende propor o seguinte problema de pesquisa: 

Quais os principais problemas e contribuições, características e tendências das pesquisas 

divulgadas no Banco de Teses da CAPES sobre o uso das tecnologias no ensino da Língua 

Portuguesa de 1987 a 2009? O problema suscitado, portanto, pode ser desmembrado em 

quatro questões a serem investigadas nas pesquisas selecionadas: 1) problemas; 2) 

contribuições; 3) características; 4) tendências. 

Este estudo justifica-se em razão da existência, no Brasil, de um emergente e 

promissor campo de estudo que tem como tema o uso das tecnologias no ensino da Língua 

Portuguesa, o que propicia uma tentativa de articulação das pesquisas sobre essa temática, 

como propõe esse trabalho de caráter bibliográfico denominado “Estado da arte”. Nesse 

sentido, pretende-se colaborar indicando alguns resultados relevantes dessas pesquisas para 

dar subsídios a futuras investigações na área do ensino da Língua Portuguesa mediado por 

tecnologias. 

 

 

2.3 Fases do desenvolvimento do trabalho 

 

 

A metodologia aplicada a este trabalho privilegia as três fases fundamentais ensinadas 

por Montoya (2005): contextualização, classificação e categorização, fases estas adicionadas 

por uma fase complementar, a análise que serão descritas detalhadamente a seguir: 

 Primeira fase: a fase de contextualização. Para compor um quadro sobre o tema 

escolhido, o uso das tecnologias no ensino da Língua Portuguesa, foram escolhidas como 

corpus as dissertações e teses que têm seus resumos disponibilizados no Banco de Teses da 

CAPES, partindo-se da pressuposição da qualidade e credibilidade desse material.  

Segunda fase: a fase de classificação. Os resumos das pesquisas foram escolhidos 

como a tipologia documental a ser estudada e esses resumos foram selecionados de acordo 
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com a época de sua produção, de 1987 a 2009, considerando que esse período representa todo 

o acervo disponibilizado no Banco de Teses da CAPES na época da coleta dos dados, os 

resumos deveriam ainda ter como tema o uso das tecnologias no ensino da Língua 

Portuguesa. 

Por fim, o levantamento das pesquisas para este trabalho foi iniciado através da 

consulta ao Banco de Teses da CAPES pelo endereço eletrônico, 

http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/ (Figura 1), que dá acesso a uma ferramenta de busca 

que possibilita pesquisar por autor, assunto ou instituição, permite escolher o nível de 

doutorado, mestrado ou profissionalizante e ainda optar pelo ano base das pesquisas.  

 

 

   
  

 Banco de Teses 
 

 
 

 

 
PESQUISA 

 

 

AUTOR 

Digite um ou mais nomes do autor 

 

todas as palavras qualquer uma das palavras expressão exata 

ASSUNTO 

Digite uma ou mais palavras do assunto 

folclore
 

todas as palavras qualquer uma das palavras expressão exata 

INSTITUIÇÃO 

Digite um ou mais nome da instituição 

 

todas as palavras qualquer uma das palavras expressão exata 

NÍVEL/ANO BASE (Opcional) 

Escolha um nível para a pesquisa 

      
Selecione...

 

Escolha um ano base para a pesquisa 

                         
Selecione...

 
 

 

 

Pesquisar
   

  

Figura 1 – Site do Banco de Teses da Capes. 

 

 

javascript:abrirJanela('./pages/exemplos.html', 700, 300, false)
http://www.mec.gov.br/
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O corpus escolhido consiste, portanto, nos resumos das dissertações e teses 

selecionadas através do Banco de Teses da CAPES, a partir do mecanismo de busca por 

assunto. Diversas palavras-chave pertinentes ao tema foram testadas, entretanto, a busca que 

melhor se adequou dentre elas foi com as palavras-chave: tecnologias, ensino, português. 

Ainda para a busca, os níveis escolhidos foram doutorado e mestrado e todos os anos 

disponíveis, de 1987 a 2009, foram considerados. Por conseguinte, busca-se assim, inventariar 

e descrever os resumos das dissertações e teses sobre o assunto, disponíveis desde 1987, ano 

da implementação do banco de teses; até 2009, último ano disponível até a produção desse 

trabalho. Portanto, todas as pesquisas disponíveis no site.  

 O levantamento inicial resultou em 27 resumos de pesquisas dos quais, após várias 

leituras, foram excluídos os dois resumos que constam no Anexo B: ROCCA (2003) e 

GUILHERME (2002); por não apresentarem conteúdo que relacionassem, simultaneamente, 

todas as palavras chave da pesquisa (tecnologia, ensino, português), ou por não estarem 

diretamente relacionados ao tema proposto: uso das tecnologias no ensino da Língua 

Portuguesa. As correspondentes pesquisas na íntegra foram, em sendo possível, recuperadas 

por download através da internet para auxiliar a compreensão dos resumos conforme consta 

no Quadro 1 do Apêndice A que relaciona inclusive, os endereços das pesquisas 

disponibilizadas. Nesse caso, algumas dificuldades foram enfrentadas, uma vez que algumas 

pesquisas não foram divulgadas na íntegra na internet e outras pesquisas têm apenas o resumo 

divulgado, estando o texto completo acessível apenas à comunidade da universidade, como 

ocorrem com algumas publicações da PUC-SP. 

Terceira fase: a fase de categorização dos dados. Uma vez consolidados os critérios 

de sistematização, foram geradas classes ou categorias para auxiliar a sistematização 

pretendida, para alcançar esse objetivo, os dados mais relevantes de cada pesquisa que 

constam dos dados bibliográficos e dos resumos das pesquisas registradas no Banco de Teses, 

foram sistematizados através de um banco de dados criado com o auxílio do software 

BrOffice.org Base.Ink (Figura 2). A sistematização propiciada pelo banco de dados auxilia, 

através de tabelas, consultas, formulários e relatórios, a elaboração de planilhas, tabelas e 

gráficos, elaborados com o auxílio de programas como Excel e Word da Microsoft, que 

nortearão a síntese e análise das perspectivas e tendências do problema em estudo reveladas 

pelos dados bibliográficos e conteúdo dos resumos. 
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Figura 2. Banco de dados criado com o BrOffice . 

 

As categorias a serem descritas na estrutura do presente trabalho, com o objetivo de 

apresentar a caracterização das pesquisas que compõem o corpus, em atendimento à primeira 

questão de pesquisa proposta, foram estabelecidas com base na ordem dos dados 

bibliográficos apresentada no Banco de Teses da CAPES e também em outras pesquisas do 

tipo Estado da Arte como Fiorentini (1994) e Megid Neto (1999), resultando no 

estabelecimento da estrutura final do trabalho, com a descrição das categorias apresentadas no 

Quadro 4 apresentado a seguir, tais categorias foram devidamente sistematizadas com o 

auxílio do programa BrOffice e organizadas através de planilhas elaboradas com os 

programas Excel e Word: 
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Quadro 4 - Categorias sistematizadas a partir dos dados bibliográficos das pesquisas 

no Banco de Teses da CAPES. 

 
1. Autor 

2. Título 

3. Data da defesa 

4. N. de volumes 

5. N. de páginas 

6. Grau de titulação acadêmica obtida: Mestrado ou Doutorado 

7. Instituição de Ensino Superior (IES) e Programa de Pós-Graduação em que a pesquisa foi defendida 

8. Orientador (es) 

9. Biblioteca depositária 

10. Email do autor 

11. Palavras-chave 

12. Área(s) do conhecimento 

13. Banca examinadora 

14. Linha de pesquisa 

15. Agência financiadora 

16. Idioma 

17. Dependência administrativa 

18. Resumo 

 

Da leitura dos resumos pretende-se depreender as categorias com as quais se busca 

responder às demais questões propostas, quais sejam, indicar os principais problemas, 

contribuições e tendências das pesquisas que constituem o corpus investigado. Para tanto, tais 

categorias foram estabelecidas a partir das informações essenciais que os resumos científicos 

devem conter para explicitar de forma sucinta a sua proposta e demais informações relevantes 

para essa pesquisa. Assim, as categorias a serem sistematizadas a partir da leitura dos resumos 

foram estabelecidas conforme o Quadro 5 apresentado a seguir: 

 

Quadro 5 - Categorias sistematizadas a partir dos resumos das pesquisas. 

 

1. Objetivo geral 

2. Objetivos específicos 

3. Hipótese 

4. Marco teórico 

5. Metodologia 

6. Nível escolar estudado: EF I, EF II, EM, ES, Outros 

7. Tipo de pesquisa: Descritiva ou de intervenção 

8. Foco temático: recursos tecnológicos empregados, ferramentas digitais aplicadas ao ensino, aspectos 

da Língua Portuguesa pesquisados 

9. Resultados 
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Em resumo, a presente pesquisa bibliográfica foi realizada de acordo com as seguintes 

etapas: 

• Levantamento das pesquisas disponíveis no Banco de Teses do site da Capes, no 

período de 1987 a 2009 sobre o tema; 

• Estabelecimento de critérios de inclusão e exclusão das pesquisas; 

• Criação de um banco de dados para auxiliar a síntese; 

• Sistematização dos dados mais relevantes de cada pesquisa:  

• Elaboração de planilhas, tabelas e gráficos; 

• Considerações sobre os resultados; 

• Redação da dissertação. 
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3 DESCRIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS GERAIS DAS PESQUISAS 

DIVULGADAS NO BANCO DE TESES DA CAPES DE 1987 A 2009, SOBRE O 

USO DAS TECNOLOGIAS NO ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 

Para a construção do Estado da Arte aqui pretendida, o corpus empregado foram 25 

resumos das dissertações e teses disponíveis no Banco de Teses da CAPES, no período de 

1987 a 2009, sobre o tema: uso das tecnologias no ensino da Língua Portuguesa, 

selecionados de acordo com os critérios de busca e inclusão especificados no Capítulo II 

deste trabalho. O Quadro 2 que consta no Apêndice A, apresenta os dados bibliográficos 

das pesquisas, inicialmente observa-se que entre os autores as mulheres predominam, 

sendo ao todo dezenove, representando 76% do total; entre os homens, apenas seis 

autores, o que corresponde a 24% do todo. Os títulos das pesquisas que constam do 

Quadro 3 do Apêndice A, demonstram que os critérios de busca, inclusão e exclusão das 

pesquisas foram plenamente atendidos, posto que tratam concomitantemente das palavras-

chave do tema eleito: tecnologia, ensino e Língua Portuguesa, corroborando a correção na 

seleção do corpus para os propósitos desse trabalho. 

 

 

3.1 Distribuição das pesquisas de acordo com o ano de defesa  

 

 

Deve-se ratificar inicialmente, que o período pesquisado engloba todo o acervo 

disponibilizado pelo Banco de Teses da CAPES na época da coleta dos dados, sendo que 

1987 representa o ano da implementação do Banco de Teses, e 2009 o último ano 

disponível até o início da produção deste trabalho. Portanto, todas as pesquisas 

disponíveis no site sobre o tema, de acordo com os critérios de busca e seleção, foram 

investigadas e a produção de cada ano pode ser visualizada através do Gráfico 1 a seguir. 
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Gráfico 1 - Distribuição das pesquisas por ano de defesa. 

 

Detalhando as informações visualizadas no Gráfico 1, através da análise da Tabela 1 a 

seguir, podemos observar que entre 1987, ano em que se inicia a disponibilização dos 

dados bibliográficos e resumos das dissertações e teses no Banco de Teses da CAPES, até 

o ano de 1994, há uma lacuna de oito anos na qual não se registram pesquisas sobre o 

tema no corpus analisado, de acordo com as palavras-chave utilizadas nas buscas.  

Os registros das pesquisas sobre o tema, especificamente, iniciam-se apenas em 1995 

quando o estudo sobre o tema é finalmente inaugurado com uma produção realizada nesse 

ano. Entretanto, logo após, segue-se, um novo silêncio que dura mais quatro anos, de 1996 

a 1999, sem registros de novas pesquisas sobre a temática. Não obstante, com a produção 

dessa pesquisa divulgada em 1995, há o marco do nascimento desse foco temático de 

estudo que, aliando tecnologia e Língua Portuguesa, demonstraria ser importante e 

promissor para o desenvolvimento do ensino e da aprendizagem. 

A partir do ano 2000, a temática é retomada. Considerando-se que em 2002 há uma 

alteração positiva de produtividade, elevando para dois o número de pesquisas 

apresentadas; e que em 2003 há uma acentuada queda na qual não se registra nenhuma 

pesquisa sobre o tema que indicie uma continuidade; mantém-se, entretanto, nesse período 

de quatro anos, entre 2000 e 2003, a média de uma pesquisa por ano, o que indicia uma 

fase de continuidade desse novo campo de pesquisa.  

No ano de 2004 há uma elevação significativa no número de pesquisas produzidas 

sobre o tema, como pode ser observada ainda na Tabela 1. Nesse ano foram produzidas 
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cinco pesquisas, o maior número apresentado em um ano em todo o corpus, feito que não 

se repetirá durante todo o período estudado até então. É, portanto, o pico, que indicia a 

estabilidade no interesse das pesquisas sobre o tema. 

Posteriormente, há um decréscimo na quantidade de pesquisas, que retoma o número 

de duas no ano de 2005; entretanto, a produtividade volta a crescer em 2006, dobrando 

para quatro o número desses estudos, retomando logo a seguir o número de dois em 2007. 

As pesquisas com o tema “uso das tecnologias no ensino da língua portuguesa” passam a 

apresentar uma tendência de crescimento a partir do ano de 2008, apresentando três 

pesquisas nesse ano e quatro pesquisas no ano seguinte, em 2009. Uma nova fase de 

crescimento no campo de estudo está instaurada, portanto, com uma média de três 

produções por ano entre 2005 e 2009. 

 

Tabela 1- Distribuição das pesquisas pelo ano em que foram defendidas. 

 

ANO Nº PESQUISAS % 

1995 1 4% 

2000 1 4% 

2001 1 4% 

2002 2 8% 

2003 0 0% 

2004 5 20% 

2005 2 8% 

2006 4 16% 

2007 2 8% 

2008 3 12% 

2009 4 16% 

TOTAL 25 100% 

 

 

3.2 Distribuição das pesquisas de acordo com o grau de titulação acadêmica obtida 

 

 

Quanto à titulação acadêmica obtida através da produção acadêmica estudada, 

conforme o Gráfico 2 para cuja elaboração contribuiu a Tabela 2 logo a seguir, a maioria 

está concentrada no título de Mestrado, apresentando-se uma significativa divergência 

entre o número de títulos de Doutorado obtidos, apenas três, o que corresponde a apenas 
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12% do total, em contraste com o número de títulos de mestrado que totalizam 22, 

notadamente 88% das 25 pesquisas estudadas. 

 

 

 

Gráfico 2- Distribuição das pesquisas de acordo com o título acadêmico obtido. 

 

Tabela 2 - Distribuição das pesquisas de acordo com o título acadêmico obtido. 

 

TITULAÇÃO Nº TRABALHOS % 

MESTRADO 22 88% 

DOUTORADO 3 12% 

TOTAL 25 100% 

 

Do cruzamento das informações do grau de titulação obtido e ano de defesa das 

pesquisas, confirma-se que a produção sobre o tema em nível de doutorado não é apenas 

escassa em relação ao quadro geral apresentado na tabela anterior, mas confirma-se 

através dos dados apresentados pela Tabela 3, que essa produção é também esparsa ao 

longo do tempo, uma vez que duas das três pesquisas nesse nível foram realizadas em 

2002 e a terceira pesquisa surge apenas em 2008, após um lapso de cinco anos, sem 

indicar uma tendência de crescimento nesse sentido o que pode ser considerada uma 

lacuna a ser preenchida. 
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Tabela 3 - Distribuição das pesquisas por Grau de Titulação e Ano de Defesa. 

 

Ano Mestrado Doutorado Total 

1995 1 

 

1 

2000 1 

 

1 

2001 1 

 

1 

2002 0 2 0 

2003 0 

 

0 

2004 5 

 

5 

2005 2 

 

2 

2006 4 

 

4 

2007 2 

 

2 

2008 2 1 3 

2009 4 

 

4 

Total 22 3 25 

% 88% 12% 100% 

 

 

3.3 Distribuição das pesquisas de acordo com o Estado e Regiões brasileiras em que 

foram produzidas 

 

 

Considerando a distribuição das pesquisas de acordo com o Estado brasileiro em que 

foram produzidas, constata-se que o mais produtivo centro realizador dessas pesquisas é o 

Estado de São Paulo (SP), responsável por 13 pesquisas sobre o tema, o que corresponde a 

52%, portanto, mais da metade do que produziram os demais Estados, conforme pode ser 

visualizado no Gráfico 3 a seguir.  
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Gráfico 3- Distribuição das pesquisas de acordo com o Estado onde foram produzidas. 

 

Como é possível conferir nos dados apresentados na Tabela 4, em seguida surgem os 

Estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e de Santa Catarina (RJ, RS, SC) com duas 

pesquisas cada, equivalente à produção de 8% individualmente, seguidos pelos demais 

Estados: Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Distrito Federal e Espírito Santo 

(CE, MG, PB, PE, DF, ES) que contribuem com uma pesquisa ou 4% da produção, cada 

um. 

 

Tabela 4 - Distribuição das pesquisas de acordo com o Estado onde foram produzidas. 

 

ESTADO Nº PESQUISAS % 

CE 1 4% 

MG 1 4% 

PB 1 4% 

PE 1 4% 

RJ 2 8% 

DF 1 4% 

RS 2 8% 

SC 2 8% 

ES 1 4% 

SP 13 52% 

TOTAL 25 100% 
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O Estado de São Paulo concentra 13 pesquisas que, dentro do quadro temporal 

inicialmente apresentado, estão bem distribuídas demonstrando constância e uma elevação 

da produtividade, particularmente a partir do ano de 2006. Outros Estados que 

apresentaram número acima de uma pesquisa são, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e 

Santa Catarina, nas três situações verifica-se uma produção esparsa, havendo vários anos 

que distanciam a produção das duas pesquisas registradas em cada caso. Os demais 

Estados, Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Espírito Santo e o Distrito Federal 

apresentaram apenas uma pesquisa conforme a Tabela 5 a seguir. 

 

Tabela 5 - Distribuição das pesquisas por Estado/ Ano em que foram defendidas. 

 

Ano/ 

Estado 

CE MG PB PE RJ DF RS SC ES SP Total 

1995 

         

1 1 

2000 

       

1 

  

1 

2001 1 

         

1 

2002 

      

1 

  

1 2 

2003 

           2004 

   

1 1 

  

1 1 1 5 

2005 

  

1 

  

1 

    

2 

2006 

 

1 

       

3 4 

2007 

         

2 2 

2008 

         

3 3 

2009 

    

1 

 

1 

  

2 4 

Total 1 1 1 1 2 1 2 2 1 13 25 

 

Quanto ao Grau de titulação obtido através da defesa das pesquisas por Estado, entre 

os três graus de Doutorado concedidos, dois encontram-se entre as pesquisas de São Paulo 

e um fora concedido para uma pesquisa do Rio Grande do Sul. Ao conceder onze títulos 

de mestrado, o Estado de São Paulo mantém sua supremacia; Santa Catarina e Rio de 

Janeiro, dois grandes centros produtores dessas pesquisas emitiram dois títulos de 

mestrado cada e os demais Estados citados na Tabela 6 a seguir, concederam cada um, 

apenas um título de mestrado. 
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Tabela 6 – Distribuição das pesquisas por Estado e Grau de Titulação obtido. 

 

 

Grau de titulação obtido 

 Estado Mestrado Doutorado Total 

CE 1 

 

1 

MG 1 

 

1 

PB 1 

 

1 

PE 1 

 

1 

RJ 2 

 

2 

DF 1 

 

1 

RS 1 1 2 

SC 2 

 

2 

ES 1 

 

1 

SP 11 2 13 

Total 22 3 25 

 

Dentre os 26 Estados brasileiros e o Distrito Federal, apenas 10 Estados (37%) 

apresentam pesquisas sobre a temática no período estudado. Mas é na distribuição das 

pesquisas entre as cinco regiões geográficas brasileiras que o desequilíbrio fica mais 

evidente, posto que a região Sudeste concentra 68% de toda a produção com 17 pesquisas, 

seguida pela região Sul com quatro pesquisas ou 16% do total, a seguir o Nordeste com 

12% correspondente a três pesquisas e, por fim, encontra-se a região Centro-Oeste com 

uma pesquisa ou produção de 4%; concluindo com a produção nula da região norte nesse 

campo de pesquisa (0%), conforme se pode visualizar a partir do Gráfico 4 elaborado de 

acordo com os dados apresentados na Tabela 7, apresentada em seguida.  
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Gráfico 4 – Distribuição das pesquisas por região geográfica brasileira. 
 

Tabela 7 - Distribuição das pesquisas por região geográfica. 
 

Regiões brasileiras Pesquisas por região %  

Norte 0 0% 

Centro-Oeste 1 4% 

Nordeste 3 12% 

Sudeste 17 68% 

Sul 4 16% 

TOTAL 25 100% 

 

Considerando os dados sob uma perspectiva diversa, constata-se mais uma vez a 

supremacia da Região Sudeste na produção das pesquisas estudadas, conforme se pode 

verificar da leitura da Tabela 8 a seguir, dos quatro Estados da Região Sudeste, todos 

produziram pesquisas sobre o tema, distribuídos conforme a distribuição por Estados 

anteriormente mencionada; por essa razão, a Região Sudeste apresenta índice de 100% 

com todos os seus Estados contribuindo para o tema dessas pesquisas.  

Em seguida, a Região Sul apresenta contribuição digna de nota sendo que, dos três 

Estados que a compõe, apenas o Paraná não traz pesquisas nesse contexto. Assim, a 

produção das pesquisas nas regiões Sudeste e Sul não é apenas mais numerosa do que nas 

demais regiões do país, mas também estas pesquisas encontram-se ali melhor distribuídas. 

 Situação diversa é encontrada nas demais regiões. A maior região do país, a região 

Nordeste, tem entre seus nove Estados, apenas três que são produtores dessas pesquisas, 

Pesquisas por região

Norte

Centro-oeste

Nordeste

Sudeste

Sul
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entre os quais Ceará, Paraíba e Pernambuco, o que representa 33% da região. Toda a 

região Centro-Oeste possui apenas um centro produtor que se localiza no Distrito Federal, 

embora a região possua quatro Estados. Por fim, a região Norte, não obstante conte com 

quatro Estados, não apresenta nenhum centro produtor de pesquisa sobre o tema estudado. 

 

Tabela 8 - Distribuição das pesquisas por Estados de cada região geográfica. 

 

Regiões 

Estados da 

região Estados que produziram pesquisas Estados % 

Norte 7 0 0 0% 

Centro-

Oeste 4 1 DF 25% 

Nordeste 9 3 CE,PB,PE 33% 

Sudeste 4 4 

MG,RJ,ES,S

P 

100

% 

Sul 3 2 RS,SC 67% 

TOTAL 27 10 - 37% 

 

 

3.4 Distribuição das pesquisas por Instituição Acadêmica 

 

 

Considerando a distribuição das pesquisas por Instituições de Ensino Superior, 

doravante IES, em que foram defendidas, também se pode estabelecer características 

relevantes. Analisando-as sob essa perspectiva, apura-se que a defesa das vinte e cinco 

pesquisas descritas neste trabalho ocorreu em dezoito diferentes IES - sendo que duas 

estão localizadas no Estado do Rio de Janeiro (UERJ e UNESA), duas no Estado do Rio 

Grande do Sul (UFRGS e UNISINOS) e sete no Estado de São Paulo (PUC-SP, UNESP, 

UNICAMP, UBC, UNIMEP, UNITAU e USP) - que estão todas devidamente 

relacionadas com as respectivas siglas na Tabela de Siglas e demonstram sua produção 

quantitativa na Tabela 9 a seguir.   
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Tabela 9- Distribuição das pesquisas segundo as instituições em que foram produzidas. 

 

IES N. DE PESQUISAS % 

PUC-SP 6 24% 

UFRGS 1 4% 

UNESP 1 4% 

UNISINOS 1 4% 

UNICAMP 1 4% 

UERJ 1 4% 

UBC 1 4% 

UNIMEP 1 4% 

UNITAU 1 4% 

USP 2 8% 

UNIUBE 1 4% 

UNB 1 4% 

UFPB 1 4% 

UFPE 1 4% 

UNESA 1 4% 

UFES 1 4% 

UFSC 2 8% 

UFCE 1 4% 

TOTAL 25 100% 

 

Observa-se a predominância do número de pesquisas defendidas na PUC-SP a partir 

do Gráfico 5. Ao todo, durante o período pesquisado, foram defendidas nessa instituição 

seis pesquisas, o que corresponde a 24% do total. Em seguida, embora com grande 

distanciamento de produtividade de pesquisas sobre o tema, nota-se a contribuição da 

USP e da UFSC, ambas com 8%, o que corresponde a duas pesquisas defendidas em cada 

uma. As demais 15 instituições contribuem com o tema com uma pesquisa cada, o que 

representa, individualmente, 4% das 25 pesquisas selecionadas para esse estudo.  
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Gráfico 5 – Distribuição das pesquisas por instituição acadêmica. 

 

A produção da PUC-SP, especificamente, distribui-se de forma equitativa ao longo do 

tempo, como pode ser observado na Tabela I do Apêndice B, demonstrando uma produção 

efetiva que se torna mais constante a partir de 2006 com uma pesquisa a cada ano, 

reforçando a tendência do quadro de produção das demais instituições que a partir do ano 

de 2004 até 2009, aumentaram o interesse sobre o tema do ensino da Língua Portuguesa 

mediada por tecnologias, esta fase distingue-se, portanto, do período entre 1995 e 2003 

cuja produção era bastante esparsa. 

Do cruzamento dos dados relacionados às IES, Programa de pós-graduação e ano de 

defesa das pesquisas, alcança-se o peculiar quadro apresentado na Tabela II do Apêndice 

B, no qual há exatamente uma pesquisa para cada ano, continuadamente, com a notória 

exceção do ano de 2003, quando não houve a defesa de nenhuma pesquisa sobre o tema.  

 Importante observar que a PUC- SP contribui com seis pesquisas entre as quais há 

três diferentes programas de pós-graduação, duas dessas pesquisas da PUC-SP 

relacionam-se ao programa de Língua Portuguesa, duas pesquisas dessa mesma 

universidade tem como programa a Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem e uma 

pesquisa pertence ao programa de Educação (Psicologia da Educação) da PUC-SP.  
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Essa diversidade de programas de uma mesma universidade repete-se também no caso 

da UFSC que possui dois programas produtores das pesquisas estudadas que são 

Educação e Engenharia de Produção, o mesmo ocorre no caso da USP que possui como 

programas das pesquisas a Educação e Ciências da Comunicação.  

Entre as quinze demais instituições de ensino superior, constam os respectivos 

programas de Educação, na Tabela II do Apêndice B, sendo que, excluindo-se a PUC-SP, 

USP e USFC já citadas e seus programas de pós-graduação, nove outras instituições tem a 

Educação como programa de pesquisa no corpus analisado (UFCE, UFES, UFPB, 

UFRGS, UNESA, UNESP, UNICAMP, UNIMEP e UNIUBE).  

Nesse mesmo contexto, outras duas instituições elegeram Letras como programa de 

pesquisa (UERJ e UFPE), ainda mais duas têm como programa a Linguística Aplicada 

(UNISINOS e UNITAU), uma tem como programa de pesquisa a Linguística (UNB) e 

outra a Semiótica, Tecnologias da Informação e Educação (UBC). 

A Tabela III do Apêndice B, por sua vez, permite visualizar a distribuição das 

pesquisas pelas IES, seus programas de pós-graduação, e o grau de titulação obtido. A 

produção da PUC-SP concentra suas pesquisas junto ao programa de pós-graduação em 

Língua Portuguesa, com duas pesquisas em nível de mestrado e uma de doutorado, 

totalizando 12%. Em seguida, a mesma IES alcança 8% do total, através do curso de 

Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem com duas pesquisas em nível de mestrado.  

Com o curso de Educação (Psicologia da Educação), a mesma IES contribui com uma 

pesquisa (4%) que vem juntar-se para totalizar os 24% de toda a produção com que 

contribui a PUC-SP para o tema em estudo. As demais IES considerados seus respectivos 

programas de pós-graduação contribuem com uma pesquisa cada, representando 

individualmente 4%, sendo que as pesquisas da UNESP e a UFRGS são em nível de 

Doutorado e as demais pesquisas em nível de Mestrado. 

 

 

3.5 Distribuição das pesquisas por principais orientadores 

 

 

Quanto à questão da orientação, há outra característica peculiar no quadro apresentado 

pelas pesquisas estudadas, como se pode observar a partir da Tabela 10, há uma elevada 

quantidade de orientadores, na relação de um orientador para cada pesquisa.  
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Tabela 10 - Orientadores das pesquisas. 

 

ORIENTADOR (ES) Data da defesa 
N. de 

pesquisas 

Regina Celia Pagliuch Silveira 01/02/1995 1 

Vânia Ribas Ulbricht 12/12/2000 1 

Brendan Coleman McDonald 01/09/2001 1 

Sueli Cristina Marquesi 01/05/2002 1 

Rosa Maria Hessel Silveira 01/12/2002 1 

Estrella D´alva Benaion Bohadana 01/01/2004 1 

Angelo Pedro Piovesan Neto 01/01/2004 1 

Nilcea Lemos Pelandre 01/04/2004 1 

Dilma Tavares Luciano 01/05/2004 1 

Jussara Martins Albernaz 01/10/2004 1 

Mirian de Albuquerque Aquino 01/07/2005 1 

Josênia Antunes Vieira 01/10/2005 1 

Carlos Alberto de Oliveira 01/04/2006 1 

Idméa Semeghini Di Próspero Machado De 

Siqueira 

01/06/2006 

1 

Salua Cecilio 01/06/2006 1 

        Melania Moroz 01/10/2006 1 

João Hilton Sayeg de Siqueira 01/10/2007 1 

Maria Nazaré da Cruz 01/12/2007 1 

Anise Abreu Gonçalves D'Orange Ferreira 01/05/2008 1 

Juvenal Zanchetta Júnior 01/10/2008 1 

Eliana Meneses de Melo 01/12/2008 1 

Dinora Moraes de Fraga 01/01/2009 1 

Maria Teresa Gonçalves Pereira 01/03/2009 1 

Heloisa Collins 01/05/2009 1 

Sérgio Ferreira do Amaral 01/07/2009 1 

 

Total 25 

 

 

3.6 Distribuição das pesquisas por área do conhecimento 

 

 

No cenário apresentado pelo Gráfico 6 corroborado pelos dados da Tabela 11 

apresentada em seguida, das vinte e cinco pesquisas, cinco não informaram a área do 

conhecimento a que se referem ou 20%. Entre as pesquisas que declararam sua área do 

conhecimento estão cinco pesquisas que correspondem à mesma porcentagem de 20% e 

que privilegiam o tema do ensino da Língua Portuguesa mediado por tecnologias 

concentrando-se na área da Educação.  
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A seguir, a área de Língua Portuguesa apresenta três pesquisas, o que corresponde a 

12%, sendo que as áreas da Linguística e da Linguística Aplicada possuem também três 

pesquisas ou 12% cada. As demais áreas: Letras Língua Portuguesa; Ensino-

Aprendizagem Tecnologia Educacional; Ensino-Aprendizagem Língua Portuguesa; 

Educação Permanente Ensino- Aprendizagem; Currículo Ensino-Aprendizagem Tópicos 

específicos de educação; Ciências Humanas Comunicação Linguística Letras e Artes 

apresentam apenas uma pesquisa cada ou 4%. 

 

 

 

Gráfico 6 – Distribuição das pesquisas por área do conhecimento. 
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Tabela 11- Áreas do conhecimento das pesquisas em estudo. 

 

Áreas do conhecimento N. de pesquisas % 

Ciências Humanas Comunicação Linguística, 

Letras e Artes 
1 4% 

Currículo Ensino-Aprendizagem Tópicos 

Específicos de Educação 
1 4% 

Educação 5 20% 

Educação Permanente Ensino-Aprendizagem 1 4% 

Ensino-Aprendizagem Língua Portuguesa 1 4% 

Ensino-Aprendizagem Tecnologia 

Educacional 
1 4% 

Letras Língua Portuguesa 1 4% 

Língua Portuguesa 3 12% 

Linguística 3 12% 

Linguística Aplicada 3 12% 

Não informada 5 20% 

Total 25 100% 

 

Da análise da distribuição das pesquisas por áreas de conhecimento ao longo dos anos, 

possibilitada pela leitura da Tabela IV contida no Apêndice B, percebe-se que em 1995, 

ano que inaugura o interesse sobre o tema do uso das tecnologias no ensino de Língua 

Portuguesa, a primeira pesquisa produzida declara como área de conhecimento a Língua 

Portuguesa, que ao longo do tempo viria a manter, entre outras áreas, seu lugar 

privilegiado.  

Após uma lacuna temporal entre o ano de 1996 e 1999, em que não foram registradas 

no Banco de Teses da CAPES pesquisas sobre o tema em estudo, essa temática é 

retomada entre 2000 de 2002, demonstrando continuidade com uma pesquisa defendida a 

cada ano. Nesse caso, as pesquisas produzidas em 2000 e 2001 não informam no registro 

de seus dados bibliográficos a área de pesquisa a que pertencem e as duas pesquisas 

produzidas em 2002 declaram como área de conhecimento a Língua Portuguesa e a área 

de Currículo Ensino-Aprendizagem Tópicos específicos em Educação.  

Uma nova e breve lacuna é registrada em 2003, sendo que em 2004 registra-se uma 

forte retomada que se mantém constante até 2009 indiciando a tendência de crescimento e 

manutenção do interesse sobre esse campo de pesquisa. Quanto às áreas do conhecimento 

declaradas pelas pesquisas nesse período, em 2004, das cinco pesquisas defendidas, duas 

não declararam sua área de pesquisa, uma refere-se a Ensino-Aprendizagem Língua 

Portuguesa, uma refere-se a Ensino-Aprendizagem Tecnologia Educacional e uma tem a 
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Linguística como área do conhecimento. Em 2005, das duas pesquisas defendidas, uma 

registra como área do conhecimento a Educação e outra, novamente, a Linguística 

marcando a presença dessa área que se tornou constante.  

No ano de 2006 apresentam-se quatro pesquisas sobre o tema, das quais, uma não 

informa sua área do conhecimento, duas referem-se à Educação indicando a 

predominância dessa área sobre as demais, e outra se refere à Linguística Aplicada 

iniciando a presença dessa área entre as pesquisas. Em 2007 novamente são defendidas 

duas pesquisas que têm como área de conhecimento Letras Língua Portuguesa e Educação 

Permanente Ensino-Aprendizagem.  

Em 2008 a temática retoma seu crescimento e são registradas três pesquisas que 

declaram como suas áreas de conhecimento: Ciências Humanas Comunicação Linguística 

Letras e Artes, a Linguística e a Educação. Por fim, em 2009, demonstrando a realidade da 

tendência de crescimento do tema e consolidação das respectivas áreas do conhecimento, 

foram produzidas quatro pesquisas, entre elas, uma em Língua Portuguesa, uma em 

Educação e duas em Linguística Aplicada.  

Relacionando os dados com o levantamento do número de Graus de titulação obtidos e 

as áreas do conhecimento a que se referem as pesquisas, registram-se os seguintes 

resultados: excluindo-se as cinco pesquisas que omitiram os números desses descritores, 

nota-se que das três pesquisas que pleiteavam o título do doutorado, uma tinha como área 

do conhecimento Currículo Ensino-Aprendizagem Tópicos Específicos de Educação, 

outra Educação especificamente, e a última tem como área do conhecimento a Língua 

Portuguesa.  

Quanto ao grau de Mestrado a que se relacionam ao todo vinte e duas pesquisas, 

quatro apresentam como área do conhecimento a Educação que prevalece sobre as demais 

como pode ser confirmado através do número total de cinco pesquisas que se voltam para 

essa área. Logo a seguir apresentam números relevantes as áreas da Linguística e da 

Linguística Aplicada com três pesquisas cada. A área de Língua Portuguesa demonstra 

relevância também com duas pesquisas e as demais áreas com uma pesquisa cada como 

demonstrado na Tabela V do Apêndice B.  

A relação das áreas do conhecimento declaradas pelas pesquisas denota que essas dez 

áreas, salvo melhor juízo, podem ser agrupadas em apenas três áreas principais, quais 

sejam: Língua Portuguesa (que agruparia as áreas de Ciências Humanas Comunicação 

Linguística Letras e Artes, á área de Letras Língua Portuguesa e á área de Língua 

Portuguesa propriamente dita); a segunda área abrangente seria a área de Educação (que 
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agruparia Currículo Ensino-Aprendizagem Tópicos Específicos de Educação, Educação 

Permanente Ensino-Aprendizagem, Ensino-Aprendizagem Língua Portuguesa, Ensino-

Aprendizagem Tecnologia Educacional e Educação propriamente dita); e a terceira área 

principal seria a de Linguística Aplicada (que agruparia Linguística e Linguística Aplicada 

propriamente dita). Esse entendimento não altera significativamente o resultado 

quantitativo anteriormente apurado, mas serve para ratificar a relevância dessas três áreas 

para as pesquisas em estudo. 

Considerando a área do conhecimento declarada pelas pesquisas de acordo com a IES 

em que foram defendidas, conforme os dados apresentados na Tabela VI do Apêndice B, 

obtêm-se a informação de que as pesquisas que não declararam a área do conhecimento 

em que atuaram pertencem às seguintes IES: UFCE, UNIUBE e USP com uma pesquisa 

cada e a UFSC com duas pesquisas. Entre as IES que apresentaram apenas uma pesquisa 

em diferentes áreas do conhecimento pode-se relacionar: UBC (Ciências Humanas 

Comunicação Linguística Letras e Artes), UFRGS (Currículo Ensino-Aprendizagem 

Tópicos Específicos de Educação), UNIMEP (Educação Permanente Ensino-

Aprendizagem), UFES (Ensino-Aprendizagem Língua Portuguesa), UNESA (Ensino-

Aprendizagem Tecnologia Educacional).  

Na área de Educação que se destacou entre as demais com cinco pesquisas, as IES que 

as produziram foram: PUC-SP, UFPB, UNESP, UNICAMP e USP. Elegeram a área de 

Língua Portuguesa as seguintes IES: PUC-SP, com duas pesquisas e a UERJ. A PUC-SP, 

a UFPE e a UNB apresentaram uma pesquisa cada na área de Linguística. Na emergente 

área da Linguística Aplicada, foram defendidas pesquisas na PUC-SP, UNISINOS e 

UNITAU.  

Cabe destacar a atuação da PUC-SP que além da produção numerosa sobre o tema do 

uso das tecnologias no ensino da Língua Portuguesa com seis pesquisas, apresenta 

também significativa diversidade de áreas do conhecimento sobre as quais suas pesquisas 

se voltaram. Entre as diversas áreas do conhecimento declaradas, a PUC-SP produziu 

pesquisas voltadas para o campo da Educação, Letras Língua Portuguesa, Linguística e 

Linguística Aplicada com uma pesquisa cada e também produziu duas pesquisas voltadas 

para a área da Língua Portuguesa especificamente.  
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3.7 Distribuição por linhas de pesquisas 

 

 

Ao proceder à análise por linhas de pesquisas declaradas nos dados bibliográficos que 

acompanham os resumos apresentadas no Quadro 6 abaixo, observa-se que há uma linha 

de pesquisa diferente para cada resumo apresentado, assemelhando-se ao mesmo quadro 

anteriormente exposto no que se refere ao número de orientadores das pesquisas que 

apresenta essa mesma relação numérica de um para um. Para ambos os descritores, tanto 

no que se refere ao número de orientadores, como quanto à grande diversidade de linhas 

de pesquisa, o que parece estar sendo indicado é que a temática do uso das tecnologias no 

ensino da Língua Portuguesa, embora com um bom número de pesquisas que corroboram 

o interesse sobre o tema, apresenta ainda um caminho a percorrer para estruturar-se como 

um campo de pesquisa no cenário nacional.  

 

Quadro 6 - Distribuição por linhas de pesquisa. 

 

N. DE ORDEM LINHAS DE PESQUISA 

1 Leitura e Redação 

2 Cultura, Currículo e Sociedade 

3 Abordagens Pedagógicas do Ensino de Linguagem 

4 Linguagem e Práticas escolares 

5 Educação Matemática, Científica e Tecnológica 

6 Ensino da Língua Portuguesa 

7 Projeto Isolado 

8 Linguagens, Tecnologias e Culturas 

9 Linguagem, Tecnologia e Educação 

10 Leitura, Escrita e Ensino de Língua Portuguesa 

11 Formação de Professores 

12 Ensino e aprendizagem de línguas 

13 Não informado 

14 Desenvolvimento, Ensino e Aprendizagem 

15 Não informado 

16 Discurso e Interação em Contextos Institucionais 

17 Estudos Culturais e Tecnologias de Informação e Comunicação 

18 Não informado 

19 Tecnologias de Informação e Comunicação nos Processos Educacionais - TICPE 

20 Não informado 

21 Não informado 

22 Sistemas de Significação em Imagem e Som 

23 Avaliação Educacional 

24 Não informado 

25 Leitura e Redação em Língua Portuguesa 
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3.8 Distribuição das pesquisas por dependência administrativa das IES que as 

produziram 

 

 

Como pode ser visualizado através do Gráfico 7, entre as vinte e cinco pesquisas 

analisadas, as universidades públicas preponderam sobre as demais quando considerado o 

número total de pesquisas de acordo com a dependência administrativa das instituições de 

ensino superior (IES) onde foram defendidas, embora as universidades particulares 

apresentem um número significativo em relação às universidades públicas em seus 

diversos âmbitos.  

 

 

 

Gráfico 7 - Distribuição das pesquisas por dependência administrativa das IES que as 

produziram. 

 

De acordo com a Tabela 12 a seguir, onze das vinte e cinco pesquisas, o que 

corresponde a 44% do total da produção estudada, originaram-se de universidades 

particulares. As instituições de ensino superior de âmbito federal contribuíram com oito 

pesquisas, o equivalente a 32%. Em seguida, as universidades estaduais apresentaram 

cinco pesquisas sobre o tema em epígrafe durante o período analisado, representando 20% 

dessa produção. Por fim, uma instituição de ensino superior de âmbito municipal 

respondeu por 4% do total, contribuindo com uma pesquisa.  
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Tabela 12 - Distribuição das pesquisas por dependência administrativa das IES que as 

produziram. 

 

Dependência administrativa das Universidades produtoras das pesquisas 
N. de 

Pesquisas % 

Estadual 5 20% 

Federal 8 32% 

Municipal 1 4% 

Particular 11 44% 

Total 25 100% 

 

 

3.9 Distribuição das pesquisas por agências financiadoras do discente ou autor da 

tese ou dissertação 

 

 

Quanto à questão das agências financiadoras das pesquisas, a Tabela 13 a seguir expõe 

o problema da escassez de investimentos na produção acadêmica estudada e informa quais 

as principais agências financiadoras existentes. Apenas uma das pesquisas não informou 

apropriadamente se dispunha ou não de financiamento, o que corresponde a 4%, mas 

dezoito pesquisas ou significativos 72% afirmam não dispor de recursos que não os dos 

próprios autores para desenvolverem suas pesquisas, conclui-se, portanto que o vácuo 

referente à ausência de financiamento nesse contexto corresponde a 76%.  

 

Tabela 13 - Distribuição de pesquisas por agências financiadoras. 

 

Agência financiadora N. de pesquisas % 

CAPES - DS 1 4% 

CAPES/PROSUP 1 4% 

INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL SÃO MIGUEL 

PAULISTA 

1 4% 

NAO HÁ 18 72% 

NÃO INFORMADO 1 4% 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO / FDE 1 4% 

SEESP - Secretaria de Educação do Estado de São Paulo 1 4% 

Universidade de Taubaté 1 4% 

Total 25 100% 
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Ainda de acordo com os dados apresentados na Tabela 13 e que podem ser melhor 

visualizados no Gráfico 8 a seguir, apenas 24% do total das pesquisas puderam contar 

com financiamento que se originou de seis diferentes instituições responsáveis pelo 

suporte financeiro de apenas uma pesquisa cada. Entre essas instituições podem ser 

citadas a Universidade de Taubaté, a SEESP (Secretaria de Educação do Estado de São 

Paulo), a Secretaria de Estado da Educação/FDE, a Instituição Educacional São Miguel 

Paulista, a CAPES/PROSUP e a CAPES-DS.  

Entretanto, considerando o fato de que apenas seis instituições tornaram-se 

financiadoras de uma pesquisa cada, no total de seis pesquisas financiadas entre vinte e 

cinco ao longo de catorze anos se for levado em conta o período compreendido entre a 

defesa da primeira pesquisa em 1995 e o último ano desse estudo em 2009, depreende-se a 

insuficiência de recursos voltados para a pesquisa e a necessidade de ampliação dessa 

demanda com o objetivo de incentivar e elevar a quantidade e a qualidade da produção 

acadêmica e científica brasileira. 

 

 

 

Gráfico 8 – Distribuição das pesquisas por agências financiadoras. 
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4 DESCRIÇÃO DAS TENDÊNCIAS GERAIS DAS PESQUISAS DIVULGADAS NO 

BANCO DE TESES DA CAPES DE 1987 A 2009, SOBRE O USO DAS 

TECNOLOGIAS NO ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 

4. 1 Distribuição das pesquisas por níveis de ensino estudados 

  

 

Os níveis escolares estudados receberam a denominação legal vigente à época da 

defesa das pesquisas. Considerando, portanto, o período das pesquisas entre 1995 e 2009, a 

legislação utilizada para identificação dos níveis escolares está contida na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação que determina: 

  

TÍTULO V 

Dos Níveis e das Modalidades de Educação e Ensino 

CAPÍTULO I 

Da Composição dos Níveis Escolares 

Art. 21. A educação escolar compõe-se de: 

I - educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino 

médio; 

II - educação superior.  

(BRASIL Lei n.º 9.394/96 de 20 de dezembro de 1996) 

 

Respeitados os níveis e modalidades de ensino previstos na legislação educacional 

brasileira para a descrição das pesquisas quanto aos níveis de ensino pesquisados, estes serão 

assim considerados nesse trabalho: Ensino Fundamental I (EF I), que abrange da primeira à 

quarta série, Ensino Fundamental II (EF II), de 5ª a 8ª séries, Ensino Médio (EM), Ensino 

Superior (ES) e “Outros”. Sob essa denominação “Outros”, estão compreendidos sujeitos de 

pesquisa que não se enquadram nas classificações oficiais por níveis de ensino já 

mencionadas anteriormente, e que são tão diversos quanto: usuários de sites idiomáticos, 

jovens nas comunidades virtuais ou sujeitos de pesquisa não identificados.  

Com o objetivo de explicitar melhor a classificação e características dos níveis de 

ensino estudados pelas pesquisas, é apresentado a seguir o Diagrama 1, elaborado com base 

no informe da Organização dos Estados Ibero americanos (OEI), Sistema Educativo (2002). 

 

 

 



68 

 

 Pós-Graduação Stricto Sensu 

Doutorado 

 

Pós- Doutorado 

    

 

Mestrado  

 

Lato sensu 

Especialização 

  

 

 
 

  

Aperfeiçoamento 

     

Outros 

 Graduação Educação Superior 

Anos de estudo  

   

 

Duração variável  

 

Cursos sequenciais Cursos de extensão 

 

3 a 6 anos  

 

Educação Profissional 

  

 

 
 

    

       

  

Processos seletivos 

    

 

 

 

 

 

    

E
d

u
ca

çã
o

 B
ás

ic
a 

A partir de  

Ensino Médio 

Anos de estudo  

 

Educação Profissional 

15 anos    
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de idade 3 a 4 anos  
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      Dos 7 aos 

Ensino Fundamental 

Anos de estudo  

 

Educação de Jovens e Adultos 

14 anos    

 

Mínimo de 15 anos de idade 

de idade 8 anos  

   

    

Educação Especial - integrada  

4 a 6 anos 

Educação Infantil 

Pré- escola 

       

   0 a 3 anos  Creche 

    

Diagrama 1 - Organização e Estrutura da Educação no Brasil. 

 

De acordo com a Tabela 14 a seguir, as pesquisas analisadas estão predominantemente 

voltadas ao Ensino Médio (EM), nível de ensino privilegiado por sete pesquisas (28%). A 

seguir as pesquisas voltam-se para o EF II, ES e Outros com cinco pesquisas cada (20%), por 

fim, o EF I conta com três pesquisas ou 12%.  
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 Tabela 14 - Distribuição das pesquisas por nível de ensino privilegiado. 

 

Nível de ensino N. de pesquisas % 

EF I 3 12% 

EF II 5 20% 

EM 7 28% 

ES 5 20% 

OUTROS 5 20% 

Total 25 100% 

 

Cumpre observar ainda que, embora atendendo à classificação oficial dos níveis de 

ensino, algumas pesquisas contemplaram modalidades específicas desses níveis, tais como um 

estudo sobre o sistema de telensino correspondente à 8ª série do Ensino Fundamental, e uma 

pesquisa que, embora classificada como referente ao Ensino Médio (EM), atende à 

modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) nesse nível de ensino. 

 

 

 

Gráfico 9 – Distribuição das pesquisas por nível de ensino pesquisado. 

 

Com exceção da Educação Infantil, os demais níveis de ensino formais foram 

atendidos pelas pesquisas. Seguindo essa tendência, de acordo com o exposto no Gráfico 9 

acima, o nível de ensino menos privilegiado é o Ensino Fundamental I (EF I), que contempla 

de 1ª a 4ª série, de acordo com a sistematização dos níveis de ensino vigente à época do 

registro dessas pesquisas.  
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Corroborando com esse entendimento, pela análise da Tabela 15 a seguir, percebe-se 

que apenas a partir de 2006 as pesquisas passam a contemplar essas séries iniciais, tendência 

que permanece constante em 2008 e 2009. Por fim, as pesquisas sobre as séries iniciais 

representam apenas 12% do total, o que corresponde a três das vinte e cinco pesquisas 

elencadas. 

 

Tabela 15 - Distribuição por nível de ensino e ano de defesa das pesquisas. 

 

Nível 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total % 

EF I 

       

1 

 

1 1 3 12% 

EF II 

  

1 1 

     

2 1 5 20% 

EM 

 

1 

   

1 1 1 1 1 1 7 28% 

ES 1 

  

1 

 

1 1 1 

   

5 20% 

OUTROS 

     

2 

 

1 1 

 

1 5 20% 

Total 1 1 1 2 0 4 2 4 2 4 4 25 100% 

 

As pesquisas depositadas no Banco de Teses da CAPES sobre o uso das tecnologias 

no ensino da Língua Portuguesa, ao longo dos anos voltaram seu interesse 

preponderantemente sobre o Ensino Médio (EM), interesse que se firmou e se manteve 

constante a partir de 2004, ano que marca também a consolidação dessa temática no meio 

acadêmico e científico.  Entre os níveis do Ensino Fundamental II (EF II), Ensino Superior 

(ES) e aqueles classificados como “Outros” por não se enquadrarem na classificação legal dos 

níveis escolares, há um interesse equitativo ao longo do período, demonstrado pelo número 

total de pesquisas que resultam em cinco, no caso, 20% das pesquisas para cada um desses 

níveis.  

O diferencial na distribuição das pesquisas entre os níveis EF II, ES e Outros, 

encontra-se no fato de que, no que se refere ao ES, as pesquisas distribuem-se na primeira 

fase do período de forma esparsa em 1995 e 2002, tornando-se constante posteriormente em 

2004, 2005 e 2006, concentrando-se, portanto, nas porções iniciais e intermediárias do 

período; quanto ao EF II, as pesquisas iniciam-se também na primeira fase do período, em 

2001 e 2002, sendo retomadas posteriormente em 2008 com duas pesquisas e em 2009 com 

uma, concentram-se, portanto, de maneira intercalada, na fase inicial e final do período 

estudado.  

O nível descrito como “Outros”, que caracteriza as pesquisas voltadas para sujeitos 

que não se enquadram nos níveis de ensino oficiais, apresenta seu crescimento na última fase 
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do período em estudo, iniciando com duas pesquisas em 2004, uma em 2006 e 2007 e a mais 

recente em 2009, é um fenômeno, portanto, da fase final do período.  

O Ensino Fundamental I (EF I) que equivale, no caso, da 1ª à 4ª séries, conta com o 

interesse de apenas três pesquisas ao longo desses anos, interesse, aliás, despertado apenas na 

segunda metade desse período, a partir de 2006 apresentando, posteriormente duas pesquisas, 

uma em 2008 e outra em 2009. Entretanto, a leitura da Tabela 15 indicia uma tendência de 

crescimento no número das pesquisas, voltadas para o Ensino Fundamental I e II (EF I e II), 

especialmente nos dois últimos anos do período referenciado. 

 A produção da PUC-SP encontra-se bem distribuída entre todos os níveis, 

prevalecendo o foco no Ensino Superior como se depreende da Tabela 16 abaixo. A UFSC e a 

USP apresentam duas pesquisas cada, voltadas em ambos os casos, uma pesquisa para o 

Ensino Médio e outra para o descritor de nível de ensino caracterizado como “Outros”. Cabe 

salientar ainda que, as três pesquisas que demonstraram interesse sobre o EF I são originárias 

de instituições de ensino exclusivamente paulistas (PUC-SP, UNESP e UNICAMP).  

 

Tabela 16 - Distribuição das pesquisas por IES e nível escolar estudado. 

 

Universidades 
Níveis escolares privilegiados nas pesquisas   

EF I EF II EM ES OUTROS Total 

PUC-SP  1 1 1 2 1 6 

UBC 

  

1 

  

1 

UERJ  

    

1 1 

UFCE 

 

1 

   

1 

UFES 

  

1 

  

1 

UFPB  

  

1 

  

1 

UFPE 

 

1 

   

1 

UFRGS 

 

1 

   

1 

UFSC 

  

1 

 

1 2 

UNB 

   

1 

 

1 

UNESA 

   

1 

 

1 

UNESP  1 

    

1 

UNICAMP  1 

    

1 

UNIMEP  

  

1 

  

1 

UNISINOS 

 

1 

   

1 

UNITAU 

    

1 1 

UNIUBE 

   

1 

 

1 

USP 

  

1 

 

1 2 

Total 3 5 7 5 5 25 
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Entre as instituições de ensino superior cujas pesquisas se voltaram para o EF II, 

apenas uma é paulista (PUC-SP), entre as demais, duas são sediadas no Rio Grande do Sul 

(UFRGS e UNISINOS) e duas pertencem à região nordeste (UFCE e UFPE). O EM desperta 

o interesse do maior número de instituições, em sua maioria paulistas (PUC-SP, UBC, 

UNIMEP e USP), as demais pesquisas apresentam maior variedade em sua origem 

geográfica, sendo ainda uma do sudeste (UFES), uma do nordeste (UFPB) e uma originária da 

região Sul (UFSC).  

O nível descrito como ES desperta o interesse de cinco instituições de ensino, uma do 

Distrito Federal (UNB) e a demais predominantemente da região Sudeste, duas dessas 

pesquisas tiveram sua defesa junto à PUC – SP, um na UNESA sediada no Rio de Janeiro e 

uma na UNIUBE localizada no Estado de Minas Gerais. O descritor “Outros” encontrou o 

interesse de instituições de ensino predominantemente da região Sudeste e Sul, quatro 

universidades localizadas na região Sudeste (PUC-SP, UERJ, UNITAU e USP) e uma 

universidade localizada na região Sul (UFSC) elegeram sujeitos de pesquisa que não puderam 

ser classificados entre os níveis oficiais de ensino.  

Tendo como parâmetro a distribuição das pesquisas por área do conhecimento e nível 

escolar estudado conforme a Tabela VII do Apêndice B, considera-se que os dados mais 

relevantes para observação são de que, entre as sete pesquisas voltadas à Educação como Área 

do Conhecimento, três referem-se ao EF I e duas ao Ensino Médio (EM). Portanto, entre os 

níveis de ensino e áreas do conhecimento relacionados, predominam entre as vinte e cinco 

pesquisas, a Educação como mais recorrente área do conhecimento e o EM como o nível de 

ensino mais pesquisado.  Entre as demais áreas do conhecimento, encontram-se a Língua 

Portuguesa, a Linguística e a Linguística Aplicada como mais relevantes para as pesquisas em 

estudo após a área da Educação. Das três pesquisas realizadas na área de Língua Portuguesa, 

duas tem o Ensino Superior (ES) como nível de ensino pesquisado; na área da Linguística, 

duas pesquisas voltaram seu interesse sobre o Ensino Fundamental II. A Linguística Aplicada 

foi contemplada como área do conhecimento com três pesquisas, sendo que uma voltada para 

o Ensino Fundamental II (EF II), uma focou seu interesse sobre o Ensino Médio (EM) e a 

última tem seu nível de ensino também caracterizado como “Outros”.  
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4.2 Distribuição por dependência administrativa das instituições de ensino a que se 

destinam as pesquisas. 

 

 

Considerando a dependência administrativa das instituições de ensino a que se 

destinam as pesquisas, observa-se no Gráfico 10 elaborado com base nos dados da Tabela 17 

abaixo, que a maioria das pesquisas, treze entre as vinte e cinco analisadas, o que corresponde 

a 52%, destinam seus estudos sobre o uso das tecnologias no ensino da Língua Portuguesa 

preferencialmente a escolas públicas. Não foi identificada a dependência administrativa das 

instituições de ensino a que se destinam as pesquisas em oito resumos (32%). Entre as demais 

pesquisas que identificaram a dependência administrativa das instituições que investigaram, 

três são particulares (12%) e uma pesquisa (4%) enfocou simultaneamente escolas públicas e 

particulares em seu estudo.  

 

 
 

 

Gráfico 10 – Distribuição por dependência administrativa das instituições de ensino a 

que se destinam as pesquisas. 

 

Tabela 17 - Distribuição das pesquisas por tipo de estabelecimento de ensino a que se 

destinam as pesquisas. 

 Dependência Administrativa N. de pesquisas % 

Pública 13 52% 

Particular  3 12% 

Públicas e particulares 1 4% 

Não identificado 8 32% 

Total 25 100% 

 

Pública

Particular

Públicas e particulares

Não identificada
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4.3 Distribuição das pesquisas por gênero de trabalho acadêmico  

 

 

De acordo com a classificação proposta por Soares (1989), as pesquisas possuem dois 

gêneros principais: pesquisas de intervenção e pesquisa de descrição. Segundo a autora, a 

pesquisa de intervenção pode ser assim classificada quando o pesquisador intervém no 

processo. De outra forma, quando o pesquisador descreve o processo sem pretender alterá-lo, 

classifica-se a pesquisa como de descrição.  

Considerando essa classificação, entre as 25 pesquisas selecionadas para esse estudo, 

predominam as pesquisas de descrição, que consistem em estudos de caso, análises de 

conteúdo e pesquisas bibliográficas com 76%, totalizando 19 pesquisas. Conforme os dados 

apresentados na Tabela 18 e ilustrados pelo Gráfico 11 a seguir, as demais seis pesquisas que 

correspondem a 24% do total são classificadas como pesquisa de intervenção por se tratar de 

pesquisas experimentais e pesquisa-ação. 

 

Tabela 18 - Distribuição das pesquisas de acordo com o gênero de trabalho acadêmico. 

 

Gênero de trabalho acadêmico Quantidade % 

Pesquisa de intervenção 6 24% 

Pesquisa de descrição 19 76% 

Total 25 100% 

 

.  

 

Gráfico 11 – Distribuição das pesquisas de acordo com o gênero de trabalho 

acadêmico. 

Pesquisa de intervenção

Pesquisa de descrição
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Há uma tendência constante e crescente de realizar pesquisas de caráter descritivo 

sobre o tema em estudo, de acordo com os dados apresentados pela Tabela 19 abaixo, que 

demonstram a escolha do gênero das pesquisas ao longo do tempo.  As pesquisas de 

intervenção, diferentemente, apesar de se manterem constantes ao longo do período, 

apresentam produção intercalada inicialmente, com uma produção ano sim, outro ano não, 

mantendo uma frequência maior que possa indiciar uma nova tendência de crescimento 

apenas nos últimos dois anos (2008 e 2009). 

 

Tabela 19- Distribuição das pesquisas por gênero de trabalho acadêmico e ano de 

publicação. 

 

Gênero acadêmico 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total % 

Pesquisa de intervenção 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 1 6 24% 

Pesquisa de descrição 1 

 

1 1 

 

4 2 3 2 2 3 19 76% 

Total 1 1 1 2 0 5 2 4 2 3 4 25 100% 

 

Ratificando esse quadro que demonstra a predominância das pesquisas de descrição, 

observa-se da análise da Tabela 20 que relaciona os gêneros das pesquisas com as IES que as 

produziram, apresentada em seguida, que entre as seis pesquisas produzidas pela PUC-SP, 

cinco foram pesquisas de descrição e apenas uma de intervenção. Entre as duas pesquisas 

produzidas pela USP, ambas foram pesquisas de descrição. Na UFSC onde também duas 

pesquisas foram produzidas, uma foi de descrição e outra de intervenção. 
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Tabela 20 - Distribuição das pesquisas por Universidade e Gênero de trabalho 

acadêmico. 

 

  Gênero de trabalho acadêmico     

Universidades 
Pesquisa de intervenção Pesquisa de descrição Total % 

        

PUC-SP  1 5 6 24% 

UFRGS  

 

1 1 4% 

UNESP   1 

 

1 4% 

UNISINOS  1 

 

1 4% 

UNICAMP  

 

1 1 4% 

UERJ  

 

1 1 4% 

UBC  

 

1 1 4% 

UNIMEP  

 

1 1 4% 

UNITAU  1 

 

1 4% 

USP  

 

2 2 8% 

UNIUBE  

 

1 1 4% 

UNB  

 

1 1 4% 

UFPB  

 

1 1 4% 

UFPE  

 

1 1 4% 

UNESA  

 

1 1 4% 

UFES  1 

 

1 4% 

UFSC  1 1 2 8% 

UFCE  

 

1 1 4% 

Total 6 19 25 100% 

 

Estabelecendo uma relação entre o gênero de trabalho acadêmico e as áreas do 

conhecimento a que se referem conforme a Tabela 21 apresentada em seguida, a pesquisa de 

descrição ainda permanece em vantagem, com exceção da área da Linguística Aplicada onde, 

das três pesquisas produzidas, contrariando a tendência das demais áreas, duas foram 

pesquisas de intervenção e uma de descrição, fato esse, salvo melhor juízo, que decorre da 

própria característica da área que privilegia intervenções na prática pedagógica.  
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Tabela 21 - Distribuição das pesquisas por Área de Conhecimento e Gênero de 

trabalho acadêmico. 

 

Áreas do conhecimento 
Gênero de trabalho acadêmico 

Total 
Pesquisa de intervenção Pesquisa de descrição 

Ciências Humanas Comunicação Linguística, 

Letras e Artes  
1 1 

Currículo Ensino-Aprendizagem Tópicos 

Específicos de Educação  
1 1 

Educação 1 4 5 

Educação Permanente Ensino-Aprendizagem 
 

1 1 

Ensino-Aprendizagem Língua Portuguesa 1 
 

1 

Ensino-Aprendizagem Tecnologia Educacional 
 

1 1 

Letras Língua Portuguesa 
 

1 1 

Língua Portuguesa 1 2 3 

Linguística 
 

3 3 

Linguística Aplicada 2 1 3 

Não informada 1 4 5 

Total 6 19 25 

 

 Ainda correlacionando o gênero de trabalho acadêmico e o nível de ensino 

privilegiado, verifica-se que as pesquisas de descrição prevalecem em todos os níveis 

conforme demonstrado na Tabela 22 abaixo.  

 

Tabela 22 - Distribuição das pesquisas por nível escolar estudado e gênero de trabalho 

acadêmico. 

 

  Gênero de trabalho acadêmico   

Nível de ensino Pesquisa de intervenção Pesquisa de descrição Total 

Ensino Fundamental - Nível I 1 2 3 

Ensino Fundamental - Nível II 1 4 5 

Ensino Médio 2 5 7 

Ensino Superior 1 4 5 

Outros 1 4 5 

Total 6 19 25 
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4.4 Distribuição das pesquisas por recursos tecnológicos estudados. 

 

Como se pode depreender da observação do Gráfico 12 e Tabela 23 a seguir, entre as 

25 pesquisas selecionadas, apenas dois recursos tecnológicos foram contemplados: o 

computador e a televisão. Apenas cinco pesquisas ou 20% detiveram-se nas questões 

relacionadas ao ensino através da TV. De fato, prevalece entre as pesquisas o interesse sobre o 

computador, para o qual vinte pesquisas voltaram seu olhar, tornando relevante essa 

tecnologia em 80% das pesquisas.  

 

 

 

Gráfico 12 – Recursos tecnológicos contemplados nas pesquisas. 

 

Tabela 23 - Distribuição das pesquisas por recursos tecnológicos pesquisados 

 

Suporte tecnológico N. de pesquisas % 

Computador 20 80% 

TV 5 20% 

Total  25 100% 

 

Ao estabelecer a relação entre os recursos tecnológicos estudados pelas pesquisas e o 

período de tempo analisado por esse trabalho conforme apresentado pela Tabela 24 a seguir, 

pode-se verificar que desde o início, logo na primeira pesquisa datada de 1995, o interesse 

esteve voltado para o uso do computador. Uma vez retomadas as pesquisas no ano de 2000, 

novamente a única pesquisa produzida elegeu o computador como recurso tecnológico a ser 

estudado. Apenas em 2001, após um longo período de tempo decorrido desde a primeira 

pesquisa sobre o uso da tecnologia no ensino da Língua Portuguesa, a única pesquisa 

Computador

TV
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defendida nesse ano, escolhe a TV como recurso tecnológico a ser focado. O ano de 2002 

apresenta simultaneamente duas pesquisas, sendo que uma que tem o computador e outra tem 

a TV como recurso tecnológico principal a ser pesquisado. Essa primeira fase da produção 

acadêmica estudada por este trabalho apresenta uma produção escassa e esparsa, de apenas 

cinco pesquisas defendidas ao longo de um lapso de tempo que se estende de 1995 a 2003 e 

que se dividem em três pesquisas sobre o uso do computador e duas pesquisas sobre a TV. 

Após o recesso produtivo de 2003, as pesquisas são retomadas com ímpeto renovado 

em 2004, nesse ano, registra-se a predominância do computador como tecnologia de maior 

interesse para essas pesquisas figurando em quatro das cinco pesquisas, o que contrasta com o 

posicionamento da TV que aparece em apenas uma pesquisa nesse mesmo ano. Em 2005 as 

duas únicas pesquisas referem-se ao uso do computador; a produção acadêmica de 2006 

contempla três pesquisas voltadas para o uso do computador, tendo como contrapartida 

apenas uma pesquisa sobre o uso da TV. Nos anos de 2007 e 2008 os estudos sobre o uso do 

computador prevalecem com duas e três pesquisas respectivamente; em 2009 há a retomada 

da TV como recurso tecnológico a ser estudado para o ensino da língua materna, sendo que o 

uso do computador mantém um número significativo de estudos com três pesquisas nesse ano, 

mantendo sua supremacia sobre as demais tecnologias empregadas no contexto das pesquisas 

analisadas através deste trabalho. 

 

Tabela 24 - Distribuição das pesquisas por ano de defesa e recurso tecnológico 

pesquisado. 

 

Ano Computador TV Total 

1995 1 

 

1 

2000 1 

 

1 

2001 

 

1 1 

2002 1 1 2 

2003 

   2004 4 1 5 

2005 2 

 

2 

2006 3 1 4 

2007 2 

 

2 

2008 3 

 

3 

2009 3 1 4 

Total 20 5 25 
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Considerando a distribuição das pesquisas pelo recurso tecnológico, computador ou 

TV, eleito para estudo e as instituições de ensino superior (IES) que promoveram essas 

pesquisas, obtém-se informações também relevantes advindas da leitura da Tabela 25 abaixo. 

Na PUC-SP onde foram defendidas mais pesquisas, seis ao total, todas têm o computador 

como o recurso tecnológico pesquisado para o ensino da Língua Portuguesa. O mesmo ocorre 

com a produção da UFSC que entre suas duas pesquisas também têm o computador como 

recurso tecnológico estudado.  O contraponto da análise dessas universidades que apresentam 

o maior número de pesquisas fica por conta da USP que ao contrário da PUC-SP e da UFSC, 

elege a TV como recurso tecnológico a ser estudado. 

 

 Tabela 25 - Distribuição das pesquisas por recurso tecnológico pesquisado pelas IES. 

 

IES Computador TV Total 

PUC-SP 6 

 

6 

UBC 1 

 

1 

UERJ 1 

 

1 

UFCE 

 

1 1 

UFES 1 

 

1 

UFPB 1 

 

1 

UFPE 1 

 

1 

UFRGS 

 

1 1 

UFSC 2 

 

2 

UNB 1 

 

1 

UNESA 1 

 

1 

UNESP 1 

 

1 

UNICAMP 

 

1 1 

UNIMEP 1 

 

1 

UNISINOS 1 

 

1 

UNITAU 1 

 

1 

UNIUBE 1 

 

1 

USP 

 

2 2 

Total 20 5 25 

 

Considerando a relação entre a área do conhecimento e o recurso tecnológico 

escolhido pelas pesquisas conforme demonstra a Tabela 26 a seguir, verifica-se que as 

pesquisas sobre o uso do computador no ensino da Língua Portuguesa estão presentes em 

nove das dez áreas do conhecimento encontradas no corpus, com exceção da área de 

Currículo Ensino-Aprendizagem Tópicos Específicos de Educação. Nota-se ainda que as 

áreas do conhecimento que apresentam maior número de pesquisas sobre o uso do 
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computador para o ensino da Língua Portuguesa são: Educação, Língua Portuguesa, 

Linguística e Linguística Aplicada, com três pesquisas cada. Outras cinco diferentes áreas do 

conhecimento ligadas à Educação e à Língua Portuguesa apresentam uma pesquisa cada. Tais 

constatações ratificam o grande interesse sobre o uso do computador como recurso 

tecnológico para o ensino da Língua Portuguesa. Em contrapartida, o uso da TV como recurso 

tecnológico utilizado para o ensino da língua materna surge em cinco pesquisas, das quais 

duas na área da Educação e uma na área de Currículo Ensino-Aprendizagem Tópicos 

Específicos de Educação. O uso da TV nesse contexto, portanto, concentra-se na área do 

conhecimento ligada à Educação, não apresentando a mesma diversidade de interesses voltada 

para o uso do computador. Cinco das pesquisas que compõem o corpus não declararam sua 

área do conhecimento. 

 

Tabela 26 – Distribuição das pesquisas por área do conhecimento e recurso 

tecnológico pesquisado. 

 

Áreas do conhecimento Computador TV Total 

Ciências Humanas Comunicação Linguística, Letras e Artes 1 
 

1 

Currículo Ensino-Aprendizagem Tópicos Específicos de Educação 
 

1 1 

Educação 3 2 5 

Educação Permanente Ensino-Aprendizagem 1 
 

1 

Ensino Aprendizagem Língua Portuguesa 1 
 

1 

Ensino Aprendizagem Tecnologia Educacional 1 
 

1 

Letras Língua Portuguesa 1 
 

1 

Língua Portuguesa 3 
 

3 

Linguística 3 
 

3 

Linguística Aplicada 3 
 

3 

Não informada 3 2 5 

Total 20 5 25 

  

Sob a perspectiva da distribuição das pesquisas levando em consideração o recurso 

tecnológico e o nível de ensino priorizado pelas pesquisas conforme demonstrado na Tabela 

27 apresentada na próxima página, embora note-se ainda a priorização do computador, 

observa-se que há um maior equilíbrio na frequência com que surgem o computador ou a TV 

em cada nível de ensino estudado. Assim, o computador surge como recurso tecnológico 
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pesquisado em todos os níveis de ensino, enquanto que a TV surge em quase todos os níveis 

de ensino, com exceção do Ensino Superior.  

Considerando a distribuição das pesquisas em cada nível separadamente, observa-se 

que em todos os níveis, o uso do computador aparece novamente com maior frequência nas 

pesquisas. Dessa maneira, entre as três pesquisas que priorizaram o EF I, duas elegeram o 

computador como recurso a ser pesquisado e uma escolheu a TV. Entre as cinco pesquisas 

sobre o EF II, três se debruçaram sobre o uso do computador e duas sobre o uso da TV. No 

nível de ensino que concentra o maior número de pesquisas, o EM, seis trabalhos foram sobre 

o uso do computador e apenas um sobre o uso da TV. Das cinco pesquisas voltadas para o ES, 

todas se concentraram no estudo do computador como recurso de ensino. Com o mesmo 

número de pesquisas, o descritor de nível de ensino classificado como “Outros” contou com 

quatro pesquisas sobre o computador e apenas um sobre a TV. 

 

Tabela 27 - Distribuição das pesquisas por recurso tecnológico e nível de ensino 

pesquisado. 

 

Nível Computador TV Total 

EF I 2 1 3 

EF II 3 2 5 

EM 6 1 7 

ES 5 

 

5 

OUTROS 4 1 5 

Total 20 5 25 

 

 Por fim, considerando o recurso tecnológico estudado e o gênero de trabalho 

acadêmico empregado nas pesquisas de acordo com a Tabela 28 a seguir, pode-se registrar 

que das seis pesquisas de intervenção encontradas no corpus, todas têm o computador como o 

recurso tecnológico priorizado no estudo. Entre as dezenove pesquisas de descrição, a 

maioria, no total de catorze pesquisas, volta-se para o estudo do computador como recurso de 

ensino e entre essas pesquisas de descrição, cinco elegeram o estudo da TV como recurso 

tecnológico a ser estudado. 
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Tabela 28 - Distribuição das pesquisas por tipo de pesquisa e recurso tecnológico 

pesquisado. 

 

Gênero acadêmico Computador TV Total 

Pesquisa de intervenção 6 

 

6 

Pesquisa de descrição 14 5 19 

Total  20 5 25 

 

 

4.5 Distribuição das pesquisas por ferramentas digitais empregadas no ensino da Língua 

Portuguesa 

 

 

Dentre as vinte e cinco pesquisas que compõem o corpus deste estudo, foram 

identificadas catorze ferramentas digitais empregadas no ensino da Língua Portuguesa, dentre 

as quais, três não constituem ferramentas digitais propriamente ditas, mas foram assim 

classificadas nesse trabalho em uma categoria denominada “ferramentas indiferenciadas”, da 

mesma maneira como foram declaradas nas pesquisas: Computador*, TICs* e TV* para 

compor a Tabela 29 apresentada abaixo. 

 

Tabela 29 - Distribuição das pesquisas por ferramentas digitais utilizadas no ensino de 

Língua Portuguesa. 

 

Ferramentas digitais N. de pesquisas % 

Computador* 3 12% 

TICs* 4 16% 

EAD 2 8% 

Jornal online 1 4% 

Site 2 8% 

blog 2 8% 

Chat 1 4% 

Fórum online 1 4% 

Software 3 12% 

Internet 1 4% 

TV* 1 4% 

Vídeo 2 8% 

Linguagem televisual 1 4% 

Teleaula 1 4% 

Total 25 100% 
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 Entre as pesquisas que apresentam de maneira indiferenciada a tecnologia priorizada 

em seus estudos, quatro delas declaram em seus resumos ter pesquisado sobre as TICs, o que 

corresponde a 16% e representa o maior número de pesquisas. Entre as que se referem ao 

suporte tecnológico, no caso o uso do computador, e não a uma ferramenta digital 

propriamente dita, estão três pesquisas ou 12% do total. Uma pesquisa refere-se ao uso da TV 

como ferramenta indiferenciada o que corresponde a 4%.  

 Entre as ferramentas digitais citadas pelas pesquisas e relacionadas ao uso do 

computador para o ensino da Língua Portuguesa estão: EAD, jornal online, site, blog, chat, 

fórum online, software e internet. Entre estas se destaca o software, ferramenta estudada por 

três pesquisas (12%). Em seguida, despertando o interesse de duas pesquisas cada (8%) estão 

as ferramentas: blog, EAD e site. As ferramentas chat, fórum online, internet e jornal online, 

que também se relacionam ao uso do computador, são objeto de uma pesquisa cada (4%). 

Entre as ferramentas digitais citadas pelas pesquisas e que se relacionam ao uso da TV para o 

ensino da Língua Portuguesa estão o vídeo, citado por duas pesquisas (8%), logo após surgem 

a linguagem televisual e a teleaula que despertaram o interesse de uma pesquisa cada (4%). 

Portanto, considerando a frequência com que foram citadas pelas pesquisas, as ferramentas 

digitais podem ser enumeradas na seguinte ordem conforme pode ser visualizado no Gráfico 

13 abaixo: TICs, computador, software, blog, EAD, site, vídeo, chat, fórum online, internet, 

Jornal online, linguagem televisual, teleaula e TV. 

 

 

 

Gráfico 13 – Distribuição das pesquisas por ferramentas digitais utilizadas no ensino 

de Língua Portuguesa. 
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No ano de 1995, a primeira pesquisa sobre o tema declara a tecnologia estudada para o 

ensino de Língua Portuguesa de maneira indiferenciada sob a denominação genérica de TICs, 

não indicando em seu resumo o recurso tecnológico ou a ferramenta digital propriamente dita 

a que se refere. A pesquisa produzida em 2000 indica apenas que seu estudo refere-se ao uso 

do computador no ensino da língua, declarando de maneira indiferenciada o suporte 

tecnológico utilizado.  

Em 2001 surge a primeira pesquisa, entre as vinte e cinco selecionadas para este 

trabalho, que destina seu estudo para o uso da TV, focando especificamente a ferramenta 

digital teleaula.  Em 2002, duas pesquisas são defendidas, uma referindo-se ao uso do 

computador sobre a ferramenta EAD, e a outra pesquisa refere-se ao uso da TV, assim 

declarando em seu resumo, sem diferenciar uma ferramenta digital específica.   

O ano de 2003 não apresenta pesquisas sobre o tema como já foi anteriormente 

informado, entretanto, com a retomada em 2004 quando são defendidas cinco pesquisas, nota-

se uma variedade de ferramentas digitais estudadas entre as quais são declaradas, o 

computador, a EAD, um estudo sobre o uso do site no ensino de Língua Portuguesa, outro 

estudo sobre o emprego de software, e uma pesquisa a respeito da ferramenta digital vídeo.  

Em 2005, as duas pesquisas apresentadas referem-se ferramentas indiferenciadas: 

computador e TICs. Entre as quatro pesquisas defendidas em 2006, uma refere-se à 

ferramenta indiferenciada TICs, duas destinam-se ao estudo de softwares destinados ao ensino 

e uma estuda o emprego da Linguagem televisual no ensino da língua materna. Duas 

pesquisas são produzidas em 2007, sendo que uma investiga o uso da ferramenta digital 

fórum online e outra estuda o emprego da ferramenta indiferenciada internet.  

No ano de 2008, duas pesquisas trazem duas novas ferramentas digitais para os 

estudos sobre o ensino da Língua Portuguesa: o blog e o chat, além de uma pesquisa sobre 

jornal online. Cresce novamente o número de pesquisas em 2009, e nesse ano, entre as quatro 

pesquisas apresentadas, uma declara como ferramenta digital estudada, embora de forma 

indiferenciada, as TICs, outra destina seu estudo ao uso do site, novamente uma pesquisa 

interessa-se pelo emprego do blog e outra mantém o interesse sobre o uso do vídeo no ensino 

da Língua Portuguesa.  

Interessante registrar do quadro apresentado na Tabela VIII do Apêndice B que nos 

informa sobre os dados que relacionam as ferramentas digitais empregadas nas pesquisas de 

acordo com o ano em que as pesquisas foram defendidas, que as ferramentas, jornal online, 

blog e chat surgem nesse contexto das pesquisas a partir de 2008 e que outras ferramentas 
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advindas do uso da internet, como as redes sociais, miniblogs entre outros, podem despertar o 

interesse de outras pesquisas em um futuro próximo. 

            Observando-se a produção acadêmica sob a perspectiva das ferramentas digitais 

priorizados pelas IES que produziram as pesquisas, constata-se que a PUC-SP não apenas 

produziu o maior número de pesquisas sobre o tema, mas investigou também a maior 

variedade de ferramentas digitais. Assim, conforme a Tabela IX do Apêndice B, entre as seis 

pesquisas da PUC-SP, uma declara como ferramenta digital estudada as TICs de maneira 

indiferenciada, uma elege a EAD como objeto de pesquisa, e as demais pesquisas declaram o 

estudo do blog, chat, fórum online e software entre as ferramentas digitais investigadas.  

            Ainda com um número significativo de pesquisas, a USP concentra suas duas 

pesquisas sobre o uso da TV no ensino, sendo que uma pesquisa refere-se à ferramenta vídeo 

e outra à linguagem televisual. A UFSC, também com duas pesquisas, registra que uma 

refere-se o uso do site e outra ao uso do computador como ferramenta indiferenciada. 

            Apresentaram também estudos sobre o uso do computador a UFPB e a UNESA. As 

demais três pesquisas sobre as TICs são originárias da UERJ, UNB e UNIUBE. Na UFES foi 

realizada a defesa de uma pesquisa sobre EAD.  A pesquisa que estudou o emprego do jornal 

online no ensino de Língua Portuguesa foi realizada na UNESP. O uso de site no ensino foi 

também tema de uma pesquisa da UNISINOS. Além da PUC-SP, a UBC apresentou também 

uma pesquisa sobre a ferramenta digital blog.  As universidades UFPE e a UNITAU 

apresentaram pesquisas sobre software além do estudo da PUC-SP sobre essa ferramenta. A 

UNICAMP apresenta uma pesquisa sobre a ferramenta vídeo que se junta à já citada pesquisa 

da USP sobre a mesma ferramenta. Outras ferramentas investigadas foram a internet com uma 

pesquisa da UNIMEP, uma pesquisa sobre TV da UFRGS e a ferramenta teleaula foi 

investigada por uma pesquisa da UFCE.  

De acordo com a distribuição das pesquisas por área do conhecimento e ferramenta 

digital investigada conforme apresentado na Tabela X do Apêndice B, entre as cinco 

pesquisas que priorizaram as ferramentas digitais relacionadas ao uso da TV como ferramenta 

indiferenciada, vídeo, linguagem televisual e teleaula, duas não declararam sua área do 

conhecimento, entretanto, as demais elegeram áreas do conhecimento relacionadas à educação 

para a defesa dos seus estudos.  Na mesma área relacionada à Educação propriamente dita, 

encontram-se as pesquisas sobre as ferramentas digitais jornal online e os indiferenciados, 

computador e software, somando mais três pesquisas.  

Entre as ferramentas digitais que foram escolhidas para as pesquisas em diferentes 

áreas do conhecimento, encontram-se as TICs que foram abordadas por duas pesquisas sob a 
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perspectiva da área do conhecimento da Língua Portuguesa e uma pesquisa sob o foco da área 

da Linguística.  A EAD contou com duas pesquisas sendo uma relacionada à área da educação 

(Ensino-Aprendizagem Língua Portuguesa) e outra relacionada à área da Língua Portuguesa 

propriamente dita.  A ferramenta digital blog foi investigada por duas pesquisas sendo uma 

relacionada à área da Língua Portuguesa (Ciências Humanas Comunicação Linguística, Letras 

e Artes) e outra pesquisa voltada para a área do conhecimento da Linguística Aplicada. A 

ferramenta digital software foi estudada sob a perspectiva de três áreas do conhecimento 

distintas: Educação, Linguística e Linguística Aplicada.  

Resta ainda o registro da ferramenta digital site, cuja pesquisa foi relacionada à área da 

Linguística Aplicada; da ferramenta chat que foi investigada sob a perspectiva da Linguística 

e da ferramenta fórum online cuja área do conhecimento que norteou a pesquisa foi Letras 

Língua Portuguesa. Cinco pesquisas não informaram sua área do conhecimento e entre as 

ferramentas por elas investigadas encontram-se: o computador, TICs, site, vídeo e teleaula. 

A tabela XI do Apêndice B demonstra que o Ensino Fundamental I, nível de ensino 

investigado por três pesquisas, tem como ferramentas digitais empregadas, o jornal online, o 

software e o vídeo. Para as cinco pesquisas que tiveram como nível de ensino pesquisado o 

Ensino Fundamental II, as ferramentas digitais investigadas foram o site, o chat, o software, a 

TV e a teleaula. O Ensino Médio que apresenta o maior número de pesquisas tem entre suas 

ferramentas digitais escolhidas para a investigação, o computador com duas pesquisas, a 

EAD, o blog também por duas pesquisas, a internet e a linguagem televisual. Para o emprego 

das tecnologias no Ensino Superior foram investigados o computador, as TICs em três 

pesquisas e a EAD. Sob o descritor de nível de ensino “outros”, estão cinco pesquisas das 

quais uma sobre TICs, uma sobre site, outra sobre fórum online, uma sobre software e uma 

sobre vídeo. 

Entre as pesquisas de descrição, encontram-se as seguintes ferramentas digitais 

investigadas conforme a Tabela 30 a seguir: teleaula, linguagem televisual, TV, internet, 

fórum online, chat e site com uma pesquisa cada.  O vídeo, software, blog e computador são 

investigados em duas pesquisas de descrição cada. As TICs surgem em quatro das pesquisas 

de descrição que totalizam dezenove. As pesquisas de intervenção são seis, entre as quais 

duas referem-se à EAD e as demais elegeram as seguintes ferramentas digitais: computador, 

jornal online, site e software. 
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Tabela 30- Distribuição das pesquisas por ferramentas digitais e gêneros de trabalho 

acadêmico. 

 

Ferramentas digitais Pesquisa de intervenção Pesquisa de descrição Total 

Computador* 1 2 3 

TICs* 

 

4 4 

EAD 2 

 

2 

Jornal online 1 

 

1 

Site 1 1 2 

blog 

 

2 2 

Chat 

 

1 1 

Fórum online 

 

1 1 

Software 1 2 3 

Internet  

 

1 1 

TV* 

 

1 1 

Vídeo 

 

2 2 

Linguagem televisual  

 

1 1 

Teleaula 

 

1 1 

Total 6 19 25 

 

 

4.6 Distribuição por aspectos do ensino da Língua Portuguesa abordados nas pesquisas 

 

O foco temático recai sobre aspectos da Língua Portuguesa abordados nas pesquisas. 

Assim, sete pesquisas ou 28% do total referem-se à Língua Portuguesa sem outras ressalvas, 

ou seja, a disciplina em sentido geral. A seguir, o aspecto da disciplina abordado com mais 

frequência nas pesquisas é o da escrita (16%) e seus aspectos gramaticais (também 16%). 

Com relevante número de pesquisas, a leitura preocupa três das pesquisas ou 12%, seguido de 

aspectos que tomaram 8% do total das pesquisas, tais como, o ponto de vista comunicativo da 

disciplina, pesquisas que trataram de forma simultânea o Português do Brasil e o de Portugal e 

a produção de linguagens. Para finalizar, a abordagem instrumental da disciplina foi tratada 

em uma pesquisa ou 4% do total. Portanto, a ordem de interesse sobre aspectos do ensino da 

Língua Portuguesa nas pesquisas pode ser assim estabelecido conforme esclarece o Gráfico 

14, corroborado pela Tabela 31 a seguir: as pesquisas priorizam a Língua Portuguesa em 

sentido geral, em seguida a escrita, os aspectos gramaticais da língua, a leitura, a Língua 

Portuguesa do ponto de vista comunicativo, a Língua Portuguesa falada no Brasil e em 

Portugal simultaneamente, a produção de linguagens e a abordagem instrumental. 
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Gráfico 14 - Distribuição por aspectos do ensino da Língua Portuguesa abordados nas 

pesquisas. 

 

Tabela 31- Distribuição por aspectos do ensino da Língua Portuguesa abordados nas 

pesquisas. 

 

Aspectos da Língua Portuguesa abordados N. de pesquisas  % 

Língua Portuguesa em sentido geral* 7 28% 

Língua Portuguesa do ponto de vista comunicativo 2 8% 

Língua Portuguesa do Brasil e de Portugal 

simultaneamente 2 8% 

Escrita  4 16% 

Leitura 3 12% 

Produção de linguagens 2 8% 

Aspectos gramaticais 4 16% 

Abordagem instrumental 1 4% 

Total 25 100% 

  

Foi a primeira pesquisa defendida sobre o tema em 1995 que enfocou o ensino da 

Língua Portuguesa sob a abordagem instrumental. A pesquisa defendida em 2000 tratava de 

aspectos gramaticais da língua e em 2001 uma pesquisa referia-se apenas à Língua Portuguesa 

em sentido geral. O ano de 2002 registra duas pesquisas, uma abordando o ensino da Língua 

Portuguesa do ponto de vista comunicativo e a outra trata da disciplina em sentido geral.  
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Após a lacuna de produção acadêmica apresentada em 2003, as cinco pesquisas 

defendidas em 2004 tratam de diferentes aspectos da Língua Portuguesa, quais sejam: o 

ensino da Língua Portuguesa do ponto de vista comunicativo, abordagem da Língua 

Portuguesa do Brasil e de Portugal simultaneamente, aspectos gramaticais da língua, a leitura 

e a escrita.  

A Língua Portuguesa em sentido geral surge sequencialmente em uma pesquisa a cada 

ano no período de 2005 a 2009. Ainda uma pesquisa trata da Língua Portuguesa do Brasil e de 

Portugal simultaneamente e é defendida no ano de 2008. Outras três pesquisas das quatro que 

tratam da escrita como aspecto do ensino surgem 2005, 2008 e 2009. Das três pesquisas sobre 

a leitura, uma pertence ao ano de 2004 e as outras ao anos de 2006 e 2007 respectivamente. 

As duas únicas pesquisas sobre produção de linguagens tiveram suas defesas realizadas em 

2009. Em 2006 duas pesquisas voltaram a abordar aspectos gramaticais do ensino, totalizando 

quatro pesquisas sob esse enfoque. O aspecto da produção de linguagens foi abordado por 

duas pesquisas registradas em 2009, conforme demonstrado na Tabela XII do Apêndice B.  

A abordagem instrumental como aspecto do ensino da Língua Portuguesa surge em 

uma pesquisa defendida na PUC-SP. A produção de linguagens constitui outro aspecto 

estudado por uma pesquisa da UERJ e outra da UNISINOS. A Língua Portuguesa do ponto de 

vista comunicativo é objeto de estudo de duas pesquisas, uma da PUC-SP e outra da USP. 

Uma pesquisa da UFES acompanhada de outra pesquisa da UNESP investiga situações de uso 

da Língua Portuguesa do Brasil e de Portugal simultaneamente.  

 O aspecto da leitura é abordado por três pesquisas, sendo uma da PUC-SP, outra da 

UFPE e a terceira da UNIMEP. O aspecto da escrita é abordado por um maior número de 

pesquisas, sendo uma da PUC- SP, uma da UNB, uma da UNESA e uma da UNICAMP, no 

total de quatro pesquisas. O mesmo número de pesquisas refere-se a aspectos gramaticais do 

ensino da Língua Portuguesa, entre as IES onde foram defendidas essas pesquisas estão: a 

USP, a UNITAU e a UFSC, esta com duas pesquisas. 

 Entretanto, a maioria das pesquisas refere-se à Língua Portuguesa propriamente dita, 

declarando simplesmente essa disciplina como objeto de pesquisa. Entre as universidades 

onde as pesquisas que declararam investigar a Língua Portuguesa em sentido geral, 

relacionando-a com o ensino mediado por tecnologias encontram-se: A PUC-SP com duas 

pesquisas, a UBC, a UFCE, a UFPB, a UFRGS e a UNIUBE conforme a Tabela XIII do 

Apêndice B. 

De acordo com a Tabela XIV que consta no Apêndice B, entre as cinco pesquisas que 

não declararam sua área do conhecimento, estão duas que tratam da Língua Portuguesa em 
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sentido geral, uma que aborda a disciplina do ponto de vista comunicativo, e outras duas que 

tratam de aspectos gramaticais da língua. As pesquisas das áreas relacionadas à Educação 

(Educação, Currículo Ensino-Aprendizagem Tópicos Específicos de Educação, Educação 

Permanente Ensino-Aprendizagem, Ensino-Aprendizagem Língua Portuguesa e Ensino-

Aprendizagem Tecnologia Educacional) abordaram diversos aspectos do ensino da Língua 

Portuguesa tais como a disciplina em sentido geral, a Língua Portuguesa do Brasil e de 

Portugal simultaneamente, aspectos gramaticais, a escrita e a leitura.  

As pesquisas direcionadas às áreas do conhecimento relacionadas à Língua Portuguesa 

(Língua Portuguesa, Letras Língua Portuguesa e Ciências Humanas Comunicação Linguística, 

Letras e Artes), tratam dos seguintes aspectos: abordagem instrumental da língua, produção 

de linguagens, Língua Portuguesa do ponto de vista comunicativo e duas pesquisas voltam-se 

para o aspecto da Língua Portuguesa em sentido geral. Entre as pesquisas pertencentes à área 

da Linguística, duas tratam do aspecto da escrita e uma trata do aspecto da leitura. Quanto à 

área da Linguística Aplicada, os aspectos do ensino da língua privilegiados são os aspectos 

gramaticais e a produção de linguagens. 

A Tabela 32 apresentada a seguir e que trata da distribuição das pesquisas por aspectos 

da LP abordados no ensino e nível estudado, demonstra que as pesquisas que tratam do EF I 

abordam três diferentes aspectos: em uma pesquisa a Língua Portuguesa do Brasil e de 

Portugal são tratadas simultaneamente, entre as outras duas pesquisas, referentes ao mesmo 

nível de ensino, uma se preocupa com o aspecto da escrita e outra com o aspecto da leitura.  

O EF II apresenta cinco pesquisas que enfocam quatro diferentes aspectos assim 

distribuídos: duas pesquisas referem-se à Língua Portuguesa em sentido geral, uma trata da 

questão da leitura e outra da escrita, no mesmo nível há ainda uma pesquisa que aborda o 

aspecto da produção de linguagens.  

Entre as sete pesquisas que privilegiam o EM, são focados quatro diferentes aspectos.  

O primeiro aspecto do ensino mediado por tecnologias trata da Língua Portuguesa em sentido 

geral e é enfocado por três pesquisas; uma pesquisa sobre esse nível de ensino aborda a 

Língua Portuguesa do Brasil e de Portugal simultaneamente, duas pesquisas preocupam-se 

com o ensino de aspectos gramaticais da língua e uma pesquisa privilegia o aspecto da leitura.  

As cinco pesquisas referentes ao ES demonstraram sua preocupação com diferentes 

aspectos do ensino, como a Língua Portuguesa em sentido geral, a Língua Portuguesa do 

ponto de vista comunicativo, a abordagem instrumental e especialmente a escrita que ocupou 

duas pesquisas voltadas para esse nível de ensino. Também foram cinco as pesquisas voltadas 

para o descritor “Outros” que engloba as pesquisas cujos níveis de ensino não podem ser 
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classificados de acordo com o que determina a legislação vigente adotada. Entre os aspectos 

do ensino abordados nas pesquisas desse descritor pode-se enumerar: Língua Portuguesa em 

sentido geral, a Língua Portuguesa do ponto de vista comunicativo, a produção de linguagens 

e os aspectos gramaticais da língua privilegiados em duas pesquisas. 

 

       Tabela 32- Distribuição das pesquisas por aspectos da LP abordados no ensino e 

nível estudado. 

 

Aspectos abordados no ensino de LP EF I EF II EM ES OUTROS Total 

Língua Portuguesa em sentido geral* 

 

2 3 1 1 7 

Língua Portuguesa do ponto de vista comunicativo 

   

1 1 2 

Língua Portuguesa do Brasil e de Portugal 

simultaneamente 1 

 

1 

  

2 

Escrita  1 1 

 

2 

 

4 

Leitura 1 1 1 

  

3 

Produção de linguagens 

 

1 

  

1 2 

Aspectos gramaticais 

  

2 

 

2 4 

Abordagem instrumental 

   

1 

 

1 

Total  3 5 7 5 5 25 

 

Considerando-se a distribuição das pesquisas por aspectos da LP abordados no ensino 

e gênero de trabalho acadêmico demonstrado na Tabela 33 apresentada a seguir, constata-se 

que entre as sete pesquisas que abordaram a Língua Portuguesa em sentido geral como 

aspecto do ensino, todas são pesquisas de descrição. Entre as duas pesquisas que abordam a 

Língua Portuguesa do ponto de vista comunicativo, uma trata-se de pesquisa de intervenção e 

outra de descrição. Duas pesquisas tratam da Língua Portuguesa do Brasil e de Portugal 

simultaneamente e ambas caracterizam-se como pesquisas de intervenção.  As quatro 

pesquisas que tem como foco a escrita e as três que privilegiam a leitura, são também todas 

pesquisas de descrição. Uma pesquisa de intervenção e uma pesquisa de descrição enfocam o 

aspecto da produção de linguagens. Por fim, a pesquisa sobre abordagem instrumental é do 

gênero pesquisa de descrição. 

 

 

 

 

 

Tabela 33 - Distribuição das pesquisas por aspectos da LP abordados no ensino e 

gênero de trabalho acadêmico. 
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Aspectos abordados no ensino de LP 

Pesquisa de 

intervenção 

Pesquisa de 

descrição Total 

Língua Portuguesa em sentido geral* 

 

7 7 

Língua Portuguesa do ponto de vista 

comunicativo 1 1 2 

Língua Portuguesa do Brasil e de Portugal 

simultaneamente 2 

 

2 

Escrita  

 

4 4 

Leitura 

 

3 3 

Produção de linguagens 1 1 2 

Aspectos gramaticais 2 2 4 

Abordagem instrumental 

 

1 1 

Total  6 19 25 

 

 

4.7 Autores mais citados nos resumos das pesquisas 

 

 

 

Entre os autores mais citados nos resumos das pesquisas que compõem o corpus deste 

estudo, encontram-se: Lévy, que é citado em cinco das vinte e cinco pesquisas, por tratar da 

dimensão filosófica das tecnologias da Inteligência e das mudanças propiciadas pelas TICs no 

mundo contemporâneo. Foram citados em três pesquisas cada um dos autores a seguir: 

Vygotsky por seus estudos sobre o desenvolvimento humano, o aprendizado e a importância 

das interações na construção do conhecimento; Bagno por seus estudos sobre o ensino-

aprendizagem da língua materna; Bakhtin por seus estudos sobre a natureza social da 

linguagem e sua constituição dialógica e Bronkart por seus estudos sobre o contexto de 

produção da linguagem e desenvolvimento da teoria sobre o interacionismo sócio-discursivo. 

Foram mencionados em duas pesquisas cada, os seguintes autores: Freire por sua concepção 

de Educação; Chartier por seus estudos sobre a história, prática e concepção de leitura e 

Machado por seus estudos sobre a Linguagem televisual. 

 

 

 

 

 

 

4.8 Problemas e resultados das pesquisas  
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 Seguem-se os problemas e resultados alcançados por cada uma das pesquisas 

investigadas nesse trabalho, com base no que fora explicitado nos seus resumos. 

Em sua pesquisa, Andrade (2002) busca elaborar uma proposta metodológica de 

ensino de Língua Portuguesa para fins específicos em Educação a Distância Mediada por 

Computador (EDMC), entretanto, os resultados alcançados não foram informados no resumo. 

As Representações da TV nos livros didáticos de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental 

II são tratadas na pesquisa de Bergmann (2002), cujo resultado entre as vinte e cinco 

pesquisas analisadas é o único que revela uma visão negativa do uso da tecnologia no ensino, 

ao constatar que a maioria dos textos analisados pela pesquisa aborda os efeitos nocivos da 

TV: “as formas como ela suscitaria a violência, embotaria a inteligência, alienaria os sujeitos 

e enganaria o telespectador”. 

Pastorello (2008) em sua pesquisa investiga o uso do jornal impresso e on-line em 

salas de aula, bem como a relação de alunos e professores com esse material. Através da 

análise dos dados, a autora revela que não é suficiente a tecnologia estar presente na sala de 

aula, mas que é necessário que se faça dela um uso efetivo, ensinando o aluno a usar a 

tecnologia da escrita, independentemente do suporte que utiliza. A tese contribui para a 

comprovação de que a capacidade para usar o computador como instrumento de leitura está 

além de aprender comandos da máquina. A autora ainda observa que, no âmbito escolar, o 

encontro do leitor com o jornal ainda é insuficiente e seu uso não faz parte da programação 

das escolas, concluindo ainda que os alunos-sujeitos portugueses têm indícios de facilitação 

maior de apropriação desse suporte, particularmente na grande Lisboa, onde jornais são 

gratuitamente distribuídos. 

Em sua pesquisa, Quadros (2009) estuda o contexto de produção de linguagem no 

ensino e aprendizagem de Língua Portuguesa em uma situação particular de uso e manutenção 

de um site educacional. Os resultados obtidos revelam que, ao utilizarem o computador, os 

alunos executaram ações que contribuíram para o seu desenvolvimento, porque, segundo o 

relato da autora, a cada etapa de atualização e uso do site educacional, as dificuldades 

modificavam-se e isso motivava os alunos.  

Turrini (2009) Discute questões relacionadas à produção de vídeo digital na sala de 

aula com a criação de roteiro pelos estudantes, em trabalho desenvolvido com auxílio da 

professora, mas não apresenta no resumo os resultados da sua pesquisa. Por sua vez, Rezende 

(2009) busca através da sua pesquisa, inserir o estudo da imagem, em suas múltiplas acepções 
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e possibilidades, na dinâmica das aulas de Língua Portuguesa, dentro do espaço privilegiado 

que é a escola embora os resultados alcançados não estejam explicitados no resumo. 

Criar e implantar um Blog para compor um banco de materiais e atividades e envolver 

os alunos no contexto digital, complementando as aulas de Língua Portuguesa constitui o 

problema de pesquisa de Fonseca (2009) que ao final do seu trabalho, constata que o Blog traz 

contribuições para a área de novas tecnologias aplicadas à educação, especificamente em 

cursos de EJA, posto que os alunos desses cursos, segundo a autora, como resultado do 

processo gerado por meio da implementação de um Blog, podem conceber o computador e 

seus múltiplos recursos como uma alternativa eficiente para aprofundarem seus 

conhecimentos. 

Silva (2008) busca demonstrar o potencial pedagógico dos blogs e como pode ser 

considerado um espaço de acesso à informação especializada e através da sua pesquisa 

constata que a aplicabilidade dos Blogs no ensino estimula e motiva os adolescentes, 

“favorecendo a socialização, a produção e divulgação de conteúdos, construindo um portfólio 

virtual que permite trocas entre as comunidades estudantis e os educadores”.  

Por suas palavras no resumo, Martins (2008) busca verificar como um professor 

representou em texto, seu próprio “agir” ao ministrar aulas com o uso do chat educacional. No 

final da pesquisa, a autora conclui que o trabalho da profissional investigada é representado 

no texto por um caráter interacional e instrumental, que “envolve um agir linguageiro, um agir 

com instrumentos e também um agir mental com a observação de capacidade, motivos e 

intenções”. A pesquisadora verifica também que a profissional manifesta um processo de 

apropriação do instrumento “chat”. 

O problema delimitado por Domingues (2007) consiste em “constatar como ocorre a 

interação entre os interlocutores no ciberespaço, por meio de gêneros textuais emergentes, 

tendo como enfoque as produções de jovens e adolescentes integrantes de comunidades 

virtuais”. Os resultados obtidos neste trabalho segundo a autora evidenciam a existência de 

novas práticas sociais, com as interações realizadas no ambiente virtual, e a importância do 

estudo dessas atividades comunicativas crescentes no mundo contemporâneo. 

Através da sua pesquisa, embora não tenha explicitado os resultados no resumo, 

Pereira (2007) busca compreender as possíveis mudanças que as novas tecnologias da escrita, 

oportunizadas pelo computador e pela Internet, imprimem à leitura do professor. O problema 

de pesquisa eleito por Beznosai (2006) consiste em explorar o lúdico por meio de jogos 

informatizados para prática de produção textual como uma das alternativas para minimizar as 
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dificuldades de aprendizado de norma padrão da língua, como contribuição, apresenta no final 

da sua pesquisa alguns protótipos desses jogos. 

Tonelli (2006) propõe a linguagem televisual como um recurso tecnológico 

significativo para o desenvolvimento de habilidades de oralidade, leitura e escrita no ensino 

fundamental, mas não apresenta os resultados da sua pesquisa no resumo. O problema da 

pesquisa de Nibu (2006) consiste em identificar o repertório de leitura de 20 alunos da 2ª série 

do Ensino Fundamental de uma escola pública do Estado de São Paulo, cujos resultados 

demonstraram que o repertório dos alunos é diversificado e que os tipos de complexidade 

presentes em palavras da língua portuguesa, segundo a pesquisadora, interferem no 

desempenho dos alunos. Esse estudo traz como contribuição a afirmativa da autora de que 

através das novas tecnologias é possível realizar uma programação individualizada para 

alunos de baixo desempenho propiciando intervenções específicas no ensino de leitura. 

Pinheiro (2006) busca compreender o processo de formação inicial do professor de 

Língua Portuguesa e a inclusão do computador como recurso pedagógico efetivo para 

apreensão e /ou construção do conhecimento. A pesquisa traz como resultado a constatação de 

que as IES não priorizam o domínio das TICs pelos alunos nos cursos de formação de 

professores. O estudo, em consequência, contribui propondo o redimensionamento do 

currículo do curso de Letras para propiciar uma melhor formação dos futuros docentes. 

Rocha (2005) demonstra que o ensino de Língua Portuguesa deve ser revisto em uma 

perspectiva multimodal em todos os níveis de escolaridade, repensando o valor da escrita 

principalmente entre os cursos de Letras, licenciatura, contexto formador de docentes. O 

problema de pesquisa eleito por Silva (2005), por seu turno, é analisar se a relação entre a 

aquisição de novos conhecimentos no ensino da Língua Portuguesa (LP) e as novas 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) se dá da mesma forma tradicional ou 

incorporando as transformações que as TICs impõem. Viana (2004), no entanto, propõe 

contribuir com o ensino de Língua Portuguesa à medida que deita o olhar sobre os "softwares 

educativos", objeto pedagógico ainda pouco explorado pela maioria das escolas de ensino 

fundamental e médio. 

Marques (2004) indaga se os recursos de informática poderiam contribuir para o 

aprimoramento da linguagem escrita do aluno, já que a linguagem digital se utiliza de 

recursos de multimídia, que podem estimular sensações e percepções próximas da linguagem 

falada e conclui que a linguagem digital pode auxiliar no aprimoramento da língua escrita, 

porém ressalta que cabe ao docente se reapropriar das tecnologias da informação e 

comunicação, desenvolvendo nos discentes a capacidade de produção teclada da língua que, 
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de acordo com o autor da pesquisa, abre infinitas possibilidades, graças aos laços conectivos 

cerebrais que se utilizam do corpo com todos os sentidos alerta e em funcionamento. 

O problema da pesquisa de Pimentel (2004) consiste em investigar a maneira como os 

estudantes do Ensino Fundamental e Médio constroem seus conhecimentos usando um 

ambiente virtual, com orientação e discussões a distância e presenciais. Os resultados 

registram que os alunos aos poucos foram assumindo a autoria de seus trabalhos. Segundo a 

visão da autora, os resultados demonstram que o recurso da Internet através da discussão 

online com orientação presencial, assegura a possibilidade de objetivar, executar, concluir, 

avaliar, reelaborar, interpretar, relacionar-se, argumentar, questionar, envolver-se, auto-

estimar-se. O estudo conclui que as consequências dessa participação nas atividades escolares 

mostraram-se frutíferas. 

Piacentini (2004) busca moldar um perfil do sujeito que consulta uma página na 

internet voltada a tirar dúvidas e ensinar português, mediante a sua pesquisa constata que, a 

par dos instrumentos tradicionais de expressão como dicionários e livros de gramática, os 

informantes se utilizam da internet para esclarecer dificuldades e aumentar seus 

conhecimentos linguísticos em virtude da praticidade e rapidez que este novo meio 

tecnológico de comunicação oferece. 

Oliveira (2004) analisa os procedimentos da educadora cujas ações têm como objetivo 

auxiliar os seus colegas docentes a inserir a TV e o vídeo no espaço da sala de aula de uma 

maneira mais crítica, criativa e prazerosa, porém, os resultados alcançados não estão 

explicitados no resumo. O problema de pesquisa eleito por Silva (2001), embora os resultados 

alcançados não estejam explicitados no resumo, foi avaliar as teleaulas de Língua Portuguesa 

da 8ª série do sistema de telensino do Estado do Ceará, veiculadas pela TV Ceará, Canal 5, 

levando em consideração aspectos técnicos e pedagógicos mutuamente. 

Meneses (2000) propõe implementar uma experiência de estudo da morfologia com o 

uso do computador, verificando-se que é possível estudar morfologia com o uso do 

computador, segundo o autor, um instrumento didático indispensável nas escolas públicas 

nesta "era da informática”. Por fim, o problema de pesquisa escolhido por Santos (1995) foi a 

análise das reais necessidades dos alunos, referentes ao uso da Língua Portuguesa, 

diferenciando as situações de interação comunicativa em que atuam. Os resultados obtidos 

indicam que o discurso institucional e hierarquizador dos demais discursos do processador de 

dados e que ele é diferenciado a partir da relação homem/máquina, homem/homem, 

máquina/homem, homem por instrução-comando e instrução-orientação. 
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4.9 Pareceres das pesquisas sobre o uso das tecnologias no ensino da Língua Portuguesa 

 

 

Considerando os resultados alcançados pelas vinte e cinco pesquisas investigadas, 

constata-se, de acordo com a Tabela 34 abaixo, que apenas uma apresenta parecer negativo 

em relação ao uso das tecnologias no ensino da Língua Portuguesa, enquanto que entre as 

demais, 17 apresentam parecer expressamente positivo e 7 não o fazem, embora sem 

apresentar também aspectos negativos. 

 

 Tabela 34 – Pareceres das pesquisas sobre o uso das tecnologias no ensino da Língua 

Portuguesa. 

 PARECERES  N° PESQUISAS % 

Positivo 17 68% 
Não informado 7 28% 
Negativo 1 4% 

Total 25 100% 
 

Portanto, conforme apresentado no Gráfico 15 a seguir, a maioria das pesquisas, o que 

corresponde a 68%, apontam aspectos eficazes e positivos no uso de tecnologias no ensino da 

Língua Portuguesa, 28% das pesquisas não informam expressamente seu parecer sem, no 

entanto, apresentar parecer desfavorável e apenas 4% apresentam parecer expressamente 

desfavorável.  

 

 

 

Gráfico 15 - Pareceres das pesquisas sobre o uso das tecnologias no ensino da Língua 

Portuguesa. 

 

Positivo

Não informado

Negativo
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  

A proposta de investigação desse trabalho tem como pergunta norteadora: Quais os 

principais problemas e contribuições, características e tendências das pesquisas divulgadas no 

Banco de Teses da CAPES sobre o uso das tecnologias no ensino da língua portuguesa de 

1987 a 2009? Para responder esse questionamento buscou-se construir o “Estado da arte” 

sobre o tema, o que veio confirmar a hipótese de que as pesquisas que constituem o corpus 

apresentam como um dos seus principais problemas, a preocupação em descrever e interpretar 

o fenômeno da prática docente de professores de português numa sociedade em processo de 

digitalização, e contribuem para a percepção de que a tecnologia, entendida como recurso, 

pode ser utilizada para auxiliar no processo ensino-aprendizagem.  

 Confirma-se, ainda, a hipótese de que tais pesquisas retratam uma realidade específica 

por concentrar no Sudeste do Brasil a maioria dos centros de referência e programas 

realizadores desses estudos, pesquisadores e orientadores. Quanto à tendência dessas 

pesquisas, ratifica-se a necessidade da introdução e consolidação do uso da tecnologia como 

forma de aprimoramento e desenvolvimento da prática docente. 

Retomando os principais pontos desse trabalho, tratando inicialmente de uma das questões 

norteadoras deste trabalho, as características das pesquisas, verifica-se que, a primeira 

pesquisa registrada no Banco de Teses da CAPES em 1995 sobre o uso das tecnologias no 

ensino da Língua Portuguesa, já indiciava a tendência desses trabalhos tratarem, quase que 

exclusivamente, do uso do computador e dos seus diversos recursos, o que remete, portanto, à 

terceira fase do desenvolvimento das tecnologias no ensino de línguas conforme mencionado 

no item 1.3.3 desse trabalho.  

Considerando que no período compreendido entre a primeira pesquisa registrada sobre o 

tema em 1995 e a mais recente em 2009 foram produzidas vinte e cinco pesquisas, calcula-se 

uma média de aproximadamente 1,6 pesquisas por ano sobre o tema, o que pode ser 

considerado razoável, mas dada a relevância do tema, faz-se necessário que essa temática seja 

mais estimulada entre os pesquisadores, especialmente em nível de doutorado, uma vez que as 

pesquisas em nível de mestrado prevalecem. 

Faz-se necessário fortalecer também os centros de pesquisas das demais regiões do país, 

promovendo inclusive o desenvolvimento de cursos de doutorado, para que os resultados das 

pesquisas possam refletir e influenciar com eficácia as realidades regionais relacionadas à 

pesquisa e ao ensino da Língua Portuguesa, uma vez que, atualmente, a região Sudeste 



100 

 

concentra 68% de toda a produção acadêmica sobre o tema, sendo que, apenas o Estado de 

São Paulo concentra 52% da produção em relação aos demais Estados Brasileiros; e entre os 

três graus de Doutorado concedidos através das pesquisas investigadas, dois foram 

concedidos para pesquisas de São Paulo e apenas um para uma pesquisa do Rio Grande do 

Sul. 

Dezoito IES contribuíram com pesquisas para o tema em estudo, entre as quais, a PUC-SP 

contribuiu com seis pesquisas elaboradas a partir de três diferentes programas de Pós-

Graduação dessa mesma universidade, uma produção numerosa, diversificada e constante ao 

longo do tempo, o que deve tornar-se uma referência para outras IES. 

 O grande número de diferentes Programas de Pós-Graduação e de orientadores das 

pesquisas denota a necessidade de formação e consolidação de grupos de estudos sobre o 

tema “uso das tecnologias no ensino da Língua Portuguesa”, afirmando-o como um emergente 

campo de estudo em razão da sua importância. 

As principais áreas do conhecimento privilegiadas nas pesquisas, quais sejam, á área da 

Língua Portuguesa, a área da Educação e a área da Linguística Aplicada, apontam para a 

possibilidade da construção de uma região de inquérito interdisciplinar para a continuidade da 

produção desses estudos, embora a grande diversidade de linhas de pesquisa apresentada 

pelos trabalhos investigados indique a necessidade de uma maior integração nesse sentido, 

que poderá advir da indicada implementação de grupos de estudo sobre o tema nas 

universidades. 

As universidades produtoras das pesquisas investigadas são, em sua maioria, públicas 

(56%), embora o número de universidades particulares que contribuíram com suas pesquisas 

seja bastante significativo (44%). Entretanto, esses dados não se refletem no tocante ao 

financiamento das pesquisas cuja insuficiência necessita ser corrigida, uma vez que, entre as 

vinte e cinco pesquisas investigadas, apenas seis puderam contar com o aporte financeiro de 

seis diferentes agências financiadoras ao longo dos catorze anos decorridos entre a defesa da 

primeira pesquisa que compõe o corpus em 1995, e a de defesa mais recente em 2009. 

Quanto às tendências das pesquisas, outra das questões de pesquisa deste trabalho, é 

importante ressaltar que em relação ao nível de ensino privilegiado no corpus, há a 

necessidade de tornar essa distribuição mais equitativa, fomentando a produção de pesquisas 

voltadas para as séries iniciais do Ensino Fundamental, base da aprendizagem da Língua, 

posto que as pesquisas até então têm privilegiado os estudos voltados para o Ensino Médio, 

mantendo a equidade entre as pesquisas voltadas às séries finais do Ensino Fundamental, ao 
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Ensino Superior e aos níveis de ensino denominados “Outros” por não se enquadrarem nas 

classificações oficiais. 

Para atender à finalidade de, com os seus resultados, transformar a realidade do processo 

de aprendizagem da Língua Portuguesa, indica-se elevar o número de pesquisas de 

intervenção de caráter experimental ou as denominadas pesquisa-ação, equiparando-as em 

número aos 76% de pesquisas de descrição (estudos de caso, análises de conteúdo e pesquisas 

bibliográficas) encontradas no corpus. 

Embora estivesse previsto na hipótese inicial deste trabalho que seriam encontradas 

diversas tecnologias destinadas ao ensino da Língua Portuguesa, a análise do corpus apontou 

o uso de apenas dois recursos tecnológicos para essa finalidade, a TV e o computador, 

prevalecendo esse último em 80% das pesquisas. Há, portanto, uma lacuna que possibilita 

novas pesquisas relativas a diferentes recursos tecnológicos, sejam eles tradicionais como a 

TV e o rádio, ou mais recentes como tablets, MP4, ipod etc., considerando o acesso que a 

sociedade tem atualmente a esses recursos, para que sejam alcançados os objetivos de ampliar 

e enriquecer o ensino da Língua Portuguesa em todos os âmbitos. 

A partir do uso do computador e da TV no ensino da Língua Portuguesa, foi constatado 

nas pesquisas o emprego de ferramentas digitais que se originaram desses recursos 

tecnológicos, para o propósito do ensino. Assim, a partir do uso do computador para fins 

pedagógicos, surgiu também o emprego da Internet, dos Sites, Blogs, Chats, Fóruns online, 

EAD, Jornal online, Softwares; e a partir do uso da TV, surgiu também o emprego do Vídeo, 

da Linguagem televisual e da Teleula no ensino da Língua Portuguesa. Em um futuro 

próximo, considerando que, segundo Lévy (1999) as tecnologias (e, por conseguinte seu uso) 

são resultantes de uma sociedade e de uma cultura, as pesquisas podem voltar seu interesse 

para novas ferramentas digitais que surgem e são incorporados pela sociedade a cada dia, 

como as redes sociais, os miniblogs, entre outros, cujo emprego no ensino pode contribuir 

para a dinamização da aprendizagem da Língua Portuguesa. 

Os aspectos do ensino da LP mais abordados nas pesquisas foram a escrita (16%), 

aspectos gramaticais (16%) e a leitura (12%). Entre os autores mais citados nos resumos das 

pesquisas que constituem o corpus deste trabalho, encontram-se Lévy por seus estudos sobre 

as mudanças promovidas pelas tecnologias no mundo contemporâneo, Vygotsky, por seus 

estudos sobre o aprendizado e a importância das interações na construção do conhecimento e 

Bagno por seus estudos sobre ensino e aprendizagem da língua materna. 

Respondendo à questão de pesquisa que indaga sobre os problemas e contribuições das 

pesquisas analisadas, conclui-se que o uso das tecnologias no ensino da Língua Portuguesa é 
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corroborado como eficaz para esse propósito pela maioria das pesquisas, sendo que apenas 

uma dessas pesquisas encontrou aspectos negativos da TV entre os textos que analisou. 

Segundo as pesquisas analisadas, as tecnologias utilizadas com orientação presencial são 

instrumentos didáticos eficazes e indispensáveis por permitirem trocas significativas entre 

discentes e docentes.  

Entre os pontos positivos do uso das tecnologias no ensino da Língua Portuguesa 

apontados pelas pesquisas está o fato de que elas propiciam ao aluno a possibilidade de 

estudar, conceber o computador e seus múltiplos recursos como uma alternativa eficiente para 

aprofundar seus conhecimentos, executar ações que contribuam para o seu desenvolvimento, 

ter acesso à informação especializada, esclarecer dificuldades e aumentar seus conhecimentos 

linguísticos, aprimorar sua escrita e assumir a autoria de seus trabalhos.  

Quanto à atividade docente, as pesquisas apontam como pontos positivos do uso das 

tecnologias no ensino da Língua Portuguesa a possibilidade do professor estimular e motivar 

seus alunos “favorecendo a socialização, a produção e divulgação de conteúdos” (SILVA, 

2008), realizar uma programação individualizada para alunos de baixo desempenho 

propiciando intervenções específicas, desenvolver nos discentes a capacidade de produção de 

texto teclada e de explorar o lúdico por meio das tecnologias para minimizar as dificuldades 

de aprendizado de norma padrão da língua. 

Em linhas gerais, de acordo com as pesquisas estudadas, para alcançar a eficácia no 

uso das tecnologias em suas práticas de ensino, é recomendável que o docente reconheça a 

importância das novas atividades comunicativas no mundo contemporâneo, incorpore as 

possíveis mudanças daí decorrentes, aproprie-se das novas tecnologias que surgem a cada dia 

e faça delas um uso efetivo, superando o estágio cinco do processo de normalização descrito 

por Paiva (2008), quando ainda há medo e expectativas exageradas em relação ao uso das 

tecnologias no ensino, e finalmente alcançando os estágios seis e sete de normalização do uso 

das tecnologias em que estas se tornam integradas ao cotidiano escolar. Em contrapartida, 

considerando o pensamento de Kenski (2003) de que o professor deve receber formação 

adequada que o capacite a inovar em sua ação docente, as IES não devem prescindir do 

domínio das TICs pelos alunos em seus cursos de formação de professores e devem propor o 

redimensionamento dos seus currículos para propiciar uma melhor formação aos futuros 

docentes. 

O presente trabalho possui algumas limitações. A primeira delas é que, tratando-se de 

uma pesquisa do tipo Estado da Arte, o corpus deve restringir-se aos resumos das produções 

científicas conforme procedimento preconizado por Thierrien (2004), resultando em um 
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inventário descritivo das pesquisas sobre o tema investigado. Esse procedimento foi escolhido 

em virtude da dificuldade para obter junto a alguns autores, a íntegra das pesquisas, o que 

possibilitaria analisar a contribuição geral sobre o tema escolhido e suscitaria vários aspectos 

que podem ser explorados em uma pesquisa futura, sob o formato de tese do tipo Estado da 

Questão, na qual as análises dos dados descritos nesta pesquisa do tipo Estado da Arte podem 

servir de subsídio e ser aprofundadas.  

Este trabalho pretende apresentar sua contribuição para a Linguística Aplicada, na 

medida em que busca, o que no entendimento de Moita Lopes (2006) é um dos principais 

objetivos da LA, a aplicação de princípios, técnicas e resultados de investigações teóricas para 

a solução de problemas educacionais e socioculturais; no caso concreto, aqueles relacionados 

ao uso das tecnologias no ensino e a aprendizagem da Língua Portuguesa. 

Com a presente pesquisa, espera-se a publicação de artigos e de dissertação, 

comunicações em congressos ou simpósios e a elaboração de um Blog para divulgação do 

banco de dados criado para a realização desta pesquisa. Posteriormente, pretende-se também a 

elaboração de uma tese que, baseada nas considerações desta pesquisa sobre o tema, possa 

contribuir com uma pesquisa experimental e com a criação de uma proposta metodológica 

para utilização das tecnologias no ensino da Língua Portuguesa. 
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Apêndice A - Quadro 1 – Pesquisas disponíveis para download 

 

N° Autor Situação Endereço para download 

1 Andrade (2002) Indisponível 
 

2 Bergmann (2002) Indisponível 
 

3 Pastorello (2008) Disponível http://www.marilia.unesp.br/Home/Pos-Graduacao/Educacao/Dissertacoes/arena_apb_ms_mar.pdf  

4 Quadros (2009) Disponível http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp109633.pdf  

5 Turrini (2009) Disponível http://lantec.fae.unicamp.br/lantec/publicacoes/teses/turrini2009.pdf  

6 Rezende (2009) Indisponível 
 

7 Fonseca (2009) Disponível http://www.pucsp.br/pos/lael/lael-inf/teses/Lucilene250509.pdf  

8 Silva (2008) Indisponível 
 

9 Martins (2008) Disponível http://www.sapientia.pucsp.br//tde_busca/arquivo.php?codArquivo=6957  

10 Domingues (2007) Indisponível 
 

11 Pereira (2007) Disponível https://www.unimep.br/phpg/bibdig/pdfs/2006/AGDQMPTFAGBD.pdf  

12 Beznosai (2006) Indisponível http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp011006.pdf  

13 Tonelli (2006) Indisponível 
 

14 Nibu (2006) Indisponível 
 

15 Pinheiro (2006) Disponível http://www.sapientia.pucsp.br//tde_busca/arquivo.php?codArquivo=4408  

16 Rocha (2005) Indisponível 
 

17 Silva (2005) Indisponível 
 

18 Viana (2004) Indisponível 
 

19 Marques (2004) Indisponível 
 

20 Pimentel (2004) Indisponível 
 

21 Piacentini (2004) Indisponível 
 

22 Oliveira (2004) Indisponível 
 

23 Silva (2001) Indisponível 
 

24 Meneses (2000) Indisponível 
 

25 Santos (1995) Indisponível 
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http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp109633.pdf
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http://www.sapientia.pucsp.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=4408
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Apêndice A -  Quadro 2 - Dados bibliográficos 

(continua) 

ID AUTOR ORIENTADOR(ES) UNIVERSIDADE CURSO DATA 
DOUTO

RADO 
MESTRADO 

1 
Carlos Augusto 

Baptista de Andrade 
Sueli Cristina Marquesi 

Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo 
Língua Portuguesa 01/05/2002 ☑  

2 Leila Mury Bergman Rosa Maria Hessel Silveira 
Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul 
Educação 01/12/2002 ☑  

3 Adriana Pastorello Juvenal Zanchetta Júnior 

Universidade Estadual 

Paulista Júlio de Mesquita 

Filho 

Educação 01/10/2008 ☑  

4 
Andréia Vielmo de 

Quadros 
Dinora Moraes de Fraga 

Universidade do Vale do Rio 

dos Sinos 
Linguística Aplicada 01/01/2009  ☑ 

5 
Cristiane Degrecci 

Turrini 
Sérgio Ferreira do Amaral 

Universidade Estadual de 

Campinas 
Educação 01/07/2009  ☑ 

6 
Juliana Vilas Boas De 

Rezende 
Maria Teresa Gonçalves Pereira 

Universidade do Estado do 

Rio de Janeiro 
Letras 01/03/2009  ☑ 

7 
Lucilene Santos Silva 

Fonseca 
Heloisa Collins 

Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo 

Linguística Aplicada e 

Estudos da Linguagem 
01/05/2009  ☑ 

8 Edna Teixeira da Silva Eliana Meneses de Melo Universidade Braz Cubas 
Semiótica, Tecnologias de 

Informação e Educação 
01/12/2008  ☑ 
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Apêndice A -   

 

Quadro 2 

 

- Dados bibliográficos (continua) 
  

9 
Maria Aparecida 

Martins 

Anise Abreu Gonçalves D'Orange 

Ferreira 

Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo 

Linguística Aplicada e 

Estudos da Linguagem 
01/05/2008  ☑ 

10 
Meire Patrícia 

Domingues 
João Hilton Sayeg de Siqueira 

Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo 
Língua Portuguesa 01/10/2007  ☑ 

11 
Vera Lucia Spezi 

Pereira 
Maria Nazaré da Cruz 

Universidade Metodista de 

Piracicaba 
Educação 01/12/2007  ☑ 

12 Berta Beznosai Carlos Alberto de Oliveira Universidade de Taubaté Linguística Aplicada 01/04/2006  ☑ 

13 
Marcus Rinaldi 

Tonelli 

Idméa Semeghini Di Próspero 

Machado De Siqueira 
Universidade de São Paulo Educação 01/06/2006  ☑ 

14 Marina Yayoi Nibu Melania Moroz 
Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo 

Educação (Psicologia da 

Educação) 
01/10/2006  ☑ 

15 
Nilza Consuelo Alves 

Pinheiro 
Sálua Cecilio Universidade de Uberaba Educação 01/06/2006  ☑ 

16 Harrison da Rocha Josênia Antunes Vieira Universidade de Brasília Linguística 01/10/2005  ☑ 

17 
Maria Luciane da 

Silva 
Mirian de Albuquerque Aquino 

Universidade Federal da 

Paraíba 
Educação 01/07/2005  ☑ 
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Apêndice A - 

 

Quadro 2  

 

- Dados bibliográficos (conclusão) 
  

18 
Ana Maria de Amorim 

Viana 
Dilma Tavares Luciano 

Universidade Federal de 

Pernambuco 
Letras 01/05/2004  ☑ 

19 Márcio Mori Marques Estrella D´alva Benaion Bohadana Universidade Estácio de Sá Educação 01/01/2004  ☑ 

20 
Maria da Graça von 

Kruger Pimentel. 
Jussara Martins Albernaz 

Universidade Federal do 

Espírito Santo 
Educação 01/10/2004  ☑ 

21 
Maria Tereza de 

Queiroz Piacentini 
Nilcéa Lemos Pelandré 

Universidade Federal de 

Santa Catarina 
Educação 01/04/2004  ☑ 

22 Tania Amaral Oliveira Angelo Pedro Piovesan Neto Universidade de São Paulo Ciências da Comunicação 01/01/2004  ☑ 

23 
Catia Luzia Oliveira 

da Silva 
Brendan Coleman McDonald 

Universidade Federal do 

Ceará 
Educação 01/09/2001  ☑ 

24 
Jesus Moacir de 

Meneses 
Vânia Ribas Ulbricht 

Universidade Federal de 

Santa Catarina 
Engenharia de Produção 12/12/2000  ☑ 

25 
Venilton Artur dos 

Santos 
Regina Celia Pagliuch Silveira 

Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo 
Língua Portuguesa 01/02/1995  ☑ 
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Apêndice A - Quadro 3 - Relação dos títulos das pesquisas selecionadas 

 

N° TITULO 

1 O diálogo virtual: interação e interatividade no ensino de Língua Portuguesa a distância 

2 Representações da TV no livro didático de Língua Portuguesa 

3 A leitura de jornais impressos e digitais em contextos educacionais: Brasil e Portugal 

4 Interatividade na produção e manutenção de um site educacional 

5 O roteiro nas produções de vídeo digital práticas inovadoras no ensino de língua portuguesa. 

6 O papel da imagem na transmissão do conhecimento: sua relevância no ensino. 

7 O uso do blog no ensino de jovens e adultos: uma investigação em linguística aplicada 

8 Linguagens e Gêneros digitais: o blog e o ensino de Língua Portuguesa 

9 Trabalho do Professor com o Uso do Chat@: Inserção das Novas Tecnologias 

10 Fórum on-line: interação em ambiente midiático 

11 Aproximações e distanciamentos: A tecnologia digital no cotidiano de leitura de professores de línguas portuguesa 

12 O lúdico como proposta transdisciplinar para o ensino da gramática normativa pelo computador 

13 Um percurso para compreender mitos relacionados ao ensino de gramática: ponto de partida para o planejamento de atividades articuladas envolvendo a linguagem 

televisual 

14 Identificação de repertório de leitura de alunos da 2ª série do ensino fundamental de uma escola pública através de um programa computadorizado 

15 Do quadro de giz ao teclado do computador: contextos educativos e desafios à formação do professor de Língua Portuguesa. 

16 Repensando o Ensino de Língua Portuguesa: uma Abordagem Multimodal 

17 Tecnologias e Educação: o Uso das TICs no Ensino de Língua Portuguesa no CEFET-AL 

18 Software educativo, muito prazer 

19 Tecnologias da informação e comunicação: uma ponte para linguagem civilizacional 

20 Tecendo conhecimentos em ambiente virtual: uma experiência de ensino aprendizagem com alunos e mediadores de diferentes países de língua portuguesa 

21 O uso da internet na ampliação do capital linguístico: língua-padrão.com.Brasil 

22 Uso da TV e do vídeo no espaço escolar: uma experiência de educomunicação 

23 Avaliação técnico-pedagógica das teleaulas de Língua Portuguesa do sistema de telensino do Ceará – o caso da 2ª. região de Fortaleza 

24 A informática e o ensino de morfologia da Língua Portuguesa na primeira série do Ensino Médio: um estudo de caso 

25 Processador de dados e o discurso instrucional: subsídios para o ensino de língua materna para fins específicos 
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Apêndice B - Tabela I - Distribuição das pesquisas por instituição e ano em que foram produzidas. 

 

Universidade 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 N. de pesquisas % 

PUC-SP  1 

  

1 

   

1 1 1 1 6 24% 

UFRGS  

   

1 

       

1 4% 

UNESP   

         

1 

 

1 4% 

UNISINOS  

          

1 1 4% 

UNICAMP  

          

1 1 4% 

UERJ  

          

1 1 4% 

UBC  

         

1 

 

1 4% 

UNIMEP  

        

1 

  

1 4% 

UNITAU  

       

1 

   

1 4% 

USP  

     

1 

 

1 

   

2 8% 

UNIUBE  

       

1 

   

1 4% 

UNB  

      

1 

    

1 4% 

UFPB  

      

1 

    

1 4% 

UFPE  

     

1 

     

1 4% 

UNESA  

     

1 

     

1 4% 

UFES  

     

1 

     

1 4% 

UFSC  

 

1 

   

1 

     

2 8% 

UFCE  

  

1 

        

1 4% 

TOTAL 1 1 1 2 0 5 2 4 2 3 4 25 100% 

 

 

 

 

 

 

 



120 
 

Apêndice B - Tabela II - Distribuição das pesquisas de acordo com as IES/Programas/ano em que foram produzidas. 

IES Programa de Pós-Graduação 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

PUC-SP Língua Portuguesa 1           

UFSC Engenharia de Produção  1          

UFCE Educação   1         

PUC-SP Língua Portuguesa    1        

UFRGS Educação    1        

USP Ciências da Comunicação      1      

UNESA Educação      1      

UFSC Educação      1      

UFPE Letras      1      

UFES Educação      1      

UFPB Educação       1     

UNB Linguística       1     

UNITAU Linguística Aplicada        1    

USP Educação        1    

UNIUBE Educação        1    

PUC-SP 
Educação (Psicologia da 

Educação) 

       1    

PUC-SP Língua Portuguesa         1   

UNIMEP Educação         1   

PUC-SP 
 Linguística Aplicada e Estudos da 

Linguagem 

         1  

UNESP Educação          1  

UBC 
Semiótica, Tecnologias de 

Informação e Educação 

         1  

UNISINOS Linguística Aplicada           1 

UERJ Letras           1 

PUC-SP 
Linguística Aplicada e Estudos da 

Linguagem 

          1 

UNICAMP Educação           1 

 Total - 25 1 1 1 2 0 5 2 4 2 3 4 
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Apêndice B – Tabela III - Distribuição das pesquisas por Universidade e Grau de Titulação acadêmica. 

 

Universidade Curso Mestrado Doutorado Total % 

PUC-SP  Língua Portuguesa  2 1 3 12% 

PUC-SP  Educação - Psicologia da Educação 1 

 

1 4% 

PUC-SP  
Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem 

2 

 

2 8% 

UBC  Semiótica, Tecnologias de Informação e Educação 1 

 

1 4% 

UNB  Linguística 1 

 

1 4% 

USP  Ciências da Comunicação 1 

 

1 4% 

USP  Educação 1 

 

1 4% 

UNITAU  Linguística Aplicada 1 

 

1 4% 

UNIUBE  Educação 1 

 

1 4% 

UERJ  Letras 1 

 

1 4% 

UNISINOS  Linguística Aplicada 1 

 

1 4% 

UNESP   Educação 0 1 1 4% 

UNESA  Educação 1 

 

1 4% 

UNICAMP  Educação 1 

 

1 4% 

UFPB  Educação 1 

 

1 4% 

UFPE  Letras 1 

 

1 4% 

UFSC  Engenharia de Produção 1 

 

1 4% 

UFSC          Educação 1 

 

1 4% 

UFCE          Educação 1 

 

1 4% 

UFES          Educação 1 

 

1 4% 

UFRGS          Educação 0 1 1 4% 

UNIMEP          Educação 1 

 

1 4% 

TOTAL  

 

22 3 25 100% 
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Apêndice B - Tabela IV - Distribuição das pesquisas por Área do Conhecimento e ano. 

 Áreas do conhecimento 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total 

 

Ciências Humanas 

Comunicação Linguística, 

Letras e Artes 

         

1 

 

1 

Currículo Ensino-

Aprendizagem Tópicos 

Específicos de Educação 

   

1 

       

1 

Educação 

      

1 2 

 

1 1 5 

Educação Permanente 

Ensino-Aprendizagem 

        

1 

  

1 

Ensino-Aprendizagem 

Língua Portuguesa 

     

1 

     

1 

Ensino-Aprendizagem 

Tecnologia Educacional 

     

1 

     

1 

Letras Língua Portuguesa 

        

1 

  

1 

Língua Portuguesa 1 

  

1 

      

1 3 

Linguística 

     

1 1 

  

1 

 

3 

Linguística Aplicada 

       

1 

  

2 3 

Não informada 

 

1 1 

  

2 

 

1 

   

5 

Total 1 1 1 2 

 

5 2 4 2 3 4 25 
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Apêndice B - Tabela V – Distribuição das pesquisas por Área do conhecimento e Grau de titulação obtido. 

 

Área do Conhecimento 
Grau de Titulação obtido 

Total 
Mestrado Doutorado 

Ciências Humanas Comunicação Linguística, Letras e Artes 1 
 

1 

Currículo Ensino-Aprendizagem Tópicos Específicos de Educação 
 

1 1 

Educação 4 1 5 

Educação Permanente Ensino-Aprendizagem 1 
 

1 

Ensino-Aprendizagem Língua Portuguesa 1 
 

1 

Ensino-Aprendizagem Tecnologia Educacional 1 
 

1 

Letras Língua Portuguesa 1 
 

1 

Língua Portuguesa 2 1 3 

Linguística 3 
 

3 

Linguística Aplicada 3 
 

3 

Não informada 5 
 

5 

Total 22 3 25 
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Apêndice B - Tabela VI - Distribuição das pesquisas por IES e Área do Conhecimento. 

 

Áreas do 

conhecimento 
PUC-SP  UBC UERJ  UFCE UFES UFPB  UFPE UFRGS UFSC UNB UNESA UNESP  UNICAMP  UNIMEP  UNISINOS UNITAU UNIUBE USP Total 

Ciências Humanas 

Comunicação 

Linguística, Letras e 

Artes 

 

1 

                

1 

Currículo Ensino-

Aprendizagem 

Tópicos Específicos 

de Educação 

       

1 

          

1 

Educação 1 

    

1 

     

1 1 

    

1 5 

Educação 

Permanente Ensino-

Aprendizagem 

             

1 

    

1 

Ensino-

Aprendizagem 

Língua Portuguesa 

    

1 

             

1 

Ensino-

Aprendizagem 

Tecnologia 

Educacional 

          

1 

       

1 

Letras Língua 

Portuguesa 1 

                 

1 

Língua Portuguesa 2 

 

1 

               

3 

Linguística 1 

     

1 

  

1 

        

3 

Linguística Aplicada 1 

             

1 1 

  

3 

Não informada 

   

1 

    

2 

       

1 1 5 

Total 6 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 25 
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Apêndice B – Tabela VII - Distribuição das pesquisas por Área do Conhecimento e Nível escolar estudado. 

 
Áreas do conhecimento 

Nível escolar estudado 

EF I EF II EM ES OUTROS Total 

Ciências Humanas Comunicação Linguística, Letras e Artes 

  

1 

  

1 

Currículo Ensino-Aprendizagem Tópicos Específicos de Educação 

 

1 

   

1 

Educação 3 

 

2 

  

5 

Educação Permanente Ensino-Aprendizagem 

  

1 

  

1 

Ensino-Aprendizagem Língua Portuguesa 

  

1 

  

1 

Ensino-Aprendizagem Tecnologia Educacional 

   

1 

 

1 

Letras Língua Portuguesa 

    

1 1 

Língua Portuguesa 

   

2 1 3 

Linguística 

 

2 

 

1 

 

3 

Linguística Aplicada 

 

1 1 

 

1 3 

Não informada 

 

1 1 1 2 5 

Total 3 5 7 5 5 25 
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Apêndice B -Tabela VIII - Distribuição das pesquisas por ferramentas digitais e ano de defesa. 

 

Ano Computador TICs EAD 

Jornal 

online Site Blog Chat 

Fórum 

online Software Internet TV Vídeo 

Linguagem 

televisual 

Tele

aula Total 

1995 

 

1 

            

1 

2000 1 

             

1 

2001 

             

1 1 

2002 

  

1 

       

1 

   

2 

2003 

               2004 1 

 

1 

 

1 

   

1 

  

1 

  

5 

2005 1 1 

            

2 

2006 

 

1 

      

2 

   

1 

 

4 

2007 

       

1 

 

1 

    

2 

2008 

   

1 

 

1 1 

       

3 

2009 

 

1 

  

1 1 

     

1 

  

4 

Total 
3 4 2 1 2 2 1 1 3 1 1 2 1 1 25 
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Apêndice B - Tabela IX - Distribuição das pesquisas por ferramentas digitais e IES. 

 

 

Uso das Tics 

P
U

C
-S

P
  

U
B

C
 

U
E

R
J 

 

U
F

C
E

 

U
F

E
S

 

U
F

P
B

  

U
F

P
E

 

U
F

R
G

S
 

U
F

S
C

 

U
N

B
 

U
N

E
S

A
 

U
N

E
S

P
  

U
N

IC
A

M
P

  

U
N

IM
E

P
  

U
N

IS
IN

O
S

 

U
N

IT
A

U
 

U
N

IU
B

E
 

U
S

P
 

Total 

Computador 

     

1 

  

1 

 

1 

       

3 

TICs 1 

 

1 

      

1 

      

1 

 

4 

EAD 1 

   

1 

             

2 

Jornal online 

           

1 

      

1 

Site 

        

1 

     

1 

   

2 

blog 1 1 

                

2 

Chat 1 

                 

1 

Fórum online 1 

                 

1 

Software 1 

     

1 

        

1 

  

3 

Internet  

             

1 

    

1 

TV 

       

1 

          

1 

Vídeo 

            

1 

    

1 2 

Linguagem televisual  

                 

1 1 

Teleaula 

   

1 

              

1 

Total 6 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 25 
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Apêndice B - Tabela X - Distribuição das pesquisas por ferramentas digitais e área do conhecimento. 

 

Áreas do conhecimento 

C
o

m
p

u
ta

d
o

r 

T
IC

s 

E
A

D
 

Jo
rn

al
 o

n
li

n
e 

S
it

e
 

B
lo

g
 

C
h

at
 

F
ó

ru
m

 o
n

li
n

e 

S
o

ft
w

ar
e 

In
te

rn
et

  

T
V

 

V
íd

eo
 

L
in

g
u

ag
em

 

te
le

v
is

u
al

 

T
el

ea
u

la
 

Total 

Ciências Humanas Comunicação Linguística, Letras e Artes 

     

1 

        

1 

Currículo Ensino-Aprendizagem Tópicos Específicos de Educação 

          

1 

   

1 

Educação 1 

  

1 

    

1 

  

1 1 

 

5 

Educação Permanente Ensino-Aprendizagem 

         

1 

    

1 

Ensino-Aprendizagem Língua Portuguesa 

  

1 

           

1 

Ensino-Aprendizagem Tecnologia Educacional 
1 

             

1 

Letras Língua Portuguesa 

       

1 

      

1 

Língua Portuguesa 

 

2 1 

           

3 

Linguística 

 

1 

    

1 

 

1 

     

3 

Linguística Aplicada 

    

1 1 

  

1 

     

3 

Não informada 1 1 

  

1 

      

1 

 

1 5 

Total 3 4 2 1 2 2 1 1 3 1 1 2 1 1 25 
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Apêndice B - Tabela XI - Distribuição das pesquisas por ferramentas digitais e nível de ensino estudado. 

 

 

 
Ferramentas digitais 

Nível 
C

o
m

p
u

ta
d

o
r*

 

T
IC

s*
 

E
A

D
 

Jo
rn

al
 o

n
li

n
e 

S
it

e
 

B
lo

g
 

C
h

at
 

F
ó

ru
m

 o
n

li
n

e 

S
o

ft
w

ar
e 

In
te

rn
et

 

T
V

*
 

V
íd

eo
 

L
in

g
u

ag
em

 

te
le

v
is

u
al

 

T
el

ea
u

la
 

Total 

EF I 
   

1 
    

1 
  

1 
  

3 

EF II 
    

1 
 

1 
 

1 
 

1 
  

1 5 

EM 2 
 

1 
  

2 
   

1 
  

1 
 

7 

ES 1 3 1 
           

5 

OUTROS 
 

1 
  

1 
  

1 1 
  

1 
  

5 

Total 3 4 2 1 2 2 1 1 3 1 1 2 1 1 25 

 

 

 

 

 

 

 



130 
 

Apêndice B – Tabela XII - Distribuição das pesquisas por aspectos da LP abordados no ensino e ano. 

 

Aspectos abordados no ensino de LP 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total 

Língua Portuguesa em sentido geral* 
  

1 1 
  

1 1 1 1 1 7 

Língua Portuguesa do ponto de vista comunicativo 
   

1 
 

1 
     

2 

Língua Portuguesa do Brasil e de Portugal simultaneamente 
   

1 
   

1 
 

2 

Escrita 
     

1 1 
  

1 1 4 

Leitura 
     

1 
 

1 1 
  

3 

Produção de linguagens 
          

2 2 

Aspectos gramaticais 
 

1 
   

1 
 

2 
   

4 

Abordagem instrumental 1 
          

1 

Total 1 1 1 2 
 

5 2 4 2 3 4 25 
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Apêndice B – Tabela XIII - Distribuição das pesquisas por aspectos da LP abordados no ensino e IES. 

 

Aspectos abordados no ensino de LP 

P
U

C
-S

P
 

U
B

C
 

U
E

R
J 

U
F

C
E

 

U
F

E
S

 

U
F

P
B

 

U
F

P
E

 

U
F

R
G

S
 

U
F

S
C

 

U
N

B
 

U
N

E
S

A
 

U
N

E
S

P
 

U
N

IC
A

M
P

 

U
N

IM
E

P
 

U
N

IS
IN

O
S

 

U
N

IT
A

U
 

U
N

IU
B

E
 

U
S

P
 

Total 

Língua Portuguesa em sentido geral* 2 1 

 

1 

 

1 

 

1 

        

1 

 

7 

Língua Portuguesa do ponto de vista comunicativo 1 

                

1 2 

Língua Portuguesa do Brasil e de Portugal simultaneamente 

    

1 

      

1 

      

2 

Escrita  1 

        

1 1 

 

1 

     

4 

Leitura 1 

     

1 

      

1 

    

3 

Produção de linguagens 

  

1 

           

1 

   

2 

Aspectos gramaticais 

        

2 

      

1 

 

1 4 

Abordagem instrumental 1 

                 

1 

Total  6 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 25 
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Apêndice B - Tabela XIV - Distribuição das pesquisas por aspectos da LP abordados no ensino e áreas do conhecimento. 

 

Áreas do conhecimento 

L
P

 e
m

 s
en

ti
d

o
 g

er
al

*
 

L
P

 d
o

 p
o
n

to
 d

e 
v

is
ta

 

co
m

u
n

ic
at

iv
o

 

L
P

 d
o

 B
ra

si
l 

e 
d

e 

P
o

rt
u

g
al

 

si
m

u
lt

an
ea

m
en

te
 

E
sc

ri
ta

 

L
ei

tu
ra

 

P
ro

d
u

çã
o

 d
e 

li
n

g
u

ag
en

s 

A
sp

ec
to

s 
g

ra
m

at
ic

ai
s 

A
b

o
rd

ag
em

 

in
st

ru
m

en
ta

l 

Total 

Ciências Humanas 

Comunicação Linguística, 

Letras e Artes 

1 
       

1 

Currículo Ensino-

Aprendizagem Tópicos 

Específicos de Educação 

1 
       

1 

Educação 1 
 

1 1 1 
 

1 
 

5 

Educação Permanente 

Ensino-Aprendizagem     
1 

   
1 

Ensino-Aprendizagem Língua 

Portuguesa   
1 

     
1 

Ensino-Aprendizagem 

Tecnologia Educacional    
1 

    
1 

Letras Língua Portuguesa 1 
       

1 

Língua Portuguesa 
 

1 
   

1 
 

1 3 

Linguística 
   

2 1 
   

3 

Linguística Aplicada 1 
    

1 1 
 

3 

Não Informada 2 1 
    

2 
 

5 

Total 7 2 2 4 3 2 4 1 25 
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RELAÇÃO DAS REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS E RESUMOS DAS TESES 

E DISSERTAÇÕES REGISTRADAS NO BANCO DE TESES DA CAPES 

ENTRE 1987 E 2009 QUE FORAM INCLUÍDAS NESSE TRABALHO POR 

TEREM COMO TEMA O USO DAS TECNOLOGIAS NO ENSINO DA 

LÍNGUA PORTUGUESA  

 

 

1. RESUMO 

CARLOS AUGUSTO BAPTISTA DE ANDRADE. O DIÁLOGO VIRTUAL: INTERAÇÃO E 

INTERATIVIDADE NO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA A DISTÂNCIA. 01/05/2002 

 
3v. 150p. Doutorado. PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO - 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 Orientador (es): SUELI CRISTINA MARQUESI 

 Biblioteca Depositaria: BIBLIOTECA CENTRAL NADIR GOUVÊA KFOURI 
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 LÍNGUA PORTUGUESA 
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 SUELI CRISTINA MARQUESI 
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LEITURA E REDAÇÃO  A LEITURA DO PONTO DE VISTA INTERATIVO E A 

PRODUÇÃO DE TEXTOS EM LÍNGUA PORTUGUESA. ABRANGE TAMBÉM 

ASPECTOS DO ENSINO ESCOLAR DA LEITURA E DA REDAÇÃO, ENVOLVENDO, 

INCLUSIVE, A ABORDAGEM INSTRUMENTAL 
 

 

 

Agência(s) financiadora(s) do discente ou autor tese/dissertação: 

  INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL SÃO MIGUEL PAULISTA 
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Dependência administrativa 
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Resumo tese/dissertação: 

 

NESTA PESQUISA, ELABORAMOS UMA PROPOSTA METODOLÓGICA DE ENSINO DE 

LÍNGUA PORTUGUESA PARA FINS ESPECÍFICOS EM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

MEDIADA POR COMPUTADOR (EDMC), CUJO DESENVOLVIMENTO ESTÁ 

CENTRADO NA ABORDAGEM DIALÓGICA QUE PREVÊ O DIÁLOGO PERMANENTE 

ENTRE OS DIVERSOS QUE CONFIGURAM UMA SOCIEDADE, UMA COMUNIDADE, 

UMA CULTURA. PRETENDEMOS, COM OS RESULTADOS AQUI APONTADOS, 

CONTRIBUIR PARA OS ESTUDOS QUE TRATAM A LÍNGUA DO PONTO DE VISTA 

COMUNICATIVO, NA MODALIDADE DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM A 

DISTÂNCIA. COMO PARTIMOS DA HIPÓTESE DE QUE É POSSÍVEL CONSTRUIR UMA 

METODOLOGIA PARA O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA A DISTÂNCIA 

BASEADA NO DIÁLOGO VIRTUAL, EM AMBIENTES COLABORATIVOS, POR MEIO 

DA INTERAÇÃO HUMANA, QUE É RESPONSÁVEL PELO ACIONAMENTO DA 

INTERATIVIDADE TECNOLÓGICA NOS AMBIENTES INFORMÁTICOS, 

SELECIONADOS PARA SEU EMBASAMENTO TEÓRICO OS FUNDAMENTOS DA 

CIÊNCIA DO TEXTO, MAIS ESPECIFICAMENTE DO DIALOGISMO NA LINGUAGEM, 
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DA LINGÜÍSTICA TEXTUAL, DA TEORIA DA ENUNCIAÇÃO E DA PRAGMÁTICA 

INTERACIONAL. DESSA MANEIRA, DEFINIMOS A METODOLOGIA ENFOCANDO O 

ASPECTO DIALÓGICO, O DA TEXTUALIDADE, O DA INTERAÇÃO, O DA 

SUBJETIVIDADE E, POR FIM, O DA INTERATIVIDADE, ELEGENDO DOIS PONTOS 

FUNDAMENTAIS. O PRIMEIRO DIZ RESPEITO À ELABORAÇÃO/CONSTRUÇÃO DO 

HIPERTEXTO INSERINDO MARCAS LINGÜÍSTICAS QUE CARACTERIZAM O 

DIÁLOGO: SITUAÇÃO SOCIAL CONCRETA, DIÁLOGO CUMULATIVO, TRAMA 

IDEOLÓGICA; MARCAS LINGÜÍSTICAS DE SUBJETIVIDADE; FATORES DE 

TEXTUALIDADE: COERÊNCIA, INTERTEXTUALIDADE, INFORMATIVIDADE, 

INTENCIONALIDADE; ESTRATÉGIAS DE INTERAÇÃO: AFIRMAÇÃO, 

RECOMENDAÇÃO, CONVITE ETC. JÁ O SEGUNDO PONTO FUNDAMENTAL REFERE-

SE À IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA A VIABILIZAÇÃO DA 

INTERAÇÃO EM AMBIENTES COLABORATIVOS, OBSERVANDO O GRAU DE 

INTERATIVIDADE QUE PROPICIAM. OPTAMOS POR VIABILIZAR A PROPOSTA EM 

QUATRO ETAPAS: 1. DESENVOLVIMENTO DO AMBIENTE COLABORATIVO: O 

DIZER DA EQUIPE INTERDISCIPLINAR; 2. ELABORAÇÃO DO HIPERTEXTO: O DIZER 

DO PROFESSOR ESPECIALISTA; 3. DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E 

ATUALIZAÇÃO DO HIPERTEXTO: O FAZER/DIZER DO ALUNO; 4. ESTRATÉGIAS DE 

AVALIAÇÃO CONTINUADA) E ORGANIZAMOS E EXEMPLIFICAMOS 

CONSIDERANDO OS OBJETIVOS E CONTEÚDOS DA DISCIPLINA LÍNGUA 

PORTUGUESA PARA O CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO DA UNIVERSIDADE 

CRUZEIRO DO SUL A SER MINISTRADA VIA INTERNET. 
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Resumo tese/dissertação: 

 
Esta Tese trata das representações da TV em textos escritos presentes nos livros didáticos de 

Língua Portuguesa (LD de LP) de 5ª à 8ª série do Ensino Fundamental. Originou-se da 
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constatação da crescente presença de elementos midiáticos - matérias jornalísticas, charges, 

histórias em quadrinhos, letras de música, etc. - que, retirados dos meios de comunicação, 

passaram a integrar as páginas de tais livros didáticos. Para realizar esse trabalho, foram 

selecionadas 6 das 35 coleções de LD de LP analisadas e aprovadas pelo Programa Nacional do 

Livro Didático (PNLD) em 2002. Como critério para tal seleção, adotou-se o número de 

exemplares distribuídos pelo MEC às 264 escolas públicas estaduais de Porto Alegre-RS, a partir 

dos pedidos dos professores, procedendo-se à análise das 6 coleções com maior número de 

exemplares distribuídos. Nessa perspectiva, o trabalho está direcionado à luz dos Estudos 

Culturais, um campo de estudos que considera a cultura como central e constitutiva de/em todos 

os aspectos da vida social, procurando dar ênfase às análises que tomam a pedagogia como 

fenômeno cultural abrangente e complexo. Examinando os LD de LP como artefatos culturais 

que produzem sujeitos e identidades, o trabalho foi realizado dentro da vertente metodológica dos 

Estudos Culturais que privilegia as análises textuais. A Tese traz inicialmente uma discussão das 

principais abordagens da mídia, da TV e do livro didático e, posteriormente, analisa as formas de 

inserção da TV como temática nos textos escritos dos LD. A análise é feita através da utilização 

de 6 categorias (TV/alienação; TV/violência/valores; TV/saudosismo; 

TV/consumo/propaganda/publicidade; professora/notícia/ in-formação/TV/prós). Constatou-se, 

primordialmente, que a maioria dos textos analisados aborda os efeitos nocivos da TV, as formas 

como ela suscitaria a violência, embotaria a inteligência, alienaria os sujeitos e enganaria o 

telespectador; ou seja, aborda-se um assunto de grande presença na vida dos alunos - 

possivelmente com a suposição de que isso os vá agradar - mas apresentando a referida 

tecnologia como perniciosa e negativa. Para a discussão das diferentes categorias, buscou-se 

realizar uma interlocução através das diferentes concepções que tomam forma na interseção 

TV/LD de LP. 
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Resumo tese/dissertação: 

 

 

Essa pesquisa parte da existência de um novo fenômeno, a cibercultura, que implementa um novo 

espaço de leitura, com ferramentas que possibilitam a construção de novas práticas, interferindo 

na formação do leitor em processo e modificando-a. A leitura do jornal impresso e do jornal on-

line é o objeto de análise desta tese. Com o objetivo de compreender e discutir os indícios que se 

destacam nessas práticas de leitura em contextos educacionais diferentes foram selecionadas seis 

professoras e trinta alunos, entre 9 e 10 anos, de quatro escolas públicas, sendo uma do Brasil e 

três de Portugal. Ao estudar duas realidades histórico-culturais diferentes, mas com o uso da 

mesma língua, a tese tem o objetivo de contribuir para o avanço nas pesquisas em educação e de 

levantar questões e reflexões sobre novas tecnologias que surgem no contexto social e, 

particularmente, no escolar. Trata-se de uma investigação de cunho essencialmente qualitativo e 

interpretativo. Metodologicamente, o trabalho de pesquisa foi dividido em duas partes: a primeira 

foi realizada uma experiência de ensino com 6 alunos brasileiros de uma escola pública de 

Marília, cujo suporte metodológico foi a pesquisa-ação. A metodologia escolhida para o 

desenvolvimento da primeira parte deste estudo visava a encontrar indícios de práticas de leitura 

do jornal impresso transportadas para situações de leitura do jornal on-line. As aulas de leitura do 

suporte eletrônico e do impresso foram gravadas em vídeo e os relatos verbais dos alunos 

gravados em fitas cassetes. Na segunda parte da pesquisa, um estudo etnográfico, tem como 

instrumento principal de coleta a observação e a entrevista semi-estruturada, realizada tanto com 

professores, como com alunos do Brasil e de Portugal, com o propósito de investigar o uso do 

jornal impresso e on-line em salas de aula, bem como a relação de alunos e professores com esse 

material. Fundamentam o quadro teórico desta pesquisa as ideias de Bakhtin e de Vigotsky, 

porque há aproximações teóricas entre os dois pressupostos, já que ambos sustentam seus 

enunciados no âmbito da filosofia marxista. Neste estudo, destacam-se as contribuições de 

Bakhtin acerca da natureza social da linguagem e de sua constituição dialógica e as de Vigotsky 

sobre o desenvolvimento humano, o aprendizado e a importância das interações na construção do 

conhecimento. Também de grande importância teórica, destacam-se autores como Roger 

Chartier, Jean Foucambert e Frank Smith no que diz respeito às questões da história, práticas e 

concepção de leitura. Quanto à dimensão filosófica das tecnologias da inteligência fazem-se 

presentes as reflexões de Lévy. A análise dos dados revela que não é suficiente a tecnologia estar 

presente na sala de aula. É preciso que se faça uso dela. Não basta proporcionar o contato físico, 

mas é preciso de uma forma especial ensinar o aluno a usar a tecnologia da escrita, 

independentemente do suporte em que se encontra. A tese comprova que a capacidade para usar o 

computador como instrumento de leitura está além de aprender comandos da máquina, mas em 

criar condições para o aluno se apropriar dessa capacidade a que chamamos leitura. Durante esse 

trajeto, foi possível observar que, no âmbito escolar, o encontro do leitor com o jornal ainda é 

insuficiente e seu uso não faz parte da programação das escolas. Os alunos-sujeitos portugueses 

têm indícios de facilitação maior de apropriação desse suporte, particularmente na grande Lisboa, 

onde jornais são gratuitamente distribuídos. 
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Resumo tese/dissertação: 

 

Este trabalho tem por objetivos estudar o contexto de produção de linguagem no ensino e 

aprendizagem de Língua Portuguesa em uma situação particular de uso e manutenção de um site 

educacional, levantando implicações sobre o ensino e aprendizagem nessa situação; analisar e 

discutir as ações tecnológicas dos alunos, ou interatividade, num ambiente informatizado, visando 

teorizar sobre o contexto informatizado de produção de linguagem, a partir da delimitação das 

ações tecnológicas do aluno nesse contexto. Como teorias para o estudo estão a ação na 

perspectiva de Paul Ricoeur (1988 e 1991) e Jean-Paul Bronckart (1999); o contexto de produção 

de linguagem segundo Bronckart (2006) e o conceito de desenvolvimento, trabalhado por 

Vygotsky (1988 e 1994), priorizando a zona de desenvolvimento proximal. A pesquisa foi 

delimitada a oficinas para desenvolvimento de um site educacional, realizadas pela pesquisadora 

na Escola Municipal de Ensino Fundamental Incompleto Doutor Alfredo Bemfica Filho na cidade 

de Novo Hamburgo-RS. Essas oficinas ocorreram de setembro a dezembro de 2007, com alunos 

de 5ª série, que, em turno oposto, desenvolveram o site da referida escola. As oficinas tiveram 

duração de 4 horas semanais e foram gravadas. Os resultados obtidos com as gravações revelaram 

que, além da interação envolver ações humanas, a interatividade se apresenta como ações que 

podem ser humanas, no caso da relação pessoa/máquina e, também, na máquina sendo chamada, 

nesse caso, de ações mecânicas, estabelecida no âmbito de um programa. Ao utilizarem o 

computador, os alunos executaram ações que contribuíram para o seu desenvolvimento, naquele 

contexto. Esse “desenvolver” foi pessoal e tendia a servir como motivação para um desafio maior 

que ainda não era apresentado como uma dificuldade ao aluno, ou seja, a cada etapa de 

atualização e uso do site educacional, as dificuldades modificaram-se e isso motivava os alunos, 

pois era um desafio novo a cada atividade. Conforme os resultados desta pesquisa, percebeu-se 

que as ações desenvolvidas em ambientes virtuais apresentavam alguns critérios que são 

identificados pelos interlocutores e essas ações são especificadas dentro de um contexto 

informatizado de produção de linguagem, conforme é mostrado no capítulo de análise. 
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Resumo tese/dissertação: 

 

Esta pesquisa pretende discutir questões relacionadas à produção de vídeo digital na sala de aula 

com a criação de roteiro pelos estudantes, em trabalho desenvolvido com auxilio da professora. A 

pesquisa está baseada no processo de escrita dos estudantes, na apropriação dos conhecimentos 

sobre os gêneros e num maior domínio sobre a linguagem, seguindo as propostas dos PCN de 

Língua Portuguesa. Trata-se de um Estudo de caso ambientado em uma escola municipal de 

Campinas, em salas de terceiras e quartas séries. 
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Agência(s) financiadora(s) do discente ou autor tese/dissertação: 

  
 

 

Idioma(s): 

 Português 
 

 
 

Dependência administrativa 

  Estadual 
 

 

Resumo tese/dissertação: 

 

Com a ampliação do domínio e do alcance que a imagem empreende como linguagem, através 

das novas tecnologias e das demandas do mundo contemporâneo, este trabalho visa a inserir o 

estudo da imagem, em suas múltiplas acepções e possibilidades, na dinâmica das aulas de Língua 

Portuguesa, dentro do espaço privilegiado que é a escola. Considera-se tal ambiente propício, já 

que a expressividade da Língua Portuguesa é muitas vezes viabilizada e representada por meio 

das figuras de linguagem, estudadas em diversos segmentos do percurso escolar. Além disso, a 

atividade criativa do ser humano também se vincula à produção de imagens, mentais ou 

formalizadas, em produção verbal ou visual 
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Resumo tese/dissertação: 

 

Atuar como professora no Ensino de Jovens e Adultos (EJA) em uma escola pública motivou-me 

a criar e a implantar um blog para complementar as aulas de Língua Portuguesa. O uso desse 

recurso buscou compor um banco de materiais e atividades e envolver os alunos no contexto 

digital. Esta pesquisa objetivou, portanto, descrever e analisar a experiência da professora com 

esse recurso nas aulas de língua portuguesa nas turmas de Ensino Médio do EJA, a partir das 

notas de campo da docente, bem como identificar e avaliar a receptividade dos alunos com a 

implantação e o uso do blog, a partir de comentários registrados nele e questionários. A 

fundamentação teórica da investigação está centrada na Teoria Sócio-Histórica- Cultural 

(Vygotsky, 1934/1998), na Linguística Sistêmico-Funcional (Halliday, 1994/2000) e na noção de 

Avaliatividade (Martin, 2003, 2005), bem como no conceito de reflexão crítica (Schön, 2000). 

Desenvolvida dentro do paradigma da pesquisa qualitativa (Flink, 2004), esta pesquisa 

caracteriza-se como um estudo de caso (Lüdke, 1986; Ventura, 2007). Ao final do trabalho, ficou 

evidenciado que ele trouxe contribuições para a área de novas tecnologias aplicadas à educação, 

especificamente em cursos de EJA, já que, como resultado do processo gerado por meio da 

implementação de um blog, mostro como é possível aos alunos desses cursos conceber o 

computador e seus múltiplos recursos como uma alternativa eficiente para aprofundarem seus 

conhecimentos 
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Resumo tese/dissertação: 

 

Este trabalho tem por objetivo apresentar a linguagem através dos tempos assim como, as 

tendências da linguagem tecnológica e suas contribuições às práticas pedagógicas destinadas ao 

ensino da língua e da literatura, na disciplina de Português das escolas de ensino médio da rede 

estadual do Estado de São Paulo. Tem ainda o intuito de mostrar o potencial pedagógico dos 

blogs e como pode ser considerado um espaço de acesso à informação especializada. O estudo se 

justifica na medida em que recursos digitais estão incorporados na contemporaneidade, nas 

práticas da sociedade e tende a potencializar a criação de um ambiente colaborativo que amplia e 

aprofunda a aprendizagem, permitindo assim a concepção, administração e desenvolvimento de 

ações que apoiam o processo ensino-aprendizagem. A metodologia teve caráter investigativo em 

fundamentações teóricas e levantamentos bibliográficos das seguintes áreas do conhecimento: 

comunicação e linguística e teve como principais autores Julia Kristeva e Pierre Levy. Contou 

ainda com a análise interpretativa de aspectos e traços linguísticos dos gêneros digitais, de 

estratégias de uso e apropriação da nova linguagem e gêneros digitais, para compreender, 

fundamentar e ajudar a organizar os processos discursivos virtuais aplicados. Os estudos 

bibliográficos foram interpretativos, com posicionamento teórico que aborda o uso da linguagem 

digital, numa relação dialógica com o contexto histórico-social. Na análise e acompanhamento 

dos resultados, foi constatado que sua aplicabilidade estimula e motiva os adolescentes, 

favorecendo a socialização, a produção e divulgação de conteúdos, construindo um portfólio 

virtual que permite trocas entre as comunidades estudantis e os educadores. Além disso, 

oportuniza a intervenção e participação em absoluta igualdade, promovendo a interatividade e a 

criação de grupos de interesses. Conclui-se então que na contemporaneidade é extremamente 

relevante que a escola conheça e apresente novos ambientes de ensino, faça uso destes recursos 

disponíveis, tendo em vista enriquecer os aspectos sociais e culturais da formação do educando, 

lembrando que as novas ferramentas, e no caso desse estudo: os Blogs tem a capacidade de 

revitalizar o ambiente pedagógico. É importante ainda, ter em mente a principal meta na 

educação: a cultura, e esta nova cultura digital, dos ambientes virtuais, muda tanto os processos 

de criação, quanto os processos de aquisição cultural. Sendo assim, não há outra maneira de fazer 

educação e de pensar o pedagógico, se não for pela transformação. 
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LINGUAGEM, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO  O objetivo desta linha é desenvolver pesquisa 

na interface da Linguística Aplicada e da Tecnologia, com especial atenção a processos e 

produtos aplicáveis e aplicados ao ensino e a aprendizagem de línguas mediados por recursos 

tecnológicos. 
 

 

 

Agência(s) financiadora(s) do discente ou autor tese/dissertação: 
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 Português 
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Resumo tese/dissertação: 

 

Em virtude do aumento da demanda por novas tecnologias de informação e comunicação na 

atividade educacional, o objetivo desta pesquisa foi o de verificar, como um professor 

representou em texto e, pelo texto, seu próprio “agir” ao ministrar aulas com o uso do chat 

educacional. Os textos analisados foram produzidos por uma professora de Língua Portuguesa do 

Ensino Fundamental da Rede Pública Estadual de Ensino, na posição de observadora-participante 

das aulas-chat. Obtivemos dois diferentes tipos de textos que relatam o trabalho já executado ou 

ainda a ser realizado. Denominamos os documentos de “diário-reflexivo” e “depoimento 

transcrito”. O primeiro, elaborado de forma escrita e o segundo, produzidos oralmente, gravados 

e posteriormente transcrito pela pesquisadora. Para a análise dos textos recorremos ao 

Interacionismo Sociodiscursivo representado por Bronckart (2007), incluindo os procedimentos 

desenvolvidos por Machado & Bronckart (2004). Com o foco no trabalho docente, também 

buscamos aportes teóricos da Ergonomia da Atividade (Saujat, 2004; Amigues, 2004; Faïta, 

2004) e da Clínica da Atividade (Clot, 1999/2006). Os procedimentos metodológicos incluíram a 

interpretação do contexto de produção, levantamento das características globais dos textos, a 

determinação do gênero textual, os tipos de discurso, observação das instâncias enunciativas com 

a identificação das vozes, e mais detalhadamente uma análise dos segmentos representativos do 

“agir” da professora em situação de trabalho. Observamos que o trabalho dessa profissional é 

representado no texto por um caráter interacional e instrumental, que envolve um agir 

linguageiro, um agir com instrumentos e também um agir mental com a observação de 

capacidade, motivos e intenções. Em relação ao seu agir com o uso do instrumento “chat”, 

verificamos que ela manifesta um processo de apropriação desse novo instrumento. Concluímos 

que a professora demonstrou evolução no curso de seu agir e apresentou mudanças significativas 

que puderam ser interpretadas por intermédio de suas condutas observáveis, relatadas em seus 

textos. O fato demonstra que, após a assimilação dos “modelos de agir” disponíveis no seu meio 

social, e da observação de experiências vividas ela elaborou um processo de reconfiguração 

desses modelos, realizando mudanças em seu agir linguageiro 
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LEITURA, ESCRITA E ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA  Trata do ensino da leitura e da 

produção de textos, do ponto de vista sócio-cognitivo-interacional, nos diferentes níveis de 

formação, envolvendo as modalidades presencial, semipresencial e à distância. 
 

 

 

Agência(s) financiadora(s) do discente ou autor tese/dissertação: 
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Resumo tese/dissertação: 

 

Esta dissertação insere-se na linha de pesquisa Leitura, Escrita e Ensino de Língua Portuguesa e 

tem por objetivo constatar como ocorre a interação entre os interlocutores no ciberespaço, por 

meio de gêneros textuais emergentes, tendo como enfoque as produções de jovens e adolescentes 

integrantes de comunidades virtuais. Partimos do pressuposto que há inúmeras transformações 

nos modos e possibilidades de uso da linguagem, com as inovações tecnológicas, e pretendemos 

evidenciar na análise, a interação dialógica existente entre os participantes de uma comunicação 

assíncrona, com o gênero fórum on-line. Para tanto, buscamos embasamento em estudos que 

tratam de gênero textual; da transmutação dos gêneros no ambiente da Internet, dando origem aos 

gêneros digitais, e da construção de uma rede comunicativa a partir da análise das vozes 

existentes nos enunciados produzidos. O enfoque no fórum on-line é decorrente do grande 

número de mensagens postadas nesse gênero digital, possibilitando a circulação de variados 

discursos que formam uma cadeia híbrida e intertextual. Os resultados obtidos neste trabalho 

evidenciam a existência de novas práticas sociais, com as interações realizadas no ambiente 

virtual, e a importância de estudarmos essas atividades comunicativas crescentes no mundo 

contemporâneo. 
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Banca examinadora: 
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 Maria Nazaré da Cruz 
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Formação de Professores  Este núcleo investiga a problemática de como aprender a ensinar e de 

como ensinar a ensinar segundo modelos de formação inicial e continuada mais adequados à 

complexidade que caracteriza a ação docente. 
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Resumo tese/dissertação: 

 

Nesta pesquisa foram investigadas práticas cotidianas de leitura, no espaço digital, de professores 

de Língua Portuguesa, do Ensino Fundamental e Médio. O objetivo consiste em compreender as 

possíveis mudanças que as novas tecnologias da escrita, oportunizadas pelo computador e pela 

Internet, imprimem à leitura do professor. Para isso, utilizamos, inicialmente, um questionário 

que nos possibilitou uma primeira aproximação de nossos sujeitos de pesquisa – professores da 

rede pública estadual – e de suas experiências como leitores que utilizam ou não, rotineiramente, 

o suporte digital para suas práticas. Em seguida, após análise desses questionários, selecionamos 

50% desses professores para entrevistar, tendo como critério principal para essa escolha, 

entrevistar aqueles que, pelas respostas ao questionário, pareciam já possuir algumas práticas de 

leitura em meio digital. As análises que fizemos dos questionários e das entrevistas, baseadas em 

autores como Chartier, Levy, Soares e outros, permitem compreender aspectos essenciais do 

processo de apropriação do uso do computador enquanto suporte de leitura, levando-nos a melhor 

entender os sentidos que os professores dão à leitura feita na tela e as suas concepções sobre os 

usos pedagógicos do computador e da Internet. 
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Ensino e aprendizagem de línguas  Estudo dos processos de ensino e aprendizagem de línguas: 

materna e estrangeiras e, em especial, do papel da linguagem no desenvolvimento desses 

processos. 
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Resumo tese/dissertação: 

 

Parte-se do princípio de que muitos alunos apresentam dificuldades quanto ao aprendizado de 

aspectos gramaticais de Língua Portuguesa, seja porque não se ajustem às estratégias tradicionais, 

ou porque não seja prazeroso tal ensino, ou ambas as coisas. Explorar o lúdico, por meio de 

recursos da tecnologia computacional, apresenta-se como uma das alternativas de solução para 

minimizar as dificuldades de cada aprendizado. Objetiva-se, pois, uma experiência no uso de 

jogos informatizados para prática de produção textual, tendo como efeito colateral, o ensino de 

norma padrão da língua. Esses jogos informatizados foram fundamentados nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais - PCN, na Linguística e na Psicologia, e têm como objetivo o auxílio à 

prática pedagógica do professor. Apresentam-se. por fim, alguns protótipos desses jogos, a título 

de exemplificação 
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Marcus Rinaldi Tonelli. Um percurso para compreender mitos relacionados ao ensino de 

gramática: ponto de partida para o planejamento de atividades articuladas envolvendo a 

linguagem televisual. 01/06/2006 
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Resumo tese/dissertação: 

 

Trata-se de um estudo exploratório de natureza qualitativa e quantitativa para minimizar o poder 

de alguns mitos existentes na escola, entre eles: “ensinar língua portuguesa equivale a ensinar 

gramática”, que pressupõem uma série de atividades voltadas para um “aluno ideal”. Nesse 

sentido, investigar-se-á, por meio da análise do discurso, as representações sobre norma 

gramatical que povoam o imaginário dos alunos do ensino médio e a auto-avaliação desses alunos 

sobre suas produções escritas. Tais propósitos são decorrentes de resultados de avaliações 

nacionais e internacionais (PISA, 2000, 2003) em que foram constatados sérios problemas 

relacionados à proficiência em leitura e escrita de alunos após 8 anos de escolarização no ensino 

fundamental. Visando contribuir para tornar o ensino de língua materna voltado para o “aluno 

real”, foram confrontados diferentes pontos de vista sobre a TV para buscar subsídios ao possível 

uso da TV na escola. Vale ressaltar que a discussão sobre os mitos foi necessária para abrir 
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espaço a outras práticas educacionais. Tendo em vista que a linguagem televisual apropria-se do 

contexto sociocultural em que está inserida e que é um “mostruário de pluralidade linguística”, 

poderá ser um recurso tecnológico significativo para o desenvolvimento de habilidades de 

oralidade, leitura e escrita no ensino fundamental. O quadro teórico congrega pesquisadores 

voltados ao imaginário (Carvalho et alii, 1998; Porto e Fonseca, 1998; Teixeira, 2005), à 

linguagem televisual (Fishe, 1987; Rocco, 1988; Machado, 1997; Citelli, 2002) e ao ensino e 

aprendizagem de língua materna (Neves, 1990; Preti, 1995; Semeghini-Siqueira, 1997; Castilho, 

1998; Bagno, 2000; Marcuschi, 2001; Perini, 2001). Como proposta metodológica, foram 

elaborados 3 instrumentos, contendo questões abertas e fechadas, e selecionados 4 grupos de 

sujeitos a fim de recobrir as diversas vertentes do assunto em questão. O grupo denominado 

sujeito [I] é constituído por telespectadores comuns; o sujeito [II], por universitários; o sujeito 

[III], por professores de língua materna e o sujeito [IV] são alunos do ensino médio de uma 

escola pública da cidade de São Paulo. Para atingir os objetivos foram investigadas formas de se 

trabalhar a linguagem televisual, na sala de aula, e apresentadas duas atividades articuladas para 

viabilizar o ensino e aprendizagem de oralidade, leitura e escrita. Tal proposta pedagógica é 

direcionada ao “aluno real” e prioriza o ensino do uso da língua portuguesa na diversidade das 

práticas sociais. 
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Resumo tese/dissertação: 

 

O conhecimento do repertório inicial de cada aluno é condição importante para um planejamento 

do ensino eficaz (Skinner, 1972). Isto porque, se o docente não sabe o que cada aluno conhece, 

ele pode planejar o trabalho diário em sala de aula, ou aquém ou além, das necessidades dos 

alunos. O presente estudo teve como objetivo identificar o repertório de leitura de 20 alunos da 2ª 

série do Ensino Fundamental de uma escola pública do Estado de São Paulo. A proposta foi 

viabilizada por meio de um procedimento computadorizado com o auxílio do software Mestre® 

(Goyos, 1994) que, em acordo com os conhecimentos desenvolvidos na área de equivalência de 

estímulos (Sidman, 1971; Sidman & Tailby, 1982; de Rose, 1993; Souza e de Rose, 1997), 
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trabalha a leitura como rede de relações entre estímulos de diferentes modalidades (sons, 

imagens, textos). Para a identificação do repertório de leitura, foi utilizado instrumento que 

permitiu avaliar as diferentes relações presentes na leitura, tanto de palavras compostas apenas 

por sílabas simples quanto de palavras que continham sílabas complexas. As atividades propostas 

permitiram detectar a diversidade de repertório dos alunos e suas dificuldades individuais. Os 

dados mostraram que quase metade dos alunos participantes desta pesquisa apresenta leitura com 

compreensão, portanto dominam a relação entre estímulos de diferentes modalidades, tanto de 

palavras compostas por sílabas simples, quanto das que têm sílabas complexas. Pequena parte dos 

alunos apresenta leitura com compreensão apenas de palavras compostas por sílabas simples, não 

dominando as relações entre as diferentes modalidades de estímulos em palavras compostas por 

sílabas complexas. Ainda, quase metade dos participantes apresenta dificuldades nas relações 

avaliadas, tanto com palavras compostas por sílabas simples, quanto com palavras que contêm 

sílabas complexas, portanto não apresentaram competência de leitura. Os dados mostraram que o 

repertório dos alunos é diversificado e que os tipos de complexidade presentes em palavras da 

língua portuguesa interferem no desempenho dos alunos, aspectos que trazem implicações para o 

trabalho do docente em sala de aula. Os resultados obtidos neste estudo indicam que há 

necessidade urgente de se planejar intervenções específicas no ensino de leitura, principalmente 

para aqueles alunos que apresentaram baixo desempenho, através de uma programação 

individualizada que seja mais eficaz e adequada, o que pode ser realizado aproveitando-se as 

novas tecnologias do mundo moderno. 
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Resumo tese/dissertação: 

 

As mudanças no sistema capitalista de produção e o avanço das tecnologias da informação e da 

comunicação (TIC), no final do século XX, suscitam, na escola, nova organização para atender às 

demandas de sua clientela. Consequentemente, desestabilizam-se as práticas dos educadores, que 

não conhecem as TIC. Especialmente, o professor de língua portuguesa, que trabalha a 

comunicação e a expressão também como disciplina, tem papel decisivo nessa transição. Daí, 

surge uma questão: as instituições de ensino superior (IES) têm formado seus futuros docentes 

nessa perspectiva? Considerando os referenciais teóricos norteadores, entre eles, Castells; Burke; 

Pozo; Bakhtin; Bagno; Orlandi; Travaglia; Preti; Marques; Morin; Lévy; Bianchetti; Masetto e 
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Valente, neste estudo, busca-se compreender o processo de formação inicial do professor de 

língua portuguesa e a inclusão do computador como recurso pedagógico efetivo para apreensão e 

/ou construção do conhecimento. Para tal, desenvolveu-se uma pesquisa qualitativa – modalidade 

estudo de caso – tendo como instrumentos de coleta de dados: pesquisa documental, observação 

dirigida, entrevistas semi-estruturadas com alunos e questionários para os respectivos professores 

do curso, além de entrevistas semi-estruturadas com professores da educação básica. Os 

resultados sugeriram que, embora as IES registrem, nos documentos oficiais, necessidade de 

domínio do uso das TIC pelos alunos, não as priorizam nos cursos de formação de professores e 

que os alunos futuros docentes continuam no analfabetismo digital. Conclui-se, portanto, que há 

necessidade de se investir nesse projeto, efetivando o redimensionamento do currículo do Curso 

de Letras e revendo práticas pedagógicas docentes, favorecendo, assim, uma melhor formação de 

seus futuros docentes. Palavras-Chave: Professores – Formação. Língua portuguesa. Tecnologias 

computacionais. Conhecimento. 
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Resumo tese/dissertação: 

 

Mesmo depois de 2.000 anos do surgimento dos estudos gramaticais na Grécia e dos quase 100 

anos da Linguística, o grafocentrismo, naturalizado e reificado na escola, continua quase 

inabalável, pois, em grande parte, as aulas de Língua Portuguesa ainda valorizam a escrita, 

centrando-se no entendimento da nomenclatura da Gramática Normativa. De outra parte, o 

resgate da Teoria dos Gêneros Discursivos e o surgimento da Teoria do Letramento ideológico 

deram um cunho mais social e crítico ao estudo da linguagem, influenciando, indireta ou 

diretamente, o ensino. Mas, apesar da importância dessas duas áreas, privilegiam apenas os 

gêneros escritos ou falados, e não conseguem explicar outros modos de representação em um 

cenário semiótico complexo em transformação. Surgiram teorias mais adequadas para explicar tal 

transformação, a Semiótica Social e a Multimodalidade. Para elas, depois da dominação da 

modalidade escrita como o meio de comunicação e de representação privilegiado, está havendo, 

agora, transformação profunda no sistema de mídia e nos modos de representação e de 

comunicação. Nesse cenário, devemos pensar em uma teoria multimodal para explicar essas 

mudanças e repensar o valor da escrita principalmente em ambiente escolar. Isso provocou em 
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mim, professor de Língua Portuguesa, também o repensar de minha prática docente. Por isso meu 

objetivo nesta dissertação é mostrar que o ensino de Língua Portuguesa deve ser revisto em uma 

perspectiva multimodal em todos os níveis de escolaridade, principalmente os cursos de Letras, 

licenciatura, contexto formador de docentes. Sei que essa nova perspectiva para o ensino 

representa algo novo, e, portanto, assustador para muita gente... Porém a primazia da dimensão 

social leva-me a explorar novos caminhos e apresentar a perspectiva multimodal pelos seguintes 

motivos: as sociedades sempre foram multissemióticas; o texto escrito, apesar de sua importância 

social, não é e nunca foi o único meio de representação social; a oralidade, apesar de ser o bem 

natural mais empregado na comunicação diária, também não é a única forma de comunicação; e, 

por último, as novas tecnologias provocaram muitas mudanças no cenário comunicacional. 

Desconsiderar esses fatos em sala de aula é reducionismo, é injusto, é desonesto para os 

discentes, pois as práticas sociais fazem seu trabalho simbólico por meio de muitos modos 

semióticos. Levar os alunos a perceberem isso é fortalecê-los criticamente. Minha pesquisa é de 

cunho qualitativo dada a relevância social de meu trabalho. O corpus de análise foi constituído de 

notas de campo, entrevista semi-estruturada, narrativas pessoais, plano de ensino e estudos 

dirigidos. Meus principais pressupostos teóricos: para a Ideologia, Thompson (2000); para a 

Semiótica Social, Hodge e Kress (1988), Kress, Leite-Garcia e van Leeuwen, (2000); para a 

Análise de Discurso Crítica, Fairclough (1989, 1992a, 1992b, 2000 e 2003) e Chouliaraki e 

Fairclough (1999); para a Multimodalidade, Kress (1996); Kress e van Leeuwen (2001); e para a 

análise multimodal, Kress e van Leeuwen (1996). 
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Resumo tese/dissertação: 

 

O objetivo deste estudo é analisar como se dá a relação entre a aquisição de novos conhecimentos 

no ensino da Língua Portuguesa (LP) e as novas Tecnologias da Informação e Comunicação 

(TIC’s) no Centro Federal de Educação Tecnológica -AL – se da mesma forma tradicional ou 

incorporando as transformações que as TIC’s impõem. Para tanto, utiliza como referencial teórico 

as contribuições de Lévy – que trabalha com as TIC’s e as mudanças no mundo contemporâneo, 
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enfatizando a “nova relação com o saber”, face a essas mudanças –, considerando, ainda, a 

concepção freireana de educação e as reflexões de Bakhtin sobre a linguagem. O corpus foi 

constituído a partir de questionários, contendo perguntas fechadas e mistas, respondidos por 10 

professores de LP e por 55 alunos de duas turmas das terceiras séries do ensino médio do 

CEFET-AL. Esses questionários apresentam um material discursivo que é analisado com base nas 

contribuições da Análise de Discurso e do trabalho de Freire. 
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O presente trabalho de pesquisa situa-se entre os avanços da Ciência Linguística, as dificuldades 

no ensino de línguas e a tentativa de modernização da escola pelo aparato tecnológico do 

computador. Enfoca os softwares educativos como um construto social novo, oriundo das 

transformações tecnológicas. Revela, através do discurso e da mídia, a forma de inserção e a 

representação que a sociedade faz desse objeto. Tem por objetivo primeiro contribuir com o 

ensino de Língua Portuguesa à medida que deita o olhar sobre os “softwares educativos", objeto 

pedagógico ainda pouco explorado pela maioria das escolas de ensino fundamental e médio. Para 

tanto, foram pesquisados os software destinados ao trabalho com a língua portuguesa - Creative 

Writer, Fine Artist, Quadrinhos Turma do Chico Bento, Revistinha do Senninha, Story Book 

Weaver, My Own Stories, Oficina de Histórias Ortografando, Ortografando II, Quero Aprender 

Português - Fábrica de Palavras, Escrevendo ao pé da Letra, Professor PC - Curso de Português, 

Desafio da Língua Portuguesa e Objetivo Educação Digital -, no ensino fundamental II das 

escolas públicas e particulares da cidade de Petrolina - PE. Neles, propomos a focalização da 

relação leitor/objetivo de leitura através das ações interativas sobre o usuário, identificando 5 

tipos específicos - injuntivo, narrativo, argumentativo, descritivo e expositivo, e verificamos a 

concepção de língua e de texto subjacentes à proposta de uso de cada software. Assim 

entendemos o software como um novo objeto de leitura que apresenta características peculiares, 

próprias do meio digital, agregando escrita alfabética, recursos gráficos e sonoros que, por 

apresentar uma forma de leitura inusitada, se comparada ao livro, por exemplo, requer do 

professor competências diferentes daquelas desenvolvidas na cultura impressa. 
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principalmente na Educação a Distância, no que se refere à formação do professor, à mediação 

de aprendizagem e às práticas avaliativas. 
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A utilização das novas tecnologias informacionais traz para o campo da Educação uma imensa 

lacuna entre a formação do aluno para a utilização da língua escrita e as exigências requeridas 

pelos recursos informacionais, que demandam a escrita teclada. Indagamos, então: os recursos de 

informática poderiam contribuir para o aprimoramento da linguagem escrita do aluno, já que a 

linguagem digital se utiliza de recursos de multimídia, que podem estimular sensações e 

percepções próximas da linguagem falada? Esta indagação levou-nos às seguintes questões: A 

utilização de computadores pode despertar, no alunado, mais interesse pela língua portuguesa? A 

prática da escrita teclada (linguagem digital) propicia mudanças no desempenho desses alunos? 

Este estudo, que tomou por base o paradigma do Construtivismo Social, foi realizado com 24 

alunos do curso de Ciência da Computação de uma instituição particular de Ensino Superior. Os 

dados foram coletados por meio de questionários, entrevistas semi-estruturadas e um diário de 

campo. A análise dos dados foi realizada à luz de abordagens teóricas sobre o impacto das 

tecnologias informacionais, como as de René Dreifuss e Estrella Bohadana, entre outros. 

Concluímos que a linguagem digital pode auxiliar no aprimoramento da língua escrita. No 

entanto, o êxito desse processo depende fundamentalmente da atitude do docente. Neste sentido, 

é importante que o aluno inicialmente explore a linguagem digital para: consultar dicionários, 

fazer pesquisa com a orientação docente, associar o uso das palavras a imagens e das imagens às 

palavras, utilizar-se de?links? em pontos importantes do texto produzido, de modo a produzir 

novos textos, maximizando o entendimento e aumentando a capacidade de se efetuar 

novos?links?. Cabe ao docente se reapropriar das tecnologias da informação e comunicação, 

desenvolvendo nos discentes a capacidade de produção teclada da língua que abre infinitas 

possibilidades, graças aos laços conectivos cerebrais que se utilizam do corpo com todos os 

sentidos alerta e em funcionamento. 
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Este estudo teve por finalidade investigar a maneira como os estudantes do Ensino Fundamental e 

Médio, no Laboratório de Informática de uma escola capixaba construíam seus conhecimentos 

usando um ambiente virtual, com orientação e discussões a distância e presenciais. Observamos o 

Projeto Genoma, idealizado e orientado pela Associação Ciência Viva? Agência Nacional para a 

Cultura Científica e Tecnológica, uma unidade do Ministério da Ciência e da Tecnologia de 

Portugal, cuja proposta era a de manter contato com estudantes de diversos países de língua 

portuguesa, por meio de ambiente virtual, orientando leituras e discussões sobre o tema Genoma 

Humano. A partir dos conhecimentos construídos através de leituras, consultas e discussões, os 

estudantes deveriam se organizar em grupos e produzir um artigo, um conto ou uma entrevista 

sobre o tema, a ser publicada no site do projeto: www.cienciaviva.pt. Esses produtos participaram 

de um concurso organizado pela referida Agência. Tratava-se de uma experiência de Educação a 

Distância, usando uma comunidade virtual de aprendizagem. Privilegiamos nesse estudo a 

observação dos movimentos dos grupos tanto no espaço real, como no virtual. Para isto focamos 

nosso olhar no processo de delimitação e construção dos projetos para a participação no 

Concurso: como buscavam informações, como discutiam entre si o tema e a forma de seu 

produto; que recursos da Internet utilizaram e como esta utilização foi se tornando mais fácil; 

como conhecimentos, orientações e discussões foram sendo gerados e tecidos, transformando-se 

na base do produto que seria apresentado. Percebemos que os alunos foram, aos poucos 

assumindo a autoria de seus trabalhos, demonstrando que o recurso que a Internet lhes 

proporciona, por meio da discussão on line, acompanhada de orientação presencial, assegura a 

possibilidade de objetivar, executar, concluir, avaliar, reelaborar, interpretar, relacionar-se, 

argumentar, questionar, envolver-se, auto-estimar-se. As consequências dessa participação nas 

atividades escolares subsequentes também foram objeto de análise, mostrando-se frutíferas. 
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Trata-se de pesquisa empírica realizada por meio de questionário enviado pelo correio eletrônico 

a usuários de um site idiomático, tendo por objetivo moldar um perfil do sujeito que consulta uma 

página na internet voltada a tirar dúvidas e ensinar português. Ao mesmo tempo, busca-se 

investigar sua motivação nesse empenho de adquirir mais conhecimentos de língua portuguesa e 

sua opção pela consulta via rede mundial de computadores. Verifica-se que os informantes têm 

um elevado grau de letramento ou, nos termos de Pierre Bourdieu, um capital que é valorizado no 

mercado das trocas linguísticas porquanto consubstanciado na língua usada pelas classes 

privilegiadas e que circula nas esferas sociais de prestígio. Não dominar a língua-padrão - assim 

chamada por Bourdieu mas denominada de norma-padrão por Marcos Bagno, um dos linguistas 

brasileiros que sustentam a discussão teórica - pode importar em estigma ou preconceito. 

Entendida no senso comum como "norma culta", é essa variedade linguística que os informantes 

desejam ampliar, motivados tanto pela curiosidade epistemológica - no sentido de uma 

autoformação - quanto pela necessidade profissional, como revelam os resultados da pesquisa. 

Constata-se também que, a par dos instrumentos tradicionais de expressão como dicionários e 

livros de gramática, os informantes se utilizam da internet para esclarecer dificuldades e aumentar 

seus conhecimentos linguísticos em virtude da praticidade e rapidez que este novo meio 

tecnológico de comunicação oferece. 
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Esta dissertação constitui um diálogo de sua autora com algumas teorias que dão sustentação a 

práticas relacionadas à Pedagogia da Comunicação no cotidiano escolar, e tem, como ponto de 

referência, como objeto de análise, os relatos de uma educomunicadora 1. A problemática central 

desta dissertação gira em torno da análise dos procedimentos dessa educadora cujas ações tinham 

como objetivo auxiliar os seus colegas docentes a inserir a TV e o vídeo no espaço da sala de aula 

de uma maneira mais crítica, criativa e prazerosa. Trata-se, pois, de um estudo de caso, uma 

análise do percurso profissional, das estratégias utilizadas por uma profissional do ensino que 

procurou, desde o início de sua formação na área de Letras, aliar ao seu estudo da Língua 

Portuguesa, elementos ligados ao campo da Comunicação, sobretudo relacionados à leitura e à 

produção de obras audiovisuais. A partir do relato da prática dessa educomunicadora são feitas 

considerações teóricas que nos levam a refletir sobre o sentido, sobre a importância do uso dessas 

tecnologias no ensino e sobre os melhores procedimentos para se fazer essa inserção. Ação-

reflexão-ação, segundo a visão paulofreiriana, é uma característica que se observa em todo o seu 

percurso e nos faz pensar em nossos próprios procedimentos como educadores e/ou especialistas 

na formação de docentes, interessados em orientá-los no planejamento de ambientes que motivem 

estados de espírito mais críticos, que propiciem uma melhor utilização da TV e do vídeo no 

ecossistema escolar. 
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educacionais. Avaliação do ensino fundamental e médio, de programas especiais e avaliação 
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O OBJETIVO PRINCIPAL DESTE TRABALHO É AVALIAR AS TELEAULAS DE LÍNGUA 

PORTUGUESA DA 8ª SÉRIE DO SISTEMA DE TELENSINO DO ESTADO DO CEARÁ, 

VEICULADAS PELA TV CEARÁ, CANAL 5, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO 

ASPECTOS TÉCNICOS E PEDAGÓGICOS, MUTUAMENTE. UMA VEZ QUE TAIS 

TELEAULAS SÃO INCORPORADAS AO CURRÍCULO ESCOLAR, TRAÇAMOS UMA 

ANÁLISE HISTÓRICO-METODOLÓGICA, INTEGRADA, DE: CURRÍCULO, 

TECNOLOGIA EDUCACIONAL, EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E AVALIAÇÃO DE 

PRODUTOS EDUCATIVOS, PARA MELHOR COMPREENDERMOS O UNIVERSO DE 

NOSSO OBJETO DE ESTUDO. OPTAMOS PELO ESTUDO DE CASO, TENDO COMO 

POPULAÇÃO TELEALUNOS E PROFESSORES ORIENTADORES DE APRENDIZAGEM 

DE 8ª SÉRIE DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, 2ª REGIÃO DE FORTALEZA. 

ENFATIZOU-SE O VÍDEO COMO INSTRUMENTO PARA O APRIMORAMENTO DO 

PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM E ESTE FOI O PARÂMETRO UTILIZADO PARA 

A AVALIAÇÃO ORA APRESENTADA. VERIFICARAM-SE ASPECTOS POSITIVOS E 

DEFICIÊNCIAS DAS TELEAULAS ANALISADAS, BUSCANDO-SE CONTRIBUIR PARA 

O SEU AAPRIMORAMENTO TÉCNICO E PEDAGÓGICO. 
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Este trabalho apresenta uma experiência, realizada numa escola da rede pública de ensino, do 

Estado de Minas Gerais, com alunos da primeira série do Ensino Médio, que usaram o 

computador como ferramenta para aprender morfologia da Língua Portuguesa. Norteado por 

princípios pedagógicos e tecnológicos, enfoca os conceitos de educação, ensino e aprendizagem, 

destacando as principais teorias pedagógicas que influenciam a formação do processo ensino-

aprendizagem para as tecnologias mediadoras da educação. Realça-se também neste trabalho a 

importância do estudo da morfologia, na primeira série do Ensino Médio, nas dimensões mórfica, 

sintática e semântica. Estas três dimensões serviram de base para planejar os componentes que 

integram o produto tecnológico/educativo e para atingir os objetivos pedagógicos do estudo da 

morfologia. A metodologia foi aplicada a um caso real, verificando-se que é possível estudar 

morfologia com o uso do computador, instrumento didático indispensável nas escolas públicas 

nesta 'ERA DA INFORMÁTICA'. 
 

  

 

25. RESUMO 

VENILTON ARTUR DOS SANTOS. PROCESSADOR DE DADOS E O DISCURSO 
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Banca examinadora: 
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Agência(s) financiadora(s) do discente ou autor tese/dissertação: 
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  Particular 
 

 

Resumo tese/dissertação: 

 

ESTA DISSERTACAO TRATA DO ENSINO DE LINGUA PORTUGUESA PARA O CURSO 

DE TECNOLOGIA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DA UNICASTELO A PARTIR DE 

UMA ABORDAGEM INSTRUMENTAL. A COMUNICACAO E VISTA COMO FORMA DE 

INTERACAO SOC IAL. TEM-SE POR OBJETIVO CARACTERIZAR ASPECTOS 

PERTINENTES DO REFERIDOCURSO E DA ATUACAO DO PROCESSADOR DE DADOS, 

NA ESCOLA E NA EMPRESA; FAZER UMA ANALISE DAS REAIS NECESSIDADES DOS 

ALUNOS, REFERENTES AO USO D E LINGUA PORTUGUESA E DIFERENCIAR 

SITUACOES DE INTERACAO COMUNICATIVA EM QUE ATUAM COMO ALUNOS E 

COMO PROFISSIONAIS. A PESQUISA FUNDAMENTA-SE EM DIFERENTES 
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VERTENTES LINGUISTICAS A SABER: SOCIOLINGUISTICA, ETNO ISSIONAIS DA 

AREA) E POR DOCUMENTOS ESCRITOS. OS RESULTADOS OBTIDOS INDICAM QUE 

O DISCURSO INSTITUCIONAL E HIERARQUIZADOR DOS DEMAIS DISCURSOS DO 

PROCESSADOR DE DADOS E QUE ELE E DIFERENCIADO A PARTIR DA RELACA O 

HOMEM/MAQUINA/, HOMEM/HOMEM E HOMEM/MAQUINA/HOMEM POR 

INSTRUCAO-COMANDO E INSTRUCAO-ORIENTACAO. ESSE DISCURSO E DE 

ESPECIALIDADE, CARACTERIZADO POR LEXICO E ESTRUTURAS MORFO-

SINTATICAS ESPECIFICAS, PERMEADOS PELA IDEOLOGIA DA CLASSE 

DOMINANTE EMPRESARIAL. SAO ABERTAS PERSPECTIVAS PARA NOVOS 

ESTUDOS, DANDO CONTINUIDADE A PESQUISA. 
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RELAÇÃO DAS REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS E RESUMOS DAS TESES 

E DISSERTAÇÕES REGISTRADAS NO BANCO DE TESES DA CAPES 

ENTRE 1987 E 2009 QUE FORAM EXCLUÍDAS DESSE TRABALHO POR 

NÃO APRESENTAREM COMO TEMA O USO DAS TECNOLOGIAS NO 

ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA  

 

 

1 RESUMO 

PAULINA DALVA ARTIMONTE ROCCA. A TECNOLOGIA DE FALA APLICADA AO 

ENSINO DE ENTOAÇÃO DA LÍNGUA INGLESA PARA FALANTES NATIVOS DE LÍNGUA 
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Resumo tese/dissertação: 

 

Esta pesquisa tem por objetivo desenvolver e avaliar pratica pedagógicas para o desenvolvimento 

da percepção e produção de contornos entoacionais do inglês para falantes do português brasileiro 

que façam uso da analise, manipulação e visualização do sinal sonoro por meio de instrumentais 

de analise acústica da fala. 
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2 RESUMO 

Regina Aparecida Messias Guilherme. Pedagogia da Comunicação e Educação Semiótica no 

Ensino da Língua Portuguesa e Literatura: uma perspectiva para o ensino médio. 01/11/2002 
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 Bortolo Valle 
 

 

 Domênico Costella 
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 Português 
 

 
 

Dependência administrativa 
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Resumo tese/dissertação: 

 

Com este trabalho, pretendemos analisar a perspectiva curricular e pedagógica do ensino da 

Língua Portuguesa e Literatura no Ensino Médio dos estabelecimentos públicos estaduais do 

município de Ponta Grossa entre os anos de 1999 a 2002. Inicialmente, faz-se uma incursão no 

contexto da política pública paranaense e, para tanto, é realizado um registro comentado de como 

foram estruturadas as matrizes curriculares do Ensino Médio a partir dos procedimentos 

neoliberais de redução de carga horária geral prevista para a base nacional comum e parte 

diversificada. O processo de contextualização em nível local explicita as práticas de criação de 

disciplinas pertinentes à situação pedagógica dos ambientes escolares que se viram obrigados a se 

sujeitar às determinações legais institucionalizadas pela Secretaria de Estado de Educação. Estas 

são, entre outras, as expressões dos momentos de verdade detectados durante esta investigação, 

que se planifica mediante a reforma educacional preconizada na LDB - 9394/96, a partir de uma 

leitura crítica que, ora se reflete em valorização de algumas referências dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais, ora exprime suas contradições epistemológicas, econômicas, culturais, 

sociais e políticas. Na abrangência desta investigação, está delimitada a primeira área do 

conhecimento, que aborda "Linguagens, Códigos e suas Tecnologias" e, em especial, da 

aproximação desta para com a Língua Portuguesa e Literatura, através da observação, do 

levantamento e análise das percepções dos sujeitos envolvidos com a aplicação das matrizes 

curriculares do Ensino Médio em vigor na região dos Campos Gerais, tendo-se em vista, 

exclusivamente, os doze estabelecimentos públicos que se preocuparam em criar uma disciplina 

voltada para a Língua, na composição da parte diversificada, em correspondência à perda que 

sofrera junto ao número de aulas, da base nacional comum. Para constituir o aporte teórico deste 

trabalho, entre outros autores, destacamos: ASSMANN (1998), BAKHTIN (1997), BUENO 

(2000), COELHO NETTO (1996), ECO (1997), FREIRE (1967, 1971, 1978, 1992, 1996), 

IANNI (1997), MELO (1998), MORAES (1997), NÖTH (1995, 1996), NUNES (2002), 

RODRIGUES (2000), SANTAELLA (1990, 2000, 2001), PEIRCE (1995), TRAVAGLIA 

(2000). A metodologia adotada nesta pesquisa parte da abordagem qualitativa, numa perspectiva 

interpretativa, utilizando-se como instrumentos de coleta de dados a entrevista e a análise 

documental oportunizada sobre as matrizes curriculares de todos os estabelecimentos de Ensino 
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Médio da demanda do Núcleo Regional de Ponta Grossa, além de constatar as dificuldades que 

contempla a reformulação curricular, sendo que foram identificados apenas doze 

estabelecimentos que primaram pela Língua Portuguesa e Literatura. Diante dos dados coletados 

e analisados a partir das representações sociais de cada um dos trinta e nove educadores 

entrevistados, surge a necessidade urgente de uma Pedagogia da Comunicação na realidade 

educativa do Ensino Médio. Assim, a consequência teórica e prática do ponto central desta 

dissertação revela que o Ensino Médio é o nível mais nevrálgico entre os demais que constituem 

a Educação Básica e, portanto, aponta para a necessidade urgente de buscarmos o processo de 

formação permanente de uma consciência semiótica que, por natureza, exige, preliminarmente, 

uma alfabetização semiótica, em primeira instância, do educador. 
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