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RESUMO

O presente trabalho de pesquisa objetivou verificar a formação continuada de professores para 
o uso das tecnologias ao examinar como estão ou não sendo utilizadas as tecnologias, em 
especial o computador e a internet, pelos professores de língua inglesa do ensino fundamental 
das escolas da rede municipal  de ensino de Aracaju-SE,  e em que proporção elas podem 
contribuir com o processo educativo. Com vistas a embasar a pesquisa empírica, um esforço 
teórico  foi  empreendido,  levando  à  reflexão  acerca  das  determinações  dos  processos 
socioeconômicos, políticos e culturais em curso, na atual etapa do capitalismo mundial, num 
contexto em que cresce a importância atribuída à língua inglesa, bem como a inserção das 
tecnologias da informação e comunicação. Analisaram-se também, as políticas de formação 
continuada dirigida aos docentes, além das políticas públicas de informatização da educação, 
com o intuito de se entender a realidade local  e compará-la com os desenvolvimentos na 
aprendizagem  de  línguas  mediada  por  computador.  Tratou-se  de  pesquisa  bibliográfica, 
documental e empírica, a última utilizando como instrumento a entrevista semi-estuturada e 
tendo  como  amostra  não-probabilística  intencional,  9  professores  de  inglês  de  6  escolas 
municipais,  26,5%  do  número  total  de  docentes  de  língua  inglesa  que  atuam  no  ensino 
fundamental  da  rede.  Os  resultados  encontrados  apontam para  a  inexistência  de  políticas 
públicas de formação docente para a utilização das tecnologias, para a ineficiência do ensino 
de  língua  inglesa,  e  a  ineficácia  dos  programas  de  formação  continuada  oferecidos  pela 
Secretaria Municipal de Educação. Ou seja, de maneira mais ampla, o estudo constatou que as 
tecnologias da informação e comunicação são estabelecidas à margem do processo educativo.

Palavras-chave: tecnologias da informação e comunicação – capitalismo – políticas públicas – 
formação continuada de professores – língua inglesa – educação.



ABSTRACT

This  research  work  aimed  at  verifying the  continuous  teachers’  training  for  the  use  of 
technologies by examining how the technologies have or have not been used, especially the 
computer and internet, by the English teachers who work in the elementary level of education 
in the schools which are part of the municipal teaching system of Aracaju-SE, as well as how 
much they can contribute to the educational process. In order to lay the foundation for the 
empirical  research,  a  theoretical  study  was  conducted,  reflecting  upon  the  current 
socialeconomic,  political  and cultural  determination of  the  present  situation  of  worldwide 
capitalism, when the importance of the English language together with the insertion of the 
technologies  of  information  and  communication  have  been  growing.  The  policies  of 
continuous training directed to the teachers, together with the public policies for the use of 
technologies  in  education were also analysed  in order  to  understand the local  reality  and 
compare  it  to  the  developments  in  computer  assisted  language  learning.  Bibliographical, 
documental and empirical research were conducted, the latter making use of semi-structured 
interview  and  having  as  intentional  non-probabilistic  sample,  9  English  teachers  of  6 
municipal  schools,  26.5%  of  the  total  number  of  English  teachers  who  work  with  the 
elementary level in the system. The results found indicate the inexistence of public policies 
related to teachers’ training to the use of technologies, the inefficiency of English language 
teaching and the ineffectiveness of the continuous training programs offered by the Municipal 
Secretaryship  of Education.  In  other  words,  the study found out  that  the information and 
communication technologies are laid aside the educational process.

Key words: technologies of information and communication – capitalism – public policies – 
continuous teachers’ training – English language – education.
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INTRODUÇÃO

Esse  trabalho  de  pesquisa  objetiva  investigar  em que  medida  e  de que  modo os 

professores  da  rede  municipal  de  Aracaju  estão  ou  não  utilizando  as  tecnologias  da 

informação  e  comunicação  no  ensino  de  inglês,  e,  em que  medida  elas  podem,  de  fato, 

contribuir  com  o  processo  educativo.  Com  vistas  a  realizar  essa  análise,  torna-se 

imprescindível  um  esforço  teórico  que  busque  contextualizar  e  fundamentar  o  trabalho 

investigativo e reflexivo proposto.

A sociedade contemporânea tem assistido, ao longo do tempo, a várias mudanças nas 

mais diferentes áreas. Dentre as modificações mais discutidas que acarretam transformações 

na vida das pessoas e comunidades, estão a mudança na natureza da acumulação e no plano 

político institucional. A financeirização da economia é acompanhada de alterações no papel 

dos estados nacionais; mudanças na estrutura das classes sociais e no mundo do trabalho, 

além da mundialização da cultura e do aprofundamento das exclusões e disparidades.

As mudanças decorrentes da crise estrutural do capitalismo (que apresenta como uma 

de  suas  conseqüências,  o  fenômeno  da  globalização,  processo  antigo,  mas  que  vem  se 

aprofundando),  trazem  consigo  uma  nova  base  de  produção  e  reprodução  social  e 

impulsionam,  principalmente,  transformações  nas  formas  de  divisão  técnica  e  social  do 

trabalho,  modificando  assim  o  perfil  do  trabalhador.  Devido  à  crise  estrutural,  cai  a 

rentabilidade do setor produtivo, levando a um aumento de desemprego. As poucas vagas 

disponíveis, porém, exigem do trabalhador algo a mais, que se traduz na crescente ênfase dada 

à exploração do componente intelectual.

Nesse  contexto  de  reestruturação  produtiva,  o  neoliberalismo  representa  “uma 

redefinição global do campo político-institucional e das relações sociais” (SOARES, 2000, 

p.12),  de  acordo  com  as  necessidades  de  reestruturação  dos  processos  produtivos, 

influenciando irreversivelmente  o  mundo do trabalho.  O trabalho formal,  com base nessa 

nova conjuntura, vive um momento distinto, posto que novas exigências, agora ligadas não 

primordialmente  ao  saber  manual,  mas  ao  componente  intelectual,  são  impostas  ao 

trabalhador, repercutindo na educação.

Dos  trabalhadores,  exige-se  atualmente  que  sejam  dinâmicos,  líderes,  criativos, 

saibam se expressar,  trabalhar em grupo, possuam domínio da tecnologia, que estejam em 

constante  processo  de  aprendizagem  e  pesquisa  e  que  dominem  um  segundo  idioma, 
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principalmente o inglês, que é hoje a língua da comunicação internacional.  Segundo Ianni 

(1999, p. 58), “o inglês se torna uma espécie de idioma de todo o mundo [...] a principal 

língua mundial no século vinte. Aos poucos, torna-se presente e predominante no mundo dos 

negócios, da economia em geral, [...] nos meios de comunicação”.

Essa hegemonia da língua inglesa, em âmbito mundial, nos dias atuais, decorre de 

diversos mecanismos, em especial os mercantis, incluindo-se aí aqueles diretamente ligados à 

poderosa  indústria  cultural  norte-americana,  cujo  desenvolvimento  único  garante-lhe 

vantagens que podem ser entendidas como incontornáveis, no processo de mundialização da 

cultura e de composição de uma cultura internacional popular.  Na verdade,  desde tempos 

remotos a estruturação de espaços geolingüísticos tem sido uma realidade, movimento que se 

torna realidade em escala planetária a partir do capitalismo (BOLAÑO, 2002).

Atrelado às modificações já mencionadas, especialmente ao deslocamento do foco de 

exploração  do  componente  manual  para  o  intelectual,  amplia-se  o  desenvolvimento  e 

utilização  das  Tecnologias  da  Informação  e  da  Comunicação  (TIC),  que  adquirem  uma 

participação  crucial  nos  processos  produtivos,  sendo  responsáveis  por  modificações  sem 

precedentes  nos  processos  de trabalho,  de organização da empresa capitalista,  ou dito  de 

maneira mais abrangente, da estrutura econômica mundial, gerando transformações não só no 

trabalho, mas na cultura e sociedade como um todo (BOLAÑO; LIMA, 2001).

Por entender o processo de formação do trabalhador como algo regido pela dinâmica 

do capitalismo,  envolvendo várias  esferas  sociais  e  instituições,  acredita-se  ser  primordial 

relacionar  a  dinâmica  do  sistema  capitalista  à  esfera  das  instituições  especializadas,  em 

particular  a  escola  e  o  meio  social  (BRUNO,  1996).  Sabendo-se  que  um  dos  eixos 

fundamentais do atual processo de reestruturação do capitalismo é a expansão das TIC, a 

escola, como parte integrante da sociedade e instituição formadora torna-se também objeto de 

incrementos tecnológicos, algo acompanhado de controvérsias; já que,

procurar  relacionar  a  educação  com  as  inovações  tecnológicas  e  o  processo  de 
trabalho  nos  remete  à  necessidade  de  situá-la  no  contexto  amplo  das  relações 
sociais. Através da educação, enquanto instância ideológica, as classes dominantes 
criam, organizam e difundem os padrões éticos, científicos, artísticos e outros, com 
vistas  à  articulação  cultural,  favorecendo  basicamente  seus  interesses 
(KAWAMURA, 1990, p.14).

Embora  a  escola  seja  uma  instituição  que  cumpre  uma  função  indiscutível  na 

manutenção  e  reprodução  do  projeto  burguês,  é  necessário  lembrar  que  é  um  espaço 

permeado de contradições, exatamente por estar em uma sociedade igualmente contraditória, 
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razão pela qual pode contribuir para a construção de um outro projeto de sociedade. É nessa 

situação, que se inclui o surgimento das TIC, e, juntamente com o movimento de expansão da 

língua inglesa, fazem parte de algo maior, do projeto hegemônico capitalista, destacando-se a 

situação norte-americana. Daí decorre a crescente importância do domínio da língua inglesa, 

hoje considerada da comunicação internacional, não só nos encontros presenciais, bem como 

nos virtuais, ou seja, naqueles que têm como base a utilização da internet. Segundo Crystal 

(2001, p.216, tradução nossa), "em meados dos anos 90, um número amplamente divulgado 

era o de que 80% da Net estava em inglês”1.

Considerando a relevância que a língua inglesa tem adquirido, seu ensino tem sido 

alvo de debates há mais de uma década no Brasil; e uma das conseqüências das discussões 

ocorreu com base na nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (Lei n. 

9.394/1996), ou seja, após 19962, com a obrigatoriedade do ensino de, pelo menos uma língua 

estrangeira moderna no terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental e em todo o ensino 

médio. E essa língua tem sido, consoante a pesquisa empírica demonstrou, essencialmente o 

inglês.

Nessas  condições,  a  presença  dessa  nova  ordem  a  qual  envolve  os  processos 

educacionais, é clara quando se exige da educação o seu envolvimento na construção desse 

novo  ambiente  cultural,  levando-se  a  vivenciar,  através  da  inserção  das  tecnologias,  em 

especial, do computador, no âmbito escolar, um momento de expectativas e questionamentos, 

uma vez que se espera do profissional da educação, especialmente do professor, que ele não 

só atenda ele próprio ao novo perfil exigido pelo mundo do trabalho, mas também, na sua 

prática, atue como formador desse novo trabalhador.

Corroborando com a importância dos docentes, Valente (2002) analisa experiências 

de inserção da informática na educação e conclui que a simples instalação de computadores 

nas escolas não é suficiente para que mudanças pedagógicas aconteçam. Na verdade, seus 

resultados sugerem a necessidade de a formação do professor ser feita de maneira ampla e 

aprofundada, visando à produção e não à mera transmissão de conhecimento.

No  Brasil,  em que  pesem as  tentativas  de  inserção  das  tecnologias  no  contexto 

educacional, percebe-se que essas são ações para as quais ainda não tem sido direcionada a 

1 "In the mid-1990s, a widely quoted figure was that just over 80% of the Net was in English".
2 Na LDB de 1961, a inclusão de línguas estrangeiras nos currículos das escolas ficava a cargo das secretarias 
estaduais, que poderiam ofertar uma língua ou mais, dentre as 5 disciplinas obrigatórias a serem selecionadas. 
Na lei de 1971, há a redução de 1 ano de escolaridade, o que acarretou a diminuição das horas destinadas ao 
ensino de línguas estrangeiras. Além disso, o parecer n. 853 de 12 de novembro de 1971, do Conselho Federal, 
explicitava  que  a  língua  estrangeira  seria  ministrada  por  acréscimo,  a  partir  das  condições  de  cada 
estabelecimento. Com isso, várias escolas optaram pela sua retirada.
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atenção necessária. Parece haver a assimilação da idéia de que é preciso equipar as escolas, 

mas não tem se dado a devida atenção à indispensável formação do professor que já atua nas 

instituições educacionais.

Percebe-se, por exemplo, com a nova LDB, que pouca ou quase nenhuma atenção é 

dispensada à introdução das tecnologias como algo a ser utilizado, muito menos à formação 

dos  docentes  para  a  sua utilização,  posto que a  única  breve referência  feita  aos  recursos 

tecnológicos  é  no  que  tange à  sua  utilização  enquanto  maneira  de  facilitar  a  educação  à 

distância  (EAD).  Da  mesma forma,  os  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  –  PCN (1998) 

reconhecem a importância dos recursos tecnológicos e sua eventual utilização na educação; 

porém, não explicitam que utilização real pode ser feita desses recursos no contexto escolar.

Mesmo assim, cresce o número de escolas que recebem as ferramentas tecnológicas, 

apesar  de  esse  número  ainda  ser  pequeno  em  relação  ao  todo,  por  meio  de  diferentes 

programas, tais como o Programa Nacional de Informática na Educação (ProInfo), Programa 

Multimídia/Educarede  (Fundação  Telefônica),  Projeto  Telemar,  ProJovem,  dentre  outros; 

levando-se à preocupação de como, de fato, os recursos tecnológicos têm sido utilizados pelo 

professor no chão da escola, o que, indubitavelmente está atrelado ao processo de formação a 

que esse profissional teve acesso.

Como  exemplo  desse  salto  quantitativo  no  número  de  escolas  a  possuírem 

laboratórios de informática,  há os números de Aracaju, nosso campo empírico,  fornecidos 

pela  Secretaria  Municipal  de  Educação.  Em 2005,  eram 6 as  escolas  que  contavam com 

Laboratórios de Informática Educativa (LIED), número que subiu para 11 no ano seguinte, 

com  previsão  de  instalação  de  mais  15  até  o  final  do  ano  de  2006.  Portanto,  há  um 

crescimento de quase 100% de um ano para outro.

Diante desse quadro, e com a finalidade de cooperar para o debate no âmbito da 

formação de professores para a utilização de recursos tecnológicos, delineou-se o presente 

estudo,  desenvolvido  junto  ao  Núcleo  de  Pós-Graduação  em  Educação  da  Universidade 

Federal de Sergipe, na linha de pesquisa Novas Tecnologias, Educação e Trabalho, com o 

propósito  central  de  investigar  em  que  medida  e  de  que  modo  os  professores  da  rede 

municipal de Aracaju estão ou não utilizando as tecnologias da informação e comunicação no 

ensino de inglês e em que medida elas podem, de fato, contribuir com o processo educativo.

Com  vistas  ao  desenvolvimento  do  assunto  abordado  nesse  trabalho,  o  foco  de 

análise se concentrou nos seguintes questionamentos: Como tem sido entendida a inserção das 

tecnologias, em especial, da internet pelos docentes da rede municipal de ensino de Aracaju, 

em específico pelo professor de língua inglesa? Como se dá na prática o uso dos recursos 
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tecnológicos colocados nas escolas (o que tem sido utilizado e como)? Como tem sido gestada 

a formação continuada de docentes do ensino fundamental? De que forma tem sido ministrada 

a formação continuada dos professores para o uso dos LIED?

Por sua vez, embora sabendo da existência de estudos, relacionados à temática, já 

realizados no âmbito do Estado e do Município, tais como o de Carvalho (2002), Menezes 

Neto (2004), Berger (2005) e Malheiros (2005), acredita-se na importância dessa pesquisa, 

não somente devido à atualidade do tema e relevância social da discussão, mas também, por 

constituir-se numa oportunidade a mais de prolongamento do debate e de aprofundamento de 

análise crítica. Além disso, vale ressaltar que o foco dessa pesquisa está na utilização das TIC 

pelos professores, mais especificamente os de inglês, objeto não pesquisado anteriormente.

O trabalho  de  Malheiros  (2005)  é,  dentre  os  citados,  o  que  mais  se  relaciona  à 

evidente pesquisa por ter como campo empírico o sistema de ensino público do município de 

Aracaju. O estudo desenvolve uma análise acerca dos laboratórios de informática educativa 

adquiridos a partir do ProInfo. Devido à temática e aos resultados encontrados, essa pesquisa 

vem  a  ser  um  dos  pontos  de  partida  desse  trabalho,  visto  que  o  estudo  identificou  a 

inexistência de uma ação municipal sintonizada com as diretrizes do Programa, havendo um 

descompasso entre a filosofia por ele defendida e a realidade das escolas públicas municipais, 

pois os resultados da pesquisa apontam para a presença de laboratórios sucateados e ociosos; 

acesso restrito ao uso das TIC no cotidiano escolar, além de um descuido quanto à formação 

dos professores para o uso da informática educativa.

Tomando-se por base esses dados já levantados, buscou-se o aprofundamento dessa 

última questão, a formação de professores, com o intuito de melhor conhecer essa realidade, 

já que a pesquisa anterior apenas detecta uma precária formação, não chegando a analisá-la 

mais de perto nem a discuti-la, uma vez que tal análise fugia aos objetivos do estudo em 

questão3.

O interesse pelo objeto de pesquisa nasceu, principalmente,  de minha experiência 

profissional,  ao  atuar  como  professora  de  inglês  há  doze  anos  e  após  a  experiência  de 

trabalhar  o  ensino-aprendizagem  da  língua  inglesa  em  ambiente  virtual;  bem  como  ao 

participar como professora-ministrante do Projeto Interdisciplinar de Capacitação Permanente 

“Horas  de  Estudo”  da  Secretaria  Municipal  de  Educação  de  Aracaju.  Com  a  primeira 

3 A autora traçou como objetivo central: “analisar a política de informática educativa delineada pelo Ministério 
da Educação e Cultura (MEC) por meio do Programa Nacional de Informática na Educação (PROINFO) e as 
implicações  decorrentes  da  inserção  do  município  de  Aracaju  nesse  processo  de  informatização  do  ensino 
público brasileiro, a partir da experiência dos LIEDs nas escolas públicas municipais” (MALHEIROS, 2005, 
p.13).
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experiência  foi  possível  refletir  com  mais  profundidade  a  respeito  da  importância  da 

qualificação do professor; o que motivou a busca por aprofundamento teórico obtido por meio 

de Especialização em Ensino de Inglês, realizada na Universidade Federal de Minas Gerais.

Com  base  nas  experiências  vividas,  surgiu  a  idéia  de  realizar  um  trabalho  que 

investigasse a utilização ou não dos recursos tecnológicos por parte do professor, em especial 

o de inglês, o qual está diretamente ligado ao processo de formação continuada, numa época 

em que  cresce  a  importância  do  inglês  e  da  utilização  das  tecnologias  da  informação  e 

comunicação.

A  investigação  desenvolvida  nesse  trabalho  caracteriza-se  como  pesquisa 

exploratória, delineada consoante pesquisa bibliográfica e documental, além de pesquisa de 

campo. Trata-se de uma pesquisa caracterizada como qualitativa4, que tem como fontes de 

coleta a bibliografia selecionada e os documentos consultados, bem como as entrevistas semi-

estruturadas (fonte primária), cujos dados levantados foram submetidos a análise.

Na  condução  da  investigação,  utilizou-se  o  método  dialético  que,  conforme  Gil 

(1999,  p.  32)  “[...]  fornece  as  bases  para  uma  interpretação  dinâmica  e  totalizante  da 

realidade,  já  que  estabelece  que  os  fatos  sociais  não  podem  ser  entendidos  quando 

considerados isoladamente, abstraídos de suas influências políticas, econômicas, culturais etc. 

[...]”. Ou seja, embora se enxergue a importância de se tratar o ensino no município como 

uma singularidade,  apenas essa  lente  de análise  não é  capaz de dar  conta das mediações 

existentes  entre  a  natureza do uso das  TIC no ensino de  língua inglesa no município  de 

Aracaju e o contexto das mudanças que estão ocorrendo no mundo atualmente.

A opção pela entrevista semi-estruturada deve-se ao fato de que esta “ao mesmo 

tempo que valoriza a presença do investigador, oferece todas as perspectivas possíveis para 

que  o  informante  alcance  a  liberdade  e  espontaneidade  necessárias,  enriquecendo  a 

investigação” (TRIVIÑOS, 1987, p.146); fato que reforça a idéia de que se trata de um estudo 

qualitativo. Ou seja; são parte integrante da pesquisa, técnicas e métodos de coleta e análise 

de dados que exigem atenção especial ao informante, ao observador e às anotações de campo.

A pesquisa bibliográfica a partir de material já elaborado – livros e artigos científicos 

– foi realizada a fim de se obter o aprofundamento teórico necessário ao estudo acerca das 

modificações pelas quais têm passado a  sociedade, o mundo do trabalho e a educação, com 

base na inserção das tecnologias da informação e da comunicação. Estudam-se, então, obras 

4 Para maiores  esclarecimentos acerca das dificuldades de se conceituar a pesquisa qualitativa,  ver Triviños 
(1987). De acordo com o autor, mesmo em pesquisas qualitativas, a quantificação poderá e deverá ser utilizada 
dependendo da contribuição que trará à investigação, o que o leva a afirmar que “toda pesquisa pode ser, ao 
mesmo tempo, quantitativa e qualitativa” (TRIVIÑOS, 1987, p.118).
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que tratam das transformações pelas quais vem passando a sociedade, bem como o papel 

assumido pela língua inglesa hoje, e também daquelas pertinentes ao campo da educação, em 

especial,  as que lidam com a discussão acerca da formação docente, e das tecnologias da 

informação e da comunicação. Além disso, busca-se o aprofundamento relativo ao conceito 

de formação continuada dentro do novo contexto social em que vivemos.

A pesquisa documental objetivou verificar as políticas públicas da década de 90 do 

século  XX,  que  visaram à  inserção  da  informática  nas  escolas,  em especial  nas  da  rede 

municipal de ensino de Aracaju. Entendendo como políticas públicas as ações governamentais 

materializadas  na  forma  de  normas,  pretendeu-se  estudar  em  especial  a  LDB  (Lei  n. 

9.394/1996), no que diz respeito ao ensino de língua estrangeira, à utilização das tecnologias 

na educação,  bem como no que prevê quanto à  formação de professores,  além de outras 

diretrizes  educacionais  existentes,  tais  como  o  Plano  Nacional  de  Educação  (PNE),  os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), em especial o de línguas estrangeiras e o programa 

Parâmetros em Ação.

Quanto às políticas públicas especialmente adotadas pela rede municipal de ensino 

de Aracaju,  os dados obtidos advêm dos documentos oficiais5 da Secretaria Municipal  de 

Educação (SEMED), expedidos no período de 2001 a 2006, tais como o Anuário Estatístico 

(2001 e 2005); Relatórios do Projeto Interdisciplinar de Capacitação Permanente “Horas de 

Estudo”; Relatórios de Gestão (2001 a 2005); Diretrizes e Metas da Educação no Município 

(Período 2001-2006); Relatórios de Atividades das Escolas e Projetos Político-Pedagógicos 

das Escolas selecionadas para pesquisa.

Dando continuidade aos procedimentos metodológicos adotados, foi ainda realizada 

pesquisa documental mediante informações estatísticas oficiais6 juntamente com a pesquisa de 

campo,  com o  intuito  de caracterizar  o  universo  do  presente  estudo,  traçar  o  perfil  dos 

professores da rede municipal,  em especial dos professores de inglês e verificar junto aos 

docentes suas visões acerca da prática de ensino da língua inglesa.

Durante a pesquisa de campo houve a coleta de dados junto aos professores de inglês 

das escolas escolhidas. Buscou-se, também, traçar um diagnóstico das práticas existentes e 

identificar as principais demandas para a formação continuada do professor de inglês para o 

5 Pretendia-se fazer uso também do Programa do Governo Municipal do período demarcado. Porém, apesar de 
várias tentativas, não foi possível obter acesso ao mesmo. Segundo a assessoria da Secretaria de Planejamento da 
Prefeitura Municipal de Aracaju, o documento não estava sendo encontrado provavelmente devido à mudança de 
prédio onde funcionava essa Secretaria.
6 Para  a  coleta  desses  dados,  foram  utilizadas  informações  contidas  no  Anuário  Estatístico  da  Secretaria 
Municipal  de  Planejamento  de  Aracaju  (ano  2002),  no  Censo  Escolar  2005  da  Secretaria  Municipal  da 
Educação, no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no Atlas do Desenvolvimento Humano do 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).
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uso de tecnologias,  tanto com base na visão dos docentes,  por meio dos dados empíricos 

colhidos nas entrevistas, quanto na proposta da Secretaria Municipal de Educação, mediante 

pesquisa  documental  e  algumas  entrevistas  com  gestores.  Inicialmente,  não  se  pretendia 

entrevistar  os  gestores,  contudo,  no  decorrer  da  pesquisa  documental  e  de  campo, 

questionamentos  foram surgindo,  fazendo  necessária  a  procura  e  eventual  entrevista  com 

alguns deles. Esses foram em número de 4 e tratou-se de uma entrevista aberta, com vistas a 

preencher lacunas encontradas ao longo da pesquisa.

A pesquisa de campo descrita acima foi realizada por meio de encaminhamento à 

Secretaria de Educação do município de Aracaju – SEMED e às escolas da rede municipal de 

ensino, mediante documento contendo os objetivos e caracterizando o interesse em realizar a 

pesquisa. Foi solicitada uma listagem dos professores que ensinam língua inglesa nas escolas 

selecionadas para ser possível realizar o trabalho de campo.

Com vistas a colher dados consistentes, a pesquisa teve como amostra, professores 

de inglês do turno diurno de 6 das 11 escolas que possuem laboratórios de informática, ou 

seja,  seis  das  41  escolas  públicas  de  ensino  fundamental  do  município  de  Aracaju.  A 

utilização  dessas  6  escolas  deveu-se  ao  fato  de  que  o  foco  do  trabalho  está  apenas  nos 

professores de inglês, cujo número é bastante reduzido, uma vez que a disciplina conta com 

apenas duas horas semanais, no máximo, a serem ministradas por turma.

Trata-se  de  uma amostra  não-probabilística  intencional7,  pois  a  seleção  dessas  6 

instituições escolares está baseada na existência dos laboratórios de informática, na oferta da 

disciplina língua inglesa, e no funcionamento dos laboratórios há pelo menos um ano. Assim, 

essas  6  escolas  representam 60% do número total  de instituições  de ensino  municipais  a 

possuírem laboratórios de informática com computadores conectados à internet8.  São elas: 

Escola  Municipal  de  Ensino  Fundamental  Alencar  Cardoso,  Escola  Municipal  de  Ensino 

Fundamental Presidente Vargas, Escola Municipal de Ensino Fundamental Oviêdo Teixeira, 

Escola Municipal de Ensino Fundamental José Antônio da Costa Melo, Escola Municipal de 

Ensino Fundamental Santa Rita de Cássia e Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria 

Thétis Nunes.

Optou-se  pelas  6  escolas  também  devido  ao  reduzido  quadro  de  professores  de 

inglês.  A  princípio,  seriam  entrevistados  10  professores,  ou  seja,  o  número  total  de 

professores de inglês atuantes nessas 6 escolas, cerca de 30% dos docentes de língua inglesa 

do ensino fundamental da rede municipal, posto que a rede conta com um número total de 34 
7 Entende-se por amostra não-probabilística intencional aquela que não é aleatória, mas em que os sujeitos são 
escolhidos a partir da intenção da pesquisa de acordo com parâmetros pré-determinados.
8 Dado obtido junto ao Departamento de Ensino (DENSI) da Secretaria Municipal de Educação (SEMED).
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professores de língua inglesa atuando no ensino fundamental9. Contudo, durante a pesquisa de 

campo,  constatou-se  que  os  dados  da Secretaria  de Educação  estavam desatualizados  em 

relação ao que realmente ocorria na Escola Municipal de Ensino Fundamental José Antônio 

da Costa Melo, que conta atualmente com 2 professores de inglês e não com 3 como informou 

a Secretaria, o que reduziu o número de entrevistados de 10 para 9. Assim, o universo da 

pesquisa passou a contar com 26,5% do número total de docentes de língua inglesa que atuam 

no ensino fundamental da rede municipal de ensino de Aracaju.

Os professores do curso noturno não fizeram parte da amostra porque estes lidam 

com classes de aceleração, não se configurando assim, ensino fundamental regular. Portanto, 

não são objeto dessa pesquisa.

No tocante à fase de pesquisa de campo, o instrumento de coleta utilizado junto aos 

professores foi a entrevista semi-estruturada, cujo roteiro encontra-se em anexo. Depois de 

construído, o instrumento passou por um teste, com uma amostra probabilística casual simples 

de cinco professores,  buscando a  sua  validação.  Após  essa  etapa,  foram feitos  os  ajustes 

necessários para a aplicação da entrevista aos demais participantes da investigação.

Após cada entrevista, os dados correspondentes às respostas dos entrevistados foram 

tabulados  e  tratados  do  ponto  de  vista  qualitativo  e  quantitativo.  Para  o  tratamento 

quantitativo, os dados foram organizados e sistematizados para a análise; para o qualitativo, 

os  dados  foram agrupados,  tomando-se  por  base  as  seguintes  categorias:  aprendizado  de 

língua  inglesa,  domínio  da  língua  inglesa,  importância  da  informática  educativa  para  o 

processo educativo  (em especial  para  o  ensino  da língua inglesa),  implantação  do  LIED, 

utilização do LIED para o ensino de inglês, forma de utilização do LIED pelos professores de 

língua inglesa, capacitação docente e formação continuada dos professores.

O tratamento dos dados e a sua interpretação constituem-se numa etapa fundamental, 

visto que é a partir  daí que se estabelece a confrontação entre o dito pela gestão pública 

municipal, no que tange à formação docente para o uso das tecnologias, e o que de fato se 

constata no contexto analisado. Essa interpretação, por sua vez, se deu tomando como base o 

referencial teórico construído ao longo do processo de pesquisa.

Visando a atender ao objetivo principal, investigar em que medida e de que modo os 

professores  da  rede  municipal  de  Aracaju  estão  ou  não  utilizando  as  tecnologias  da 

informação  e  comunicação  no  ensino  de  inglês,  e,  em que  medida  elas  podem,  de  fato, 

contribuir com o processo educativo, além dessa introdução e das considerações finais, três 

9 Dados obtidos junto à Divisão de Planejamento (DIPLAN) da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), a 
partir do Censo Escolar 2005.
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capítulos  compõem  o  corpo  da  dissertação.  No  primeiro,  intitulado  Sociedade 

Contemporânea: um panorama das transformações em curso, discute-se a sociedade atual de 

maneira geral, a partir das mudanças no capitalismo, na natureza da acumulação e no plano 

político  institucional  (a  questão  do  ideário  neoliberal),  o  fenômeno  da  globalização  e  os 

efeitos  dessas  transformações  na  educação,  cultura  e  na  língua  e,  nesse  contexto,  a 

importância  adquirida  pela  língua  inglesa;  o  trabalho,  mediante  análise  da  reestruturação 

produtiva,  da  sua  centralidade,  da  introdução  das  tecnologias  (automação,  robotização, 

internet) e as modificações trazidas à sociedade e à educação.

No segundo capítulo,  intitulado  As tecnologias da informação e da comunicação 

(TIC) e a formação continuada de professores de língua inglesa,  abordam-se as políticas 

públicas de formação docente e de informatização da educação, as redefinições da escola e do 

professor  a  partir  da  crescente  importância  atribuída  às  TIC,  dando-se  especial  ênfase  à 

questão da formação do docente, sobretudo o de língua inglesa, principalmente no que diz 

respeito à formação para o uso de tecnologias.

O terceiro e último capítulo, intitulado  A formação continuada para o uso da TIC 

dos professores de língua inglesa do ensino fundamental do município de Aracaju: um estudo 

de suas práticas, apresenta os resultados da pesquisa empírica e a sua análise num esforço de 

caracterizar a experiência local.

Considerando  a  atualidade  do  problema  e  os  pontos  levantados,  justifica-se  a 

realização dessa pesquisa, esperando estar contribuindo para o aprofundamento das reflexões 

e o avanço do debate, tanto no meio acadêmico quanto nas instituições escolares.
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1 SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA: um panorama das transformações 

em curso

Vivem-se  na  atualidade  as  mudanças  decorrentes  de  um  amplo  processo  de 

reestruturação do capitalismo em amplitude mundial, mesmo considerando as diferenças entre 

países,  cuja  base  encontra-se  na  financeirização  do  capital,  que,  por  sua  vez,  conecta-se 

diretamente à concorrência intercapitalista e é impulsionada pelas TIC. A existência dessa 

nova  ordem  mundial  tem  inúmeras  conseqüências,  valendo  destacar  a  questão  do 

agravamento  das  diferenças  regionais,  no  tocante  à  produção  econômica  e  cultural,  e  o 

conseqüente  aumento  do  número  de  excluídos  do  acesso  aos  bens  e  serviços  produzidos 

socialmente.

Um elemento que precisa ser destacado quando se trata dessa nova configuração do 

capitalismo é a atuação do Estado. O chamado neoliberalismo supõe a existência de uma 

fragilização cada vez maior dos Estados-nação, em seu papel na implementação de políticas 

sociais e ações voltadas para a classe trabalhadora, tornando imposição mais e mais presente a 

política de desmonte do Estado e das políticas públicas, ao mesmo tempo em que conjectura o 

seu  fortalecimento  como regulador  voltado  cada vez  mais  para  o  capital,  a  exemplo  das 

políticas de desregulamentação, privatização, etc.

Faz parte então desse universo em discussão, a fetichização do mercado, visto que 

este passa a ser entendido como deus regulador das relações sociais, ao ser colocado acima de 

tudo e de todos, sendo, portanto, responsável e responsabilizado pelos acontecimentos.

Atrelado a essas mudanças, a partir das novas configurações da divisão internacional 

do  trabalho,  este  último  configura-se  enquanto  categoria  central,  capaz  de  explicar  as 

particularidades dos diferentes países, e das diversas formas de inserção no sistema global.

A sociedade atualmente está imersa, portanto, num novo momento do capitalismo, 

caracterizado  por  um novo padrão de  acumulação,  com novas  formas  de  organização  da 

produção, que se baseiam na revolução micro-eletrônica, e principalmente, em diferentes e 

inovadoras formas de gestão social da força de trabalho. A sociedade se adequa a essa nova 

base técnica e o capitalismo solidifica sua base ideológica na ação da mídia eletrônica e na 

informatização, interferindo no mundo da cultura, e na questão da língua.
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1.1 Capitalismo, cultura e língua

Têm-se experimentado, mundialmente, diversas mudanças nos diferentes setores da 

vida  em  sociedade.  De  forma  análoga,  estudiosos  contemporâneos  têm  apontado  que  o 

capitalismo tem sofrido mutações, embora o seu fundamento, a valorização do capital por 

meio  da  exploração  do  trabalho,  permaneça  intocado.  Dentre  elas,  merecem  destaque  e 

precisam ser mencionadas devido às conseqüências que trazem à vida social, as mudanças nas 

formas de exploração, principalmente o que se relaciona à financeirização e à mobilidade do 

capital especulativo.

Bolaño (2007) resgata a questão da separação entre trabalho manual e intelectual, e 

afirma que ela  adquire um caráter  peculiar  no capitalismo,  se  comparada  com momentos 

anteriores, visto que vai se dar tanto na esfera macro-social quanto no interior do processo 

produtivo; alienando, dessa forma, tanto os trabalhadores manuais, que têm suas capacidades 

mentais  e  o  seu  entendimento  do  processo  de  produção  deixados  de  lado,  quanto  os 

trabalhadores  intelectuais,  cuja  capacidade  de  atuar  diretamente  nos  objetos  e  meios  de 

trabalho lhes é desconsiderada.

Além disso, o autor acredita que

o processo de subsunção do trabalho conceitual, intelectual, burocrático, no capital é 
historicamente  específico  e  adquire  um  novo  impulso,  atingindo  um  patamar 
qualitativa e quantitativamente superior, com o desenvolvimento da informática, da 
telemática  e  da  burótica.  Ao  mesmo  tempo,  a  introdução  da  informática  nos 
processos  de  trabalho  convencionais,  a  robótica  etc.,  tem  provocado  uma 
intelectualização crescente do trabalho do operariado tradicional, o que, [...] tem a 
ver  [...]  com  a  mudança  do  sentido  da  alienação  e  com  o  aprofundamento  do 
enquadramento do trabalhador,  com o avanço da exploração das suas energias  e 
capacidades  mentais,  para  além das  suas  energias  físicas  e  capacidades  criativas 
manuais (BOLAÑO, 2007, p.16-7).

Há, pois, uma disposição ao apagamento dos limites existentes entre trabalho manual 

e intelectual, revelada tanto através do que se considera subsunção do trabalho intelectual, 

quanto da intelectualização geral dos processos de trabalho na indústria e no setor de serviços.

Incomparável  a  qualquer  outro  momento  da  história,  crescem  em  destaque  e 

importância as dimensões especulativa e parasitária do capital financeiro, fazendo aumentar e 

se  disseminar  os  ganhos  fáceis  com a  manipulação  das  bolsas  de valores.  Esse  estilo  de 

acumulação,  do  capital  financeiro,  por  sua  vez,  leva  à  diminuição  dos  investimentos 

produtivos.  Assim,  é  possível  afirmar,  de acordo com Chesnais  (1996,  p.  15)  que,  “é  na 
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produção que se criam riquezas, a partir da combinação social de formas de trabalho humano, 

de  diferentes  qualificações.  Mas  é  a  esfera  financeira  que  comanda,  cada  vez  mais,  a 

repartição e a destinação social dessa riqueza”.

O conceito de sociedade nacional, partindo do entendimento e das constatações das 

controvérsias inerentes ao capitalismo e às suas mutações, passa a ser questionado. A antiga 

compreensão de Durkheim (1978) de sociedade como super-ser, vista como uma realidade 

fechada nos  contornos  da nação,  perde sua força;  porque “as  sociedades  [...],  sob alguns 

aspectos,  de  qualquer  maneira,  têm  uma  limitação  claramente  definida.  Mas  todas  estas 

sociedades são também entrelaçadas com conexões que perpassam o sistema sociopolítico do 

estado e a ordem cultural da nação” (GIDDENS, 1991, p. 23, grifos originais).

Como  pano  de  fundo  do  que  tem  sido  descrito,  está  o  processo  chamado  de 

globalização  (produtiva  e  financeira).  É  preciso  ressaltar,  entretanto,  que  o  conceito  de 

globalização não possui uma definição única, e envolve polêmicas relacionadas a quando esse 

processo de fato se inicia, além de se a utilização do termo é de fato adequada.

De qualquer  forma,  não se  pode  negar  que está  em curso hoje,  um processo de 

globalização que precisa ser estudado. Nesse sentido, é importante ressaltar, de acordo com 

Bolaño (2002,  p.3),  que  “o termo globalização  só pode adquirir  um sentido correto  para 

descrever a atual situação do capitalismo quando entendido como o ponto culminante de um 

longo processo de mudanças estruturais que transformaram profundamente, num sentido não 

meramente quantitativo, o sistema social no seu conjunto”.

Segundo  o  autor,  há  dois  aspectos  da  globalização  merecedores  de  destaque.  O 

primeiro  diz  respeito  à  existência  de  um  sistema  financeiro  internacional  funcionando 

essencialmente fora do controle dos Estados nacionais. Resultado dos acontecimentos do pós-

II Guerra Mundial, esse aspecto foi responsável pelo endividamento externo e conseqüente 

dependência dos chamados países do terceiro mundo, em relação, principalmente, aos Estados 

Unidos.

Como conseqüência desse processo de globalização e da pretensão cada vez mais 

acentuada do capital financeiro internacional de dominar o movimento do capital, os Estados 

nacionais, embora não deixem de existir, têm sua configuração redesenhada, pois, “o abismo 

que separa os países participantes, mesmo que marginalmente,  da dominação econômica e 

política do capital monetário rentista, daqueles que sofrem essa dominação, alargou-se ainda 

mais” (CHESNAIS, 1996, p.18-9).

Um segundo aspecto da globalização, segundo Bolaño (2002), vem a ser o sistema 

produtivo.  Para  o  autor,  também resultado  de  um processo  histórico  originário  do  pós-II 
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Guerra  Mundial,  esse  aspecto  diz  respeito  ao  movimento  de  expansão  das  empresas 

transnacionais as quais passam a ser desterritorializadas. Dessa forma, abre-se possibilidade à 

busca  de  espaços  para  o  estabelecimento  de  plantas  produtivas  em locais  que  oferecem 

vantagens de custo – sobretudo salariais – localização ou incentivos fiscais, o que reforça a 

tendência  de  enfraquecimento  dos  Estados  nacionais,  diante  dos  interesses  do  capital 

internacional. Vale lembrar que,

no sistema capitalista, o Estado é um garantidor das condições gerais necessárias ao 
processo de desenvolvimento que o capital individual não tem capacidade de suprir. 
O  Estado  produz  as  condições  externas  necessárias  à  acumulação.  Esta  é  a 
preocupação  central  da  política  econômica  em  países  capitalistas.  Para  que  ele 
cumpra essa  função,  deve garantir  também a  sua  própria  legitimidade  diante  da 
população, através de uma política social que atenda aos interesses e às necessidades 
das amplas massas nacionais (BOLAÑO, 2002, p. 4-5).

A partir do momento em que a crise estrutural se instala, nos anos 70 do século XX, 

já que a política de apoio à acumulação não pode ser prejudicada, é questionada e colocada na 

ordem do dia a necessidade de uma eventual reforma no que tange à política social. Nesse 

contexto,

é claro que os mais fracos entre os trabalhadores e os excluídos em geral serão os 
mais  prejudicados  pela  crise  em  função  do  avanço  do  desemprego  e  da 
impossibilidade  de  se  continuar  tendo  uma  política  de  Welfare  State  da  mesma 
amplitude  de  antes,  por  causa  da  crise  fiscal.  É  nessas  condições  que  o 
neoliberalismo  ganha  força  no  debate  econômico  em  prejuízo  do  pensamento 
keynesiano  até  então  dominante.  A  ideologia  neoliberal  respalda  justamente  a 
política  de  redução dos gastos  sociais  e  de  enxugamento  do  Estado.  Este  acaba 
assumindo a aparentemente  inesperada  função (crucial,  diga-se  de  passagem) de 
organizar a sua própria retirada, definindo, através de suas políticas, quais serão os 
perdedores. Assim, o Estado continua sendo o locus fundamental para a construção 
da  hegemonia.  É  ele  que  assume,  de  fato,  a  responsabilidade  pelo  sucesso  ou 
fracasso na implementação do chamado projeto neoliberal  (BOLAÑO, 2002, p.5, 
grifos originais).

A tendência neoliberal, resultante do fato de os Estados nacionais serem obrigados a 

se  submeterem  aos  ditames  do  capital  internacional,  financeiro  e  globalizado,  segundo 

Bolaño, (2002) vem a se constituir, fundamentalmente, como uma ideologia característica da 

crise, visto que

colabora para o aprofundamento desta, porque traz argumentos importantes a favor 
da retirada10 do Estado, defendendo inclusive abertamente a necessidade de aumento 
das desigualdades sociais, encaradas como criativas, na medida em que seriam um 

10 Cabe esclarecer que se defende aqui que essa retirada diz respeito à reorganização da ação do Estado devido à 
nova  fase  do  capitalismo,  que  em  função  disso  assume  um  novo  papel  que  se  expressa  numa  direção 
hegemônica, obviamente, mas não da mesma forma em todos os lugares.
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estímulo  ao  trabalho.  Mas  o  neoliberalismo  não  apresenta  saída  para  a  crise, 
tendendo a ceder passo a ideologias mais próximas do keynesianismo quando as 
condições para a expansão estiverem repostas (BOLAÑO, 2002, p.5).

Nesse sentido, há a necessidade de compartilhar da posição de Ianni (2003), segundo 

a qual, a globalização se configura como processo histórico-social, extremamente controverso 

por  se  dar  de  forma  verticalizada  e  bastante  desafiador  por  gerar  ou  agravar  grandes 

desigualdades econômicas, políticas, sociais e culturais.

Constata-se, por outro lado, o caráter dialético da globalização e o aprofundamento 

das disparidades. O enfraquecimento da autonomia por parte de alguns estados-nação, por 

exemplo, tem sido acompanhado por um aumento por parte de outros, como resultado de 

diferentes  alianças  políticas  ou  econômicas  ou  até  mesmo  de  guerras.  “A  prosperidade 

crescente  de  uma área  urbana  em Singapura  pode  ter  suas  causas  relacionadas,  via  uma 

complicada rede de laços econômicos globais,  ao empobrecimento de uma vizinhança em 

Pittsburgh” (GIDDENS, 1991, p. 70).

Um  outro  impacto  inerente  ao  caráter  dialético  da  globalização  seria  o  abalo  à 

soberania  nacional.  Segundo  Ianni  (2003,  p.  56),  “[...]  as  corporações  transnacionais 

pressionam estados nacionais a promover reformas políticas, econômicas e socioculturais [...] 

destinadas a favorecer a dinâmica das forças produtivas e relações capitalistas de produção”. 

Contudo,  apesar  de  ter  a  sua  autonomia  abalada,  vale  ressaltar  que  o  Estado  continua 

desempenhando um papel ativo de extrema relevância, haja vista o fato de que este ainda é o 

responsável  por  apontar  que  atores  serão  ou  não  privilegiados  no  processo  chamado  de 

desregulação.

A pressão sofrida pelos países periféricos tem, então, contribuído cada vez mais para 

a sua subordinação às políticas impostas pelas nações centrais e tem limitado gradativamente 

a  sua  capacidade  de  estabelecer  políticas  autônomas;  situação  que  tem  ocasionado  o 

aprofundamento das desigualdades sociais.

De  acordo  com  Bolaño  (2002),  poder-se-ia  falar  de  um  terceiro  aspecto  da 

globalização,  até  então  insuficientemente  discutido,  a  construção  de  um  Estado  Global, 

“capaz efetivamente de garantir a estabilidade do sistema frente às tendências destruidoras da 

concorrência  entre  os  capitais  individuais  e  os  estados nacionais  capitalistas”  (BOLAÑO, 

2002, p.5). Assim, os grandes blocos de capital transnacional, capazes de ditar o papel dos 

Estados Nacionais,  vão formando a espinha dorsal  burocrática  de uma espécie  de Estado 

Global, por meio de instituições mais ou menos poderosas, como FMI, OMC, OCDE, OTAN, 

entre  outras,  que  fazem parte  dessa  estrutura  bastante  complexa  das  instâncias  de  poder 
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mundial, mas sem que isso se traduza de forma concreta na construção de mecanismos de 

uma cidadania global (BOLAÑO, 2002)11.

Nesse contexto, a hegemonia dos Estados Unidos é um fato e vem a ser garantida, 

segundo Bolaño (2002), devido a três elementos básicos: a moeda, o poder de polícia e a 

língua. Sendo a moeda norte-americana não conversível, a estabilidade da sua hegemonia é 

garantida  exclusivamente  a  partir  da  supremacia  dos  Estados  Unidos  nas  relações 

internacionais, assentada em bases políticas e militares. Condições que garantem aos Estados 

Unidos o seu poder de polícia no contexto mundial.

No tocante à língua, é importante resgatar que, é nesse movimento de reestruturação 

do capitalismo que tomam novo impulso e  difundem as  discussões  acerca  da linguagem. 

Afinal, conforme afirmou Ianni (1999, p.6) “quando se forma a sociedade mundial, na esteira 

da  globalização  do  capitalismo,  visto  como  modo  de  produção  e  processo  civilizatório, 

recoloca-se o contraponto linguagem e sociedade, com todas as suas implicações”.

Considerando que a língua é ao mesmo tempo produto e condição da vida social, por 

isso, condição necessária para o andamento do mundo, apresenta-se como crucial a reflexão 

acerca  do  papel  da  linguagem  na  sociedade.  Nesse  sentido,  é  preciso  que  se  considere, 

segundo Ianni (2003), a palavra como o indicador mais sensível das transformações sociais. 

Por isso, é necessário que os indivíduos percebam que a linguagem é um elemento essencial 

para a cultura, comunicação e entendimento. Para ele, essa necessidade se faz urgente, posto 

que,

desde meados do século vinte, as linguagens eletrônicas, informática, internéticas, 
virtuais ou pós-modernas multiplicam-se e predominam. Em poucas décadas, todas 
as formas de literalidade e oralidade, [...] são desafiadas pela imagem, o vídeo-clip, 
o hipertexto, o cibertexto, a multimídia. Em pouco tempo, a palavra, enquanto signo 
da modernidade, é recoberta pela imagem (IANNI, 1999, p.22).

É nesse  contexto  que  se  instala  e  difunde  a  crise  da  palavra  acompanhada  pela 

“transformação  dos  quadros  sociais  e  mentais  de  referência,  no  âmbito  da  vasta  ruptura 

histórica” (IANNI, 1999, p.25). Porém, apesar das mudanças,  não se deve esquecer que a 

linguagem  continua  participando  decisivamente  da  constituição  das  coisas,  pessoas  e 

pensamentos.

11 Para esse autor, a possível constituição desse Estado Global capitalista, por sua vez, teria como elemento 
chave a existência de uma esfera pública global, que nos dias atuais, mostra traços fundamentais de similaridade 
com a esfera pública  burguesa do capitalismo liberal,  visto que o seu caráter  manipulatório,  garantido pelo 
paradigma da comunicação em massa continua existindo para a grande maioria da população, ainda que haja 
uma camada  da  população  vista  como massa  crítica.  Esta,  evidentemente,  apesar  de  capaz  de  intervir  nas 
decisões, tem suas possibilidades de ação em relação ao poder, restritas, uma vez que são não apenas variáveis 
de acordo com a conjuntura, mas principalmente assimétricas (BOLAÑO, 2002).
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Sendo a língua produto e condição da vida social,  está intrinsecamente vinculada 

com a construção das visões de mundo. Compreendendo a língua12 como algo através da qual 

visões de mundo são expressas,  Ianni  (1999, p.52)  reconhece que,  em geral,  “a visão de 

mundo  predominante  em dada  língua  e  em dada  época  pouco  expressa  do  que  se  pode 

considerar a perspectiva de grupos sociais e classes sociais subalternos”. Dessa forma, o autor 

acredita que “algumas [línguas] podem predominar, principalmente pelo modo que se situam 

nas formas de sociabilidade e nos jogos das forças sociais, tanto em âmbito nacional como 

mundial” (Idem, p.57).

É nessa realidade que algumas línguas prevalecem em detrimento de outras, visto 

que não se pode negar o fato de que algumas são dominantes no cenário mundial devido ao 

lugar  onde se situam, seja  no jogo das  forças  sociais  ou nas formas de sociabilidade  em 

contextos locais e mundiais.

Nessa situação de hegemonia, o inglês se expande e se afirma como idioma de todo o 

mundo,  tornando-se  presente e  predominante  nos  meios  de comunicação  (compreendendo 

aqui também as tecnologias eletrônicas, informáticas e cibernéticas), e nos livros e revistas 

(inclusive científicas, artísticas e filosóficas). O inglês adquire assim, características de língua 

mundial. Ou seja, “no mesmo curso da globalização do capitalismo, como modo de produção 

e processo civilizatório,  tanto se globalizam instituições econômico-financeiras e jurídico-

políticas como se globaliza o inglês, como língua principal ou língua franca” (IANNI, 1999, 

p.60).

De acordo com Ortiz (2000) vários são os fatores responsáveis pela supremacia da 

língua  inglesa  em  âmbito  mundial.  Os  principais  são:  a  existência  de  uma  potência 

colonizadora (Inglaterra), o papel econômico e hegemônico dos Estados Unidos, a presença 

de corporações multinacionais em todo o mundo, as transformações tecnológicas (a invenção 

do computador e de uma linguagem informatizada predominantemente de origem inglesa) e o 

peso de uma indústria cultural marcada por sua origem norte-americana.

A Indústria Cultural13, veículo da publicidade e da propaganda, cumpre um papel 

fundamental para o capital, o de reprodutora da ideologia dominante e do capital, visto que se 

constitui  enquanto  vendedora  dos  produtos  culturais,  além  dos  bens  de  consumo.  Daí 

12 Cabe esclarecer que definimos língua como “o sistema de sons vocais por que se processa numa comunidade 
humana o uso da linguagem”; enquanto linguagem vem a ser a “faculdade que tem o homem de exprimir seus 
estados mentais por meio de um sistema de sons vocais chamado língua” (CÂMARA JR., 1986, p. 158-9).
13 Bolaño (2007) aborda a questão da Indústria Cultural dizendo que essa se refere ao fato de a lógica do capital  
extrapolar  o campo da produção material  e invadir o da cultura.  Assim, a produção cultural  ganha a forma 
mercadoria,  diferenciando-se  das  outras  indústrias  não  devido  à  especificidade  da  mercadoria,  mas 
especialmente por ser um elemento de mediação entre as instâncias de poder (capital e Estado) e as massas.
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depreende-se que “o próprio capital  ascendeu ao mundo da cultura,  carregando consigo a 

contradição fundamental  que lhe  é  inerente  e  que permite  viver  e  expandir-se sempre  de 

forma crítica e contraditória, negando seus próprios fundamentos” (BOLAÑO, 2007, p.9).

O poder dessa indústria é avassalador, visto que “o mundo inteiro é forçado a passar 

pelo  filtro  da  indústria  cultural”  (ADORNO  &  HORKHEIMER,  1985,  p.118).  Dito  de 

maneira similar, é impossível estar imune ao ataque da ideologia dominante veiculada através 

da Indústria Cultural. Daí decorre ainda, que a cultura popular é re-elaborada e se transforma 

em cultura  de  massa,  cujo  modelo  predominante  é  a  TV,  desenvolvendo-se  de  forma  a 

responder a necessidades postas pelo modo de produção capitalista.

A lógica dessa Indústria coloca-a em uma posição de total acordo com os efeitos da 

globalização, posto que confere “a tudo um ar de semelhança” (utilizando uma expressão de 

Adorno e  Horkheimer),  instituindo,  assim, necessidades,  que são,  em sua grande maioria, 

comuns a vários indivíduos, como resultado da padronização de produtos com o intuito de se 

atender a  um mercado globalizado. “Andar pelas  ruas de  Manhattan,  visitar  a Estátua da 

Liberdade e caminhar pelo Central Park, por exemplo, tendo a sensação de que tudo isso já 

faz  parte  de  nosso  cotidiano,  é  fruto  de  uma  situação  fabricada  pela  Indústria  Cultural” 

(BERGER, 2005, p. 53).

Esse último exemplo corrobora com a idéia de que a expansão da língua inglesa 

esteja associada à difusão da cultura dos países onde a língua pátria é o inglês, em especial 

dos Estados Unidos. Inúmeros são os meios utilizados pela Indústria Cultural para disseminar 

os ideais norte-americanos: o cinema, a música,  a comida, entre outros e, por meio deles, 

cidadãos  norte-americanos  e  ícones  de  sua  cultura  são  transformados  em  figuras 

mundialmente conhecidas, como é o caso de Julia Roberts, Madonna, além das famosas redes 

de fast food, como o McDonald’s e passam a fazer parte do universo da vida diária de milhões 

de indivíduos espalhados por todo o mundo. Comprova-se, dessa forma, que “não é à toa que 

o sistema da indústria cultural provém dos países industriais liberais, e é neles que triunfam 

todos  os  seus  meios  característicos,  sobretudo  o  cinema,  o  rádio,  o  jazz  e  as  revistas” 

(ADORNO & HORKHEIMER, 1985, p.124).

Dessa forma, a expansão norte-americana se dá em todos os âmbitos da vida social, 

os quais se apresentam entrelaçados, mas, principalmente nas formas de entretenimento, cuja 

disseminação é acelerada a partir  do surgimento e conseqüente difusão das tecnologias da 

informação e comunicação, como a TV, o cinema e mais recentemente, a internet, novo nicho 

da Indústria Cultural.
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Partindo  dessa  constatação,  e  retomando  os  fatores  citados  para  justificar  a 

predominância do inglês, torna-se possível afirmar que, a partir deles, a abrangência da língua 

inglesa ultrapassa as fronteiras dos povos anglófonos e penetra domínios como a informática, 

o  tráfego  aéreo,  os  colóquios  científicos,  intercâmbio  entre  multinacionais  etc.,  para  se 

transformar na língua oficial das relações internacionais.

A hegemonia norte-americana mostra-se, então, através da língua, e a expansão e 

homogeneização lingüística e cultural se dá em âmbito mundial. A língua inglesa aos poucos 

deixa de

ser “língua estrangeira” para se transformar em “língua segunda”. O que era externo 
(estrangeiro) torna-se interno (nativo), isto é, parte da vida cotidiana das pessoas. A 
utilização  do  inglês  no  trabalho  (publicações  científicas,  informática),  na 
publicidade, no show business e nas trocas internacionais são sinais da existência de 
um fenômeno de diglossia14 em escala mundial. Ele adquire então uma autonomia 
interna às diversas culturas mundializadas, possuindo uma vida própria no seio das 
comunidades lingüísticas (ORTIZ, 2000, p. 101-2, grifos originais).

Esse processo,  problemático  e homogeneizador,  leva a  literatura especializada na 

área de fonética e fonologia da língua inglesa a defender a substituição dos termos falantes 

“nativos” e “não-nativos” de língua inglesa. Segundo Jenkins (2000) a terminologia até então 

utilizada não se aplica mais à realidade em que se encontra a língua inglesa hoje, porque se 

vive a expansão do idioma, tornando-se internacional,  e a utilização dos termos mostra-se 

inapropriada, e até ofensiva, devendo o seu uso ser repensado. De acordo com a autora,

a perpetuação da dicotomia nativo/não-nativo causa percepções e auto-percepções 
negativas de professores não-nativos e uma falta de confiança nos e dos teóricos. 
Leva  os  não-nativos  a  perderem  oportunidades  em  cursos  de  treinamento  de 
professores de inglês como língua estrangeira, a terem limitação na publicação de 
artigos em periódicos internacionais (cf. Block 1996), a uma visão simplista do que 
constitui um erro, e a deficiências em programas que testam o conhecimento em 
língua inglesa, porque os falantes estão sendo avaliados a partir de um padrão irreal 
e irrelevante (JENKINS, 2000, p.9, tradução nossa)15.

Defende-se, então, o uso dos termos falantes de inglês monolíngües e falantes de 

inglês  bilíngües,  quando  se  refere,  primeiramente  às  pessoas  que  falam  apenas  a  língua 

14 Segundo Ortiz (2000) “os lingüistas denominam de diglossia, um conjunto de fenômenos que ocorrem em 
sociedades nas quais coexistem duas línguas distintas” (p. 100) e quando esses profissionais falam em diglossia, 
“eles supõem que os falantes de uma sociedade considerem normal a utilização simultânea de dois códigos 
distintos” (p.101).
15 “the perpetuation of the native/non-native dichotomy causes negative perceptions and self-perceptions of ‘non-
native’ teachers and a lack of confidence in and of ‘non-native’ theory builders. It leads to ‘non-natives’ being 
refused places on EFL teacher training courses, limited publication of their articles in perstigious internationals 
journals (cf. Block 1996), a simplistic view of what constitutes an error, and deficiencies in English language 
testing programmes, because speakers are being measured against an unrealistic and irrelevant standard”.
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inglesa, e o segundo, àquelas que dominam um outro idioma além do inglês, independente de 

ser ele sua primeira língua ou não. Dessa forma, segundo Jenkins (2000), estar-se-ia pondo 

fim a uma dicotomia que não tem mais razão de ser, posto que o inglês assume, na atualidade, 

o status de língua internacional.

Nessa perspectiva, a autora apóia a idéia de que o foco de ensino da língua inglesa 

deve ser no aprendizado de um inglês padrão, e não americano ou britânico como tem sido 

comumente designado, haja vista o fato de que, diante do universo crescente de pessoas que 

utilizam a língua inglesa para comunicação, a atenção, quando se trata do ensino de inglês, 

deve ser voltada para o alcance da inteligibilidade e não ter como meta o aprendizado do 

idioma da maneira com este é utilizado por “nativos” da língua. Na verdade, no curso da 

história, até há pouco tempo atrás,

os  aprendizes  desejavam  primordialmente  serem  capazes  de  se  comunicar 
efetivamente com falantes nativos do inglês, que eram considerados por todos os 
proprietários da língua [...].  Com o intuito de atingir tal meta,  era essencial para 
esses “falantes não-nativos” se aproximarem o mais perto possível do padrão nativo, 
particularmente  no  que  diz  respeito  à  pronúncia  (JENKINS, 2000,  p.5,  tradução 
nossa) 16.

Com base na nova realidade quanto à forma como se dá a comunicação em inglês, o 

objetivo, ao se ensinar pronúncia nesse idioma, é também revisto. Dessa forma, a finalidade 

do ensino de pronúncia em língua inglesa atualmente,

não é fazê-los [os aprendizes] soarem como falantes nativos de inglês. Com exceção 
de uns poucos altamente talentosos e motivados indivíduos, tal meta é irrealista. Um 
objetivo  mais  modesto  e  realista  é  capacitar  os  aprendizes  a  superarem o  nível 
mínimo de modo que a pronúncia deles não venha a desmerecer a sua habilidade de 
se comunicar17 (CELCE-MURCIA, 2000, p.8, tradução nossa).

Algumas das razões que têm trazido à língua inglesa novos desafios quanto ao seu 

papel  no  cenário  mundial,  transformando-a  em língua  de  todos,  de  acordo  com  Jenkins 

(2000), são de ordem política e econômica. Dentre os fatores trazidos pela autora os quais 

explicam essas mudanças, é importante ressaltar o surgimento de variedades de inglês, a partir 

do desmonte  do império  britânico  e  a  conseqüente  existência  de ex-colônias  nas  quais  o 

idioma é utilizado, bem como a metamorfose que a língua inglesa tem sofrido ao longo do 
16 “learners wished primarily to be able to communicate effectively with native speakers of English, who were 
considered by all to be the owners of the language [...]. In order to achieve their goal, it was considered essential  
for these ‘non-native speakers’ to approximate as closely as possible to the native standard, particularly with 
regard to pronunciation”.
17 “is not to make them sound like native speakers of English. With the exception of a few highly gifted and 
motivated individuals, such a goal is unrealistic. A more modest and realistic goal is to enable learners to surpass 
the threshold level so that their pronunciation will not detract from their ability to communicate”.
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último século,  transformando-se de língua estrangeira em uma língua internacional,  sendo 

falada muito mais por não-nativos do que por nativos, o que a torna língua franca.

Por  ser  hoje  considerada  “língua  franca”,  Jenkins  (2000)  também  defende  a 

utilização  desse  termo  em  contraposição  ao  uso  da  expressão  “inglês  como  língua 

estrangeira”,  posto  que  primeiramente,  a  língua  inglesa  não  pode  mais  ser  considerada 

estrangeira já que pessoas de todo o mundo utilizam-na para se comunicar;  além disso, a 

expressão  “língua  franca”  comporta  melhor  a  idéia  de  comunidade  em  oposição  à  de 

estrangeiros, estranhos, alienígenas.

Embora traga-se à discussão algumas idéias de Jenkins (2000), cujo discurso parece, 

em  princípio,  interessante,  mas  cuja  conclusão  mostra-se  insuficiente,  acredita-se  ser 

necessário ressaltar que se considera essa sua última idéia de comunidade inapropriada para 

descrever o atual estágio de utilização da língua inglesa, visto que a idéia de comunidade 

(comum a todos) não se aplica num contexto de hegemonia como o norte-americano,  por 

exemplo. Em outras palavras,

ainda que a base fundamental do predomínio do inglês tenha sido a disputa pela 
divisão  do  planeta  entre  as  principais  potências  européias  no  período  do 
mercantilismo, movimento completado mais tarde pelo expansionismo neocolonial 
norte-americano, a atual e irresistível hegemonia dessa língua em nível mundial se 
deve a mecanismos puramente mercantis, aí incluídos aqueles da poderosa indústria 
da cultura dos EUA, cujo desenvolvimento pioneiro em termos monopolistas lhe 
confere vantagens de precedência brutais, praticamente incontornáveis, no processo 
de mundialização da cultura (BOLAÑO, 2002, p.8).

Daí decorre a  constituição do que Ortiz  (2000) chamou de “cultura  internacional 

popular”,  diretamente  relacionada  ao  movimento  expansivo  do  capitalismo  no  pós-guerra 

resultante do desenvolvimento da indústria cultural, liderada pela TV, e da expansão de uma 

cultura individualista de consumo, e que é, hoje, embrião de uma cultura "nacional popular" 

de um Estado Global em formação. (BOLAÑO, 2002).

De acordo com Ortiz (2000), contudo, essa questão não deve ser entendida enquanto 

homogeneização cultural; por isso o autor acredita que o termo globalização cultural deveria 

ser substituído por mundialização, pois, ao seu ver, quando se trata de cultura, mundial, deve 

ser  preferido  a  global,  por  referir-se  tanto  ao  movimento  de  globalização  das  sociedades 

quanto  a  diferentes  visões  de  mundo  que  convivem  num  mesmo  espaço.  Destarte, 

mundialização abarca um universo plural e mais abrangente, afastando-se da possível idéia de 

homogeneidade.  Ou  seja,  para  o  autor  “uma  cultura  mundializada  não  implica  o 
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aniquilamento  das  outras  manifestações  culturais,  ela  cohabita  e  se  alimenta  delas.  Um 

exemplo: a língua” (ORTIZ, 2000, p. 27).

Algumas  ressalvas  às  afirmações  do  autor,  entretanto,  merecem  ser  feitas.  Em 

primeiro lugar, a utilização dos termos global ou mundial, deve-se remeter a outras questões. 

Chesnais (1996) afirma que o uso dos termos que derivam da palavra global não é neutro e 

eles invadem o “discurso político e econômico contemporâneo, com tanto maior facilidade 

pelo fato de serem termos cheios de conotações [...] e, ao mesmo tempo, vagos [...], pois cada 

qual pode empregá-los exatamente no sentido que lhe for conveniente” (CHESNAIS, 1996, 

p.24). Ainda, para o autor, a predominância do uso da palavra de origem inglesa e não do 

termo francês que surge como uma reação ao de origem anglo-saxônica,

deve-se,  claro,  ao fato de que o inglês é o veículo lingüístico por excelência  do 
capitalismo e  que  os  altos  executivos  dos  grupos  franceses  estão  entupidos  dos 
conceitos e do vocabulário em voga nas business schools. Mas também, com certeza 
ao fato de que o termo “mundialização” tem o defeito de diminuir, pelo menos um 
pouco, a falta de nitidez conceitual dos termos “global” e “globalização”.  [Além 
disso,] a palavra “mundial” permite introduzir, com muito mais força do que o termo 
“global”, a idéia de que, se a economia se mundializou, seria importante construir 
depressa instituições políticas mundiais capazes de dominar o seu movimento. [...] 
isso é o que as forças que atualmente regem os destinos do mundo não querem de 
jeito nenhum (CHESNAIS, 1996, p.24, grifos originais)18.

Quanto  à  defesa  de  Ortiz  (2000)  da  não  homogeneização,  posição  da  qual 

discordamos, da preservação de outros idiomas em contraposição à posição homogeneizadora 

da  língua  inglesa,  acredita-se  que  a  homogeneização  é  uma  realidade  e,  apesar  de  as 

identidades locais e nacionais não serem totalmente apagadas, ainda assim, são subsumidas, 

num movimento sempre contraditório (BOLAÑO, 2002), como o é a própria dinâmica da 

globalização.  E essa  expansão homogeneizadora  da língua inglesa tem resultados  na vida 

cotidiana de indivíduos em âmbito global, isso porque,

um grande e crescente número de pessoas, mesmo que elas nunca pisem em um 
“país de língua inglesa”, terão a necessidade de usar inglês em comunicação [...] e 
em colaboração  com pessoas  de  todo  o  mundo.  Elas  precisarão  ser  capazes  de 
escrever persuasivamente, interpretar e analisar informações em inglês criticamente, 
e  desenvolver  complexas  negociações  em inglês19 (WARSCHAUER,  2000,  n.p., 
tradução nossa).

18 Embora se saiba da existência dessa polêmica conceitual, como foge aos objetivos do trabalho, não será dada 
ênfase a  essa discussão,  pois  o  que  conta para  a  reflexão aqui  trazida  são as  determinações  dos processos 
socioeconômicos, políticos e culturais em curso na atual etapa do capitalismo mundial.
19"A large and increasing number of people, even if they never set foot in an ‘English-speaking country’, will be 
required to use English in [...] communication and collaboration with people around the world. They will need to 
be able to write persuasively, critically interpret and analyze  information in English, and carry out complex 
negotiations and collaboration in English" 
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Essa  situação  de  homogeneização  cultural,  precisa  ser  conhecida  e  levada  em 

consideração pelos professores de inglês ao atuarem em suas salas de aula. Dessa maneira, 

evitar-se-ia que o ensino do idioma se fechasse em aspectos lingüísticos e culturais de apenas 

dois países,  Estados Unidos e Inglaterra,  como tem comumente  ocorrido, e  passar-se-ia  a 

enxergar a língua inglesa como uma língua internacional, cujo conhecimento é crucial para a 

possibilidade  de  construção  de  contra-discursos.  A  respeito  dessa  questão,  dizem  os 

Parâmetros Curriculares Nacionais:

[...] a aprendizagem do inglês, tendo em vista o seu papel hegemônico nas trocas 
internacionais,  desde  que  haja  consciência  crítica  desse  fato,  pode  colaborar  na 
formulação de  contra-discursos em relação às  desigualdades  entre  países  e  entre 
grupos  sociais  (homens  e  mulheres,  brancos  e  negros,  falantes  de  línguas 
hegemônicas  e  não-hegemônicas  etc.).  Assim,  os  indivíduos  passam  de  meros 
consumidores passivos de cultura e de conhecimento a criadores ativos: o uso de 
uma  Língua  Estrangeira  é  uma  forma  de  agir  no  mundo  para  transformá-lo.  A 
ausência dessa consciência crítica no processo de ensino e aprendizagem de inglês, 
no  entanto,  influi  na  manutenção  do  status  quo ao  invés  de  cooperar  para  sua 
transformação (BRASIL, PCN, 1998, p.40, grifos originais).

Moita  Lopes  (1996),  participante  da  equipe  de  elaboração  dos  PCN  de  língua 

estrangeira do ensino fundamental,  discute a questão da alienação no ensino de inglês no 

Brasil,  mostrando  que  prevalece  e  tende  a  perpetuar-se  uma  atitude  colonizada,  de 

glorificação  da  cultura  estrangeira,  ao  invés  de  questionamento  quanto  ao  seu  papel 

hegemônico, principalmente, a americana quando se trata da língua inglesa. De acordo com o 

autor, é comum a associação aprendizado de inglês com tornar-se adepto da cultura dos povos 

cuja língua mãe é a inglesa, em especial os britânicos e, em maior escala, os americanos. Já 

que transmitir cultura relaciona-se com impor a ideologia dominante, que por sua vez liga-se 

diretamente  a  interesses  hegemônicos,  fomentados  por  excelência  pela  indústria  cultural, 

então, um ensino pautado nessa associação, comum no nosso país, dificulta não somente a 

construção de contra-discursos, mas principalmente, contribui para a manutenção da situação 

atual  em  detrimento  de  uma  possível  transformação.  Posto  que,  esse  “processo  de 

identificação com o ‘outro’, o colonizador, ou melhor, com a sua superioridade, vai levar o 

colonizado à  imitação  do colonizador  em todos os  níveis”  (MOITA LOPES,  1996,  p.49, 

grifos originais) e não à sua contestação.

A importância da aquisição de uma língua estrangeira a partir de um viés crítico fica 

clara, em que pese a necessidade de repensar a formação do professor, no discurso presente 

nos PCN, os quais também assinalam que “o conhecimento de Língua Estrangeira é crucial 
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para se poder participar ativamente dessa sociedade em que, tudo indica, a informatização 

passará  a  ter  um  papel  cada  vez  maior”  (BRASIL,  PCN,  1998,  p.  87); conhecimento 

assegurado a partir de 1996 pela nova LDB, pois, após a sua promulgação, o ensino de língua 

estrangeira a partir da quinta série do ensino fundamental até a conclusão do ensino médio, 

passa a ser obrigatório20.

Apesar,  contudo,  do  aspecto  positivo  trazido  com  a  lei  no  que  tange  à 

obrigatoriedade do ensino de línguas estrangeiras, é preciso assinalar que, se, por um lado, 

avançou  ao  resgatar  a  importância  das  línguas  estrangeiras,  por  outro,  isso  não  foi 

acompanhado  por  avanços  materiais  e  humanos  indispensáveis  ao  bom  andamento  e 

cumprimento da legislação.

Outra  questão que chama a atenção diz respeito à  defesa nos PCN de ênfase no 

ensino de leitura quando se trata do ensino de línguas estrangeiras. Segundo Paiva (2003), 

está se admitindo, dessa forma, a ineficácia do ensino de línguas estrangeiras nas escolas, uma 

vez  que  documentos  elaborados  pelo  próprio  Ministério  da  Educação  e  Cultura  (MEC) 

atestam a má condição de ensino de línguas estrangeiras no Brasil e buscam alternativas para 

se acomodar a essa situação, em vez de proporem políticas de qualificação docente e melhoria 

do ensino. Assim, a situação tende a se perpetuar, posto que,

Embora  o  inglês  seja  quase  universalmente  ensinado  em  escolas  secundárias  e 
universidades, a maioria das pessoas em muitos países em desenvolvimento nunca 
fez  o  segundo  grau.  Mesmo  aqueles  que  o  fazem,  deparam-se  com professores 
precariamente  treinados e  que nem falam inglês  bem eles  próprios.  De fato,  em 
muitos  países,  a  única  rota  confiável  para  o  ensino  de  inglês  é  através  da  cara 
educação privada.  Com a  exigência  do  conhecimento  de  inglês  para  o  acesso a 
muitas profissões e programas universitários, o inglês se torna mais uma barreira 
quando se busca oportunidades iguais para os pobres. (WARSCHAUER, 2003, p. 
95-6, tradução nossa) 21.

20 Não estamos dizendo com isso que o status do ensino de língua estrangeira mudou sorrateiramente quando o 
seu ensino deixa de ser optativo e passa a ser obrigatório. Ao contrário, acreditamos que o ensino de línguas 
estrangeiras continua sem ter o papel de destaque que merece diante da importância do seu aprendizado a partir 
dos  diversos  fatores  já  assinalados  ao  longo desse trabalho.  Algumas constatações  que  comprovam o atual 
descaso das políticas públicas com o aprendizado de língua inglesa vem a ser o fato de que na distribuição 
gratuita de livros didáticos efetuada pelo governo, não há material em língua estrangeira. Além disso, o atual 
Exame Nacional  do Ensino Médio (ENEM) não testa conteúdos de língua estrangeira.  Da mesma forma, o 
Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) que avalia os alunos de cursos de graduação, quando 
aplicado  a  alunos  pertencentes  aos  cursos  de  Letras  (seja  habilitações  duplas  –  Português  e  uma  língua 
estrangeira – ou apenas em uma língua estrangeira) nada testa no que concerne ao aprendizado da outra língua, 
além da portuguesa. De fato, a análise histórica empreendida em Paiva (2003) mostra esse descaso comum com 
o  ensino  de  língua  estrangeira  por  parte  da  legislação  e  das  escolas,  variando  entre  disciplina  optativa  e 
obrigatória.
21“Even though English is almost universally taught in secondary schools and universities, the majority of people 
in many developing countries  never attend secondary school.  Even those who do often face poorly trained 
teachers who do not speak English themselves. Indeed, in many countries, the only reliable route to learning 
English is through expensive private education. With knowledge of English a requirement for access to many 
professions and university programs, English becomes one more barrier to equal opportunity for the poor.”
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1.2 Reestruturação produtiva, as tecnologias da informação e comunicação 

e a educação

A sociedade de hoje, imersa num processo de mudanças na dinâmica internacional 

do capital, é palco de transformações expressivas, tendo como aspectos centrais as alterações 

na  divisão  internacional  do  trabalho  e  nos  padrões  de  acumulação  capitalista.  Tais 

acontecimentos afetam principalmente a produção, mas também englobam, em articulação 

com o Estado (de maneira heterogênea, vale lembrar) muitas outras características da vida 

cotidiana. Nesse contexto, nem o mundo do trabalho nem o da educação ficam imunes, ambos 

sofrem os  impactos  inerentes  à  reestruturação  produtiva,  à  nova  divisão  internacional  do 

trabalho, às tecnologias, que afetam as formas de gestão do trabalho, as qualificações, ou o 

perfil  do  trabalhador.  Alguns  autores  questionam  se  toda  essa  idéia  de  “novo”  ligada  à 

contemporaneidade não estaria diretamente relacionada à recomposição, em outras bases, de 

velhas relações de produção, próprias da sociedade capitalista. Assim, a novidade estaria no 

próprio  capitalismo,  segundo Aranha  (1999,  p.98),  “talvez  ‘na  gênese  de  um capitalismo 

total’, conforme a hipótese de Bolaño”.

Considerando que se vive hoje a “gênese de um capitalismo total, ponto de chegada 

de um longo processo de transformações” (ARANHA, 1999, p.98), a autora observa sinais 

que confirmam a presença do capitalismo, de maneira crescentemente desordenada no cenário 

mundial, mas aponta que não há coisa alguma que indique uma ruptura fundamental, ou seja, 

o colapso do sistema capitalista. Ao contrário, defende a idéia de que o capitalismo está em 

crise, porém, não dá mostras do seu colapso a curto e médio prazo.

Aranha (1999) chama a atenção para o fato de que, caso se considere o colapso do 

capitalismo,  essa  possibilidade  só  deve  ser  admitida  quando  se  entende  o  capitalismo 

enquanto “tendência histórica dentro do campo aberto pelas possibilidades postas por Marx, 

[uma  vez  que]  a  dinâmica  do  capitalismo  no  século  XX  não  confirmou  algumas  das 

tendências por ele apontadas” (p.99). Tal afirmação, contudo, esclarece a autora, não significa 

que  ela  defende  o  capitalismo,  enquanto  processo  natural  e,  portanto,  inesgotável.  Ao 

contrário,  defende  a  superação  do  sistema capitalista,  embora  considere  difícil  prever  ou 

visualizar tal acontecimento nos horizontes das possibilidades históricas atuais.
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Isso é apenas, contudo, um lado da moeda. O outro seria o que Bolaño et al (2006) 

chamou de limites  da forma mercadoria  ao analisar,  por exemplo, a  lógica econômica da 

edição científica  certificada.  De acordo com o autor,  é  difícil  e  complicado  quantificar  e 

remunerar  o trabalho intelectual,  visto que a  relação entre valor e  apropriação está sendo 

desfeita. No caso específico, não existe uma relação capitalista entre os autores (vinculados 

em sua grande maioria a instituições públicas) mas uma relação de reconhecimento entre os 

pares. Há, portanto,

um trabalho intelectual [...] cuja produtividade, individual e coletiva, não pode ser 
medida e,  se pudesse, não o seria em relação ao volume da produção de artigos 
acadêmicos, mas de alguma outra variável referente ao processo material imediato 
da pesquisa [...], que não é em geral remunerado na medida em que se apresenta 
como subproduto do trabalho cotidiano de investigação, financiado essencialmente 
através de fundo público (BOLAÑO et al, 2006, p.126).

A relação mercantil está presente entre  pesquisadores individuais (que inicialmente 

eram os autores) e as revistas científicas, que mantêm entre si uma relação convencional de 

compra de mercadoria  (a revista física),  ou de acesso ao acervo de bibliotecas,  consumos 

normalmente  financiados  com  fundo  público  ou  adquiridos  mediante  acordos  com  os 

provedores que garantem acesso às bases de dados referenciais para serem disponibilizados 

aos pesquisadores vinculados às universidades.

Uma outra situação comum, dentro dessa perspectiva, é a compra do acesso pelas 

corporações,  que  o  disponibilizam  para  os  seus  trabalhadores  intelectuais,  com base  nas 

necessidades específicas de acumulação do capital. Outra prática corriqueira que nos interessa 

por estar relacionada à questão do fundo público na economia do conhecimento, que acaba 

destruindo qualquer possível relação entre pesquisa e o valor que é produzido, apontando para 

formas  regressivas  do  capitalismo  e  sua  dificuldade  de  expansão,  consoante  a  lógica 

produtivista  industrial  clássica  e  que explicita  os limites  da forma mercadoria,  facilmente 

observável no setor das biotecnologias, diz respeito ao

acesso gratuito dos pesquisadores vinculados às empresas (e a serviço, portanto, da 
acumulação do capital individual) às bibliotecas e bases de dados públicos. Assim, 
há  uma  espécie  de  apropriação  privada  dos  recursos  públicos  destinados  à 
informação científica, na medida em que esse acesso gratuito das empresas não tem 
como contrapartida  o  oferecimento  também  gratuito  dos  resultados  da  pesquisa 
tecnológica  que  elas  realizam  ao  público  consumidor  constituído  pelos 
pesquisadores vinculados ao setor público (BOLAÑO et al, 2006, p.128).

Em meio a essa crise do capitalismo, vale a pena resgatar como se deu a retomada da 

hegemonia  norte-americana  nas  últimas  décadas,  que  vai  desaguar  na  necessidade  de 
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expansão das TIC e rebater sobre a estrutura da esfera pública, explicitada acima, e sobre a 

cultura.

Na verdade, a retomada da hegemonia americana nos anos de 1980 se deu tanto no 

plano econômico, a partir da reconstituição da centralidade do dólar, quanto no plano militar e 

político, através de uma crescente submissão dos aliados ao comando dos Estados Unidos. 

Dessa  maneira,  a  partir  dos  anos  80,  o  país  vive  um  longo  período  de  prosperidade, 

deslocando a crise para além de suas fronteiras, especialmente, para os países endividados do 

terceiro mundo primeiramente e, logo depois, para a União Soviética e o leste europeu, cujo 

sistema econômico chega ao desmoronamento ao final da década. Contudo, os aliados mais 

poderosos dos norte-americanos também se tornam vítimas, especialmente o Japão, que entra 

em crise, contrariando as previsões dos que acreditavam, nos anos de 1970, na superioridade 

do capitalismo japonês (BOLAÑO; CASTAÑEDA, 2004; MATTOS, 2000).

Vale ressaltar, conforme o fez Bolaño e Castañeda (2004), que, aquelas expectativas 

embasavam-se  no  fato  de  que  o  Japão  mostrava-se  vencedor  de  importantes  batalhas 

industriais, no setor automobilístico e eletroeletrônico, principais setores dinâmicos do padrão 

de desenvolvimento da época. Todavia, o conjunto desse padrão entrava em crise e novos 

setores dinâmicos davam sinais  de surgimento.  Assim, confirmando o seu predomínio  no 

processo de desenvolvimento  científico  e  tecnológico  e  no chamado complexo industrial-

militar, sob a direção da política industrial do governo Clinton e seu projeto de Infra-estrutura 

Global de Informação, na década que se seguiu (anos de 1990), os Estados Unidos retomam 

sua hegemonia nos novos setores dinâmicos das tecnologias da informação e da comunicação, 

nas  telecomunicações,  na  informática,  nas  indústrias  de  conteúdo  e  entretenimento,  nas 

biotecnologias e no setor de serviços; redundando na expansão da TV digital, da internet e em 

toda a mudança cultural que está relacionada à necessidade de expansão das TIC, rebatendo 

exatamente sobre a estrutura da esfera pública e sobre a cultura, hegemônicas desde o início 

do século XX. Nos dias atuais, os Estados Unidos, lutam para manter sua hegemonia de uma 

maneira diferenciada das utilizadas anteriormente, de forma basicamente militar e política, 

visto que, no campo econômico, sua expansão chegou ao limite.

Nesse  contexto,  como  já  observado,  vivem-se  modificações  no  regime  de 

acumulação capitalista, cujo entendimento é crucial quando se busca compreender o caso do 

Brasil na conjuntura das tecnologias, e posteriormente, a relação trabalho/educação.
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Primeiramente,  é  importante  resgatar  o  fato  de  que  o  fordismo22,  modelo  de 

acumulação do capitalismo do pós-guerra, período de grande expansão do sistema, deu início 

à  chamada  produção  de  massa,  inserida  em  uma  sociedade  a  qual  se  constituía  como 

sociedade de consumo, e fez surgir novos tipos de relações sociais. Segundo Harvey (2003), o 

fordismo amplia-se e expande-se no pós II Guerra Mundial, marcando um período conhecido 

como Anos Dourados da economia capitalista, mas, devido a uma série de descontentamentos 

e tensões ligados aos benefícios do fordismo que não conseguiam se manter ou se tornar 

realidade, o núcleo essencial do fordismo começa a mostrar sinais de desgaste já no final dos 

anos de 1960 e início dos anos de 1970. Na verdade, o que estava ocorrendo era mais uma 

crise  de  superprodução,  cujos  sintomas  mostravam-se,  principalmente  no  tocante  às 

expressões da questão social,  fruto da contradição capital  x trabalho,  com o aumento das 

desigualdades sociais, mediante a falta de emprego, a exclusão de um grande contingente de 

mão de obra, e o aprofundamento da pobreza concomitante ao aumento e concentração da 

riqueza socialmente produzida.

No  início  dos  anos  de  1970,  o  esgotamento  do  padrão  de  acumulação  fordista 

começa  a  aparecer  como  algo  evidente  e  algumas  mudanças  assinalam  um  processo  de 

transição do regime de acumulação. Chamado por Harvey (2003) de acumulação flexível, o 

novo regime é marcado por um maior investimento das empresas em tecnologia, visto que a 

base técnica do novo padrão tem a microeletrônica como eixo central, objetivando produzir 

mais em menos tempo, reduzir os “tempos mortos” da produção e obviamente obter maior 

lucratividade, ou seja,

por um confronto direto com a rigidez do fordismo. Ela [a acumulação flexível] se 
apóia na flexibilidade  dos processos  de  trabalho,  dos  mercados de trabalho,  dos 
produtos  e  padrões  de  consumo.  Caracteriza-se  pelo  surgimento  de  setores  de 
produção  inteiramente  novos,  novas  maneiras  de  fornecimento  de  serviços 
financeiros,  novos  mercados  e,  sobretudo,  taxas  altamente  intensificadas  de 
inovação comercial, tecnológica e organizacional (HARVEY, 2003, p.140).

Há de se  ressaltar,  contudo,  uma discussão trazida  por  Aranha (1999),  quando a 

autora afirma que na dinâmica do capitalismo, somente a tecnologia não é suficiente para 

proporcionar o ganho econômico esperado, fazendo-se necessária a combinação de inovações 

tecnológicas  e  inovações  organizacionais.  À  medida  que  se  aprofundam  as  inovações 

22 Ao nos referirmos ao fordismo, no decorrer desse trabalho, estamos considerando-o como “padrão produtivo 
capitalista desenvolvido ao longo do século XX e que se fundamentou basicamente na produção em massa, em 
unidades  produtivas  concentradas  e  verticalizadas,  com um controle  rígido  dos  tempos  e  dos  movimentos, 
desenvolvidos por um proletariado coletivo e de massa, sob forte despotismo e controle fabril” (ANTUNES, 
2001, p.47).
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organizacionais, desenvolvem-se novos mecanismos de controle sobre o trabalho que garante 

uma maior rentabilidade à empresa capitalista.

A reestruturação produtiva, cabe esclarecer, não pode ser vista como algo que tem 

ocorrido na atualidade, de forma homogênea,  em todos os setores produtivos de todos os 

estados-nação do mundo. Se considerarmos o exemplo brasileiro, repetido em diversas outras 

partes  do globo,  verifica-se que existe  de fato uma reestruturação própria  em função das 

particularidades do país e das exigências para a sua inserção na dinâmica internacional do 

trabalho. Em outras palavras, ocorre hoje uma ampliação, no país, da exportação de produtos 

com baixo valor agregado.

Compreendendo  que  para  o  desenvolvimento  capitalista  é  necessário  produzi-lo 

também enquanto “idéia”, e, nova ordem social, mecanismos de disciplinação da força de 

trabalho são criados. Esse processo abarca:

em  primeiro  lugar,  alguma  mistura  de  repressão,  familiarização,  cooptação  e 
cooperação, elementos que têm de ser organizados não somente no local de trabalho 
como na sociedade como um todo. A socialização do trabalhador nas condições de 
produção capitalista envolve o controle social bem amplo das capacidades físicas e 
mentais.  A  educação,  o  treinamento,  a  persuasão,  a  mobilização  de  certos 
sentimentos sociais  (a ética do trabalho,  a lealdade aos companheiros,  o orgulho 
local  ou  nacional)  e  propensões  psicológicas  (a  busca  da  identidade  através  do 
trabalho, a iniciativa individual ou a solidariedade social) desempenham um papel e 
estão claramente presentes na formação de ideologias dominantes, cultivadas pelos 
meios de comunicação de massas, pelas instituições religiosas e educacionais, pelos 
vários setores do aparelho do Estado (HARVEY, 2003, p.119).

Com o intuito de disciplinar essa força de trabalho, visto que para um novo regime 

de acumulação se efetivar, a ele deve corresponder uma nova forma de regulação política, 

vem ganhando força  e  lugar  de  destaque,  em nível  global,  o  neoliberalismo,  forma mais 

adequada encontrada para viabilizar no plano político e ideológico,  o desenvolvimento do 

novo padrão de acumulação.

O neoliberalismo,  entendido enquanto pensamento político que se fundamenta na 

defesa de um Estado cuja ação foi reorganizada, atribui ao indivíduo responsabilidades sociais 

antes  pertencentes  ao  Estado  sob  a  argumentação  de  que  à  medida  que  se  diminui  a 

participação  do  Estado  na  economia,  aumenta-se  o  poder  dos  indivíduos.  Dessa  forma, 

ampliam-se as chances de desenvolvimento e progresso da sociedade, para o bem de todos os 

cidadãos.

Partindo  dessa  lógica,  a  política  neoliberal  leva  Estados a  assumirem uma nova 

função, com o intuito de colaborar com o fim da crise, sem nela intervir diretamente, uma vez 

que, para o pensamento neoliberal, a economia é auto-regulável, ou seja, capaz de vencer as 
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crises, sem a intervenção do Estado. No entanto, vale ressaltar o alerta de Bolaño (2002) de 

que na verdade, o neoliberalismo apenas atua no sentido de aprofundar a crise, sem permitir 

qualquer possibilidade de saída dela.

Diante da realidade descrita,  marcada por novas atribuições e maneiras de pensar 

impostas ao trabalhador, em especial no que diz respeito à retirada de obrigações do Estado e 

sua  conseqüente  transferência  para  a  sociedade  civil  e  para  o  próprio  indivíduo,  e, 

principalmente, impulsionado pela inserção das tecnologias microeletrônicas e novas formas 

de  organização  do  trabalho  industrial,  intensifica-se  o  debate  acerca  da  qualificação  do 

trabalhador, a partir dos anos 1970 no mundo, e mais tarde, ao final dos anos 1980, no Brasil.

De  acordo  com  Bruno  (1996),  a  definição  de  qualificação23,  sob  a  ótica  do 

capitalismo diz respeito

à capacidade de realização das tarefas requeridas pela tecnologia capitalista. Esta 
capacidade  pressupõe  a  existência  de  dois  componentes  básicos:  um muscular  e 
outro intelectual, que têm sido combinados de diferentes formas nas sucessivas fases 
do capitalismo e nos diversos tipos de processo de trabalho. [...] Trata-se hoje, pelo 
menos nos setores mais dinâmicos da economia mundial, de explorar não mais as 
mãos do trabalhador, mas seu cérebro (BRUNO, 1996, p.92).

Ainda segundo a autora, seriam causas do deslocamento do foco de exploração, uma 

série  de  fatores,  dentre  os  quais,  destacam-se:  o  desenvolvimento  das  lutas  sociais  que 

provaram a  capacidade  intelectual  dos  trabalhadores;  o  desenvolvimento  das  pesquisas  e 

inovações técnico-científicas que permitiram a exploração de atividades mais complexas e o 

aumento  das  qualificações  genéricas  demonstradas  pelas  gerações  sucessivas  de 

trabalhadores, fato que tem viabilizado o incremento de tecnologias complexas por parte de 

diferentes empresas.

Se  por  um  lado  houve  um  incremento  na  necessidade  de  formação  de  alguns 

trabalhadores em virtude da possível exploração intelectual, por outro, isso foi acompanhado 

23 Essa qualificação, interesse do sistema produtivo, visto que se faz indispensável à exploração da criatividade e 
raciocínio do trabalhador, contudo, é imersa em contradições. O trabalhador intelectualmente explorado vive o 
paradoxo  de  servir  ao  sistema  com  o  intuito  de  garantir  a  satisfação  de  suas  necessidade  historicamente 
determinadas pelo capital, ao mesmo tempo em que observa que esse mesmo sistema o separa da grande maioria 
dos outros indivíduos, dele excluídos e, portanto, condenados a não possuírem uma qualidade de vida. Por outro 
lado, é importante salientar que esse panorama não se aplica a todos os países em iguais proporções. Entretanto, 
os  acontecimentos  que  se  originam  “na  ponta”,  tais  como  a  crise  do  assalariamento,  um  dos  motivos 
responsáveis  pelo  debate  acerca  do  conceito  de  qualificação,  tendem  a  se  propagar  rapidamente  e  a 
assemelharem-se  ao  que  ocorre  nos  países  centrais.  Dessa  forma,  frações  profissionais  mais  preparadas, 
intelectual  e pessoalmente,  têm maiores  possibilidades  de sair  ganhando,  embora a inserção no mercado de 
trabalho não seja garantida para todos, ou seja, dentre aqueles que estão fora do âmbito do trabalho formal, a 
inserção  de  sua  mão  de  obra  depende  cada  vez  em  maiores  proporções  do  seu  conhecimento  e  da  sua 
qualificação, quadro em que disposições e virtudes assumem importância maior que o conhecimento específico 
para o desempenhar das diferentes funções.
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por uma diminuição gradativa da necessidade de mão de obra no âmbito da produção e por 

um crescimento no setor de serviços; o que trouxe à tona o conceito de “empregabilidade” 

(formar para o mercado de trabalho que emprega – de acordo com o discurso oficial, mas na 

prática, diz respeito ao componente ideológico de transferir ao indivíduo a responsabilidade 

pelo seu próprio emprego), referência central quando se pensa na organização dos processos 

educativos. Com a empregabilidade tornando-se dependente do esforço individual de cada 

um, a conexão escolaridade, status e renda mostra-se como algo superado. Ou seja,

no momento  em que  o  trabalho assalariado  se  restringe  e  o  mercado  formal  de 
emprego se estreita, em que se coloca em questão a tradicional divisão dos setores 
econômicos (primário, secundário e terciário), em que vai se perdendo a hierarquia 
de funções  traduzidas  em salários  que  cada  vez  mais  deixam de ser  negociados 
coletivamente e tratam de responder ao quanto cada qual necessita para viver ao 
invés de assegurar patamares historicamente construídos e negociados, ao mesmo 
tempo  em que  se  reintegram  funções,  o  conceito  de  qualificação  começa  a  ser 
substituído pelo de competência (PAIVA, 2001, p.59).

Dessa  forma,  com  vistas  a  atender  ao  atual  estágio  de  desenvolvimento  do 

capitalismo,  dois  desafios  essenciais  são  colocados  à  educação:  promover  uma formação 

técnica integrada e flexível, de acordo com os novos padrões de acumulação e consumo e, 

garantir  uma  formação  intelectual  em  consonância  com  o  conceito  de  empregabilidade, 

proposta defendida pelos governos neoliberais em todo o mundo, e também pelos governos 

Collor, Fernando Henrique e Lula, no Brasil. Como conseqüência desse processo, diminuem 

os postos de trabalho e cresce a competição entre os trabalhadores e, com ela, a redução dos 

salários,  o  aumento  da  jornada  de  trabalho,  e  sua  intensificação,  através  do  aumento  na 

exploração do componente intelectual, acompanhado de crescente precarização das condições 

de trabalho e desigualdade social.

Se o trabalho formal  está  em crise,  o  trabalho informal  continua  se  expandindo, 

embora  seja  cada  vez  mais  diversificado.  Assim,  presencia-se  hoje,  mesmo  nos  países 

capitalistas centrais,  um cenário crítico haja vista o fato de “paralelamente à globalização 

produtiva, a lógica do sistema produtor de mercadorias vem convertendo a concorrência e a 

busca de produtividade num processo destrutivo que tem gerado uma imensa sociedade dos 

excluídos e precarizados” (ANTUNES, 2001, p.36).

Dentro  dessa  lógica,  podem-se  resumir  alguns  dos  principais  acontecimentos 

responsáveis pelas mutações por que tem passado o mundo do trabalho. Primeiramente, deve-

se mencionar a crise estrutural do capital e sua eventual reestruturação, a partir especialmente 

dos  anos  70,  que  afeta  o  mundo  do  trabalho.  Em  seguida,  deve-se  considerar  o 
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desmoronamento do Leste Europeu, a partir do qual se propaga a idéia de fim do socialismo, 

o qual tem como conseqüência o fato de os países capitalistas centrais diminuírem os direitos 

e  conquistas  sociais  dos  trabalhadores.  Há  ainda,  por  conta  do  desmonte  da  esquerda 

tradicional da era stalinista, uma socialdemocratização da esquerda que atua cada vez mais 

subordinada ao capital. Por fim, não se pode deixar de mencionar a crise do estado de bem-

estar social (Welfare State) e a regressão da socialdemocracia, que foram acompanhados pela 

expansão do neoliberalismo (FARTES, 2000).

No que diz respeito aos princípios do neoliberalismo e suas relações com o mundo 

do  trabalho,  vale  ressaltar  que  a  idéia  neoliberal  de  que  quanto  mais  a  economia  se 

desenvolve, mais empregos são gerados, desenvolvendo-se assim a sociedade, não consegue 

se  concretizar.  Na  verdade,  esse  não é  o  real  estado das  coisas.  Primeiramente  porque  a 

economia  não mostra  sinais  de  desenvolvimento,  além disso,  conforme demonstra  Dupas 

(2000),  o que se dá,  de fato,  é o crescimento do emprego informal,  do desemprego e da 

exclusão.

Além disso, a financeirização do capital e a sua maneira flexível de acumulação, que 

tem como base o enxugamento das empresas, traz, entre outras conseqüências, o aumento de 

um novo tipo  de  proletariado,  o  subproletariado  fabril  e  de  serviços,  ou  seja,  o  trabalho 

precarizado e desregulamentado. Com isso, a classe trabalhadora se fragmenta, torna-se cada 

vez mais heterogênea e complexa.  Ou seja,  transforma-se em “mais qualificada em vários 

setores,  como na  siderurgia,  onde  houve  uma  relativa  intelectualização  do  trabalho,  mas 

desqualificou-se e precarizou-se em diversos ramos” (ANTUNES, 2001, p.43).

Todos esses eventos afetam o mundo do trabalho, em diversas dimensões e acabam 

por intensificar mudanças no processo produtivo, em função não somente da concorrência 

inter-capitalista  mas  também  da  necessidade  de  controlar  o  movimento  operário24,  e 

particularmente, o sindical, comprometendo, assim, a classe trabalhadora, derrotada no início 

dos anos 80, e sua mobilização contra os ditames do capital.

O emprego apoiado por contratos de trabalho duradouros e proteção social passa por 

redefinições, está em crise, e as conquistas dos trabalhadores cedem lugar à flexibilização e 

precarização.  Dessa forma,  diante  do crescimento  da informalidade,  do setor terciário,  da 

externalização  de  tarefas  e  de  domínio  do  capital  financeiro,  muitas  das  conquistas  dos 

trabalhadores vêm sendo solapadas.

24 Para  maiores  informações  acerca  das  mutações  ocorridas,  especialmente  a  partir  da  década  de  1970,  no 
movimento operário, especialmente no âmbito do movimento sindical, ver Antunes (2001).
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A possibilidade de pleno emprego fica, destarte, cada vez mais distante diante da 

generalização do trabalho precário. Assim,

Num contexto de re-ordenamento social  das profissões,  em que assistimos a um 
processo no qual a qualificação se eleva e se intensifica ao mesmo tempo em que os 
salários caem e o status profissional se esvai (como no caso de médicos, professores, 
diversas  especializações  na engenharia,  etc.)  faz-se necessário  o  acionamento  de 
mecanismos de complementação de renda e de busca de alternativas profissionais 
que  cada  vez  mais  passam  pela  descoberta  de  nichos  de  mercado  e  pelo  auto-
empreendimento ou pelo exercício de profissões liberais fora das estruturas formais 
existentes (PAIVA, 2001, p. 52).

É  nesse  contexto,  que  crescem  os  processos  de  exclusão,  o  desemprego  e  a 

precarização, ou seja, quando os trabalhadores têm seus direitos fragilizados, que cada vez 

mais  o  Estado  desconstrói  conquistas  importantes  da  força  de  trabalho.  No  que  tange  à 

proteção social e normatização do trabalho, por exemplo, percebe-se que o desmonte tem se 

deparado muito mais com barreiras políticas, enquanto juridicamente, ou seja, formalmente, 

os direitos continuam garantidos.

É nesse sentido que Bobbio (2004) defende a idéia da era dos direitos, posto que tem 

se tornado mais ampla a discussão dos direitos dos homens. Segundo o autor, entretanto, os 

direitos dos cidadãos de um determinado Estado estão também relacionados ao poder desse 

em relação aos outros Estados. Pois, “encontramo-nos [...] numa fase em que, com relação à 

tutela internacional dos direitos do homem, onde essa é possível talvez não seja necessária, e 

onde é necessária é bem menos possível” (BOBBIO, 2004, p.60). Tal constatação demonstra 

as diferenças de atendimento dos direitos dos homens e ao mesmo tempo sinaliza que as 

configurações de garantia internacional encontram-se mais desenvolvidas hoje nos países em 

que  são  mais  presentes  as garantias  nacionais.  No  entanto,  para  o  autor,  apesar  da 

heterogeneidade,  a  ampliação  do  debate  sobre  os  direitos  dos  homens  já  demonstra  um 

progresso moral da humanidade.

De  maneira  mais  ampla,  a  conjuntura  atual  é  então  marcada  por  mudanças 

promovidas pelo capitalismo contemporâneo sobre a estrutura social, provenientes, em grande 

parte,  das  transformações  tecnológicas,  num  contexto  de  modificações  da  estrutura  de 

emprego e de amplas alterações estruturais e institucionais (MATTOS; BOLAÑO, 2004).

Quando se discute a introdução das tecnologias na vida social na atualidade, vale 

retomar  o  pensamento  de  Ianni  (2003)  quanto  ao  que  o  autor  denomina  de  “príncipe 

eletrônico”. Aproveitando-se da idéia do príncipe de Maquiavel e do moderno príncipe de 

Gramsci, o autor defende a existência, na atualidade, do príncipe eletrônico, “sem o qual seria 
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difícil compreender a teoria e a prática da política na época da globalização” (p.43). Afinal, 

para o autor, os dois príncipes citados inicialmente, respondem a desafios próprios de suas 

épocas, mas não da atualidade.

O príncipe eletrônico, realidade presente nos dias atuais é então definido como,

uma  entidade  nebulosa  e  ativa,  presente  e  invisível,  predominante  e  ubíqua, 
permeando continuamente todos os níveis da sociedade, em âmbito local, nacional, 
regional e mundial. É o intelecto coletivo e orgânico das estruturas e blocos de poder 
presentes, predominantes e atuantes em escala nacional, regional e mundial (IANNI, 
2003, p.148).

Conforme a definição apresentada fica claro que o príncipe eletrônico atua de forma 

a contribuir no processo de dominação. Assim, a mídia eletrônica é vista como um intelectual 

coletivo que influencia no andamento dos acontecimentos, privilegiando, é claro, os ideais 

dominantes. Porém, o autor vislumbra também a possibilidade trazida pela mídia de ser a voz 

das  classes  subalternas,  apesar  de  não  deixar  de  enxergar  o  controle  exercido  pelas 

corporações,  a  partir,  principalmente  das  mudanças  trazidas  com  a  financeirização  da 

economia, que fazem uso dos avanços tecnológicos e se articulam a blocos de poder com a 

finalidade de construir hegemonias em escala mundial.

Impulsionadas  por  essa  possibilidade,  grandes  grupos  investem  em  tecnologia  e 

transformam-se em grandes corporações de mídia, transformando ideologia em mercadoria, 

numa  mescla  inseparável  de  produção  cultural  com  produção  de  capital.  Vários  são  os 

problemas daí advindos, posto que junto à busca por informação, cresce a necessidade de 

entretenimento. Daí deriva uma ocorrência comum na atualidade, que é a mescla midiática de 

informação com entretenimento (IANNI, 2003).

Compartilha-se  com Ianni  (2003)  a  idéia  de que essa  mistura  seja  extremamente 

problemática, uma vez que envolve a defesa de uma visão em detrimento da pluralidade. O 

mais  grave  é  que  “esse  é  o  clima  no  qual  a  política  tem sido  levada  a  inserir-se,  como 

espetáculo semelhante a espetáculo dentro do espetáculo” (IANNI, 2003, p.153).

Dessa forma, o imaginário de indivíduos e sociedades é influenciado, por vezes, de 

forma decisiva pela mídia mundial. Afinal, o príncipe eletrônico é uma criação política nova 

que  difere  de  todas  as  outras  já  existentes;  pois,  beneficia-se  das  tecnologias  e  línguas 

disponibilizadas pela mídia e realiza e desenvolve diariamente a virtualização, através da qual 

as coisas, as idéias e as pessoas assim como as identidades e desigualdades parecem assumir 

nova representação.
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Com base nessa nova configuração, reforçada, principalmente pelas novas formas de 

comunicação  trazidas  pelas  TIC,  em especial  pela internet,  forma-se  uma comunidade de 

pessoas de diferentes localidades que apesar de distantes, parecem facilmente reunirem-se, 

trocarem informações.

A internet traz, então, à tona a questão da ação solidária da sociedade civil e de suas 

organizações na busca de uma ordem social mais justa e autônoma em relação ao capital e ao 

Estado; porém, as coisas não funcionam bem assim. Ou seja, não se deve deixar iludir com 

esse potencial, pois “as assimetrias25 são estruturalmente constitutivas da rede, garantindo a 

existência de uma complexa hierarquia em que predominam aqueles26 que detêm maior capital 

econômico,  político  ou  simbólico”  (BOLAÑO,  2007,  p.13).  Além  disso,  os  interesses 

econômicos são cada vez mais hegemônicos e, o que é essencial, toda a lógica de ação no seu 

interior é fundamentalmente competitiva e individualista. Em outras palavras, em se tratando 

das possibilidades que a tecnologia traz, “o compartilhamento da informação se abre numa 

dupla  perspectiva:  a  comercial  –  de  interesse  imediato  do  Estado  (ao  menos  dos  países 

centrais, muito especialmente os EUA) e do mercado – e, uma outra, de trocas lingüísticas no 

interior do mundo da vida” (BOLAÑO; CASTAÑEDA, 2004, p.46).

Ressaltam os autores, entretanto, o desenvolvimento da internet historicamente, ou 

seja, a progressiva importância adquirida pela lógica comercial, não chega a eliminar a outra 

que se mostra como grande atrativo para a conexão de diversas pessoas, exemplificando uma 

contradição na estrutura do sistema:

À intelectualização geral do trabalho e sua organização em rede corresponde uma 
intelectualização  e  conexão  também  do  consumidor  à  rede  global.  O  modo  de 
consumo, como o modo de produção, torna-se mais comunicacional e informático, 
alterando as  relações  sociais  e  a  própria  estrutura  do mundo da  vida de amplas 

25 De acordo com os dados sobre a distribuição geográfica de computadores hospedeiros de internet (Internet 
Host Computers) trazidos por Warschauer (1999, p.18) a partir de pesquisa conduzida pela Network Wizards 
(www.nw.com) em julho de 1997, a maior parte desses computadores encontra-se nos Estados Unidos (60.5%) 
seguidos pelo Oeste Europeu com 20.7%. A América Latina ficaria com um dos últimos lugares perfazendo 
cerca de 0.9% do total mundial. Schwartz (2003) alerta para a necessidade de cautela quanto aos indicadores de 
exclusão disponíveis, posto que com as rápidas modificações trazidas com as TIC, novas formas de exclusão 
podem facilmente deixar de ser captadas. E, relacionar a exclusão ao número de computadores residenciais, uma 
prática comum, é um risco, uma vez que a inclusão digital não deve ser determinada pela existência da máquina 
em si,  mas pela possibilidade de conexão a redes digitais  interativas;  a  rede não é,  como muitas  pesquisas 
assumem, o computador.
26 Sobre a exclusão, um outro aspecto importante precisa ser levado em consideração, além da crítica já feita por 
Schwartz (2000) quanto aos seus indicadores, que é a questão das novas formas de exclusão digital. Segundo o 
autor, “a exclusão digital não é ficar sem computador ou telefone celular. É continuarmos incapazes de pensar, 
de criar e de organizar novas formas, mais justas e dinâmicas, de produção e distribuição de riqueza simbólica e 
material” (n.p.). Assim, Schwartz (2004) afirma: “a exclusão digital acontece em dois níveis. A primeira diz 
respeito àqueles que estão à margem dos computadores, das vias de acesso à internet e aos seus conteúdos. A 
segunda é da natureza da qualidade perspícua desses conteúdos” (n.p.).
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camadas  da  população  mundial  incluída  nos  processos  de  reprodução do  capital 
(BOLAÑO; CASTAÑEDA, 2004, p.47).

Embora seja possível se pensar que mais comunicação e informação no mundo do 

trabalho e da vida possam funcionar a serviço de um projeto alternativo, anti-capitalista, as 

forças capitalistas hegemônicas não permitem que essa tendência se torne realidade, a partir 

da constituição de uma Economia do Conhecimento, cuja base está na subsunção do trabalho 

intelectual,  além  da  privatização  dos  saberes,  mediante  desenvolvimento  do  sistema  de 

patentes e de propriedade intelectual (BOLAÑO; CASTAÑEDA, 2004).

Nessa  discussão  acerca  da  expansão  das  TIC é  mister  ter  clareza  do  fato  de  os 

Estados  Unidos  serem potência  hegemônica,  devido  aos  fatores  já  explicitados  na  seção 

anterior,  o  que lhes  permite  empurrar  as  TIC para  o  resto  do mundo,  além de  fazer  dos 

americanos os maiores consumidores, da internet, por exemplo. Em pesquisa realizada pela 

Network Wizards27 com dados de 2001, fica clara a liderança absoluta do país no que se refere 

à conexão em rede, constatada a partir do número de hosts.

Na esteira da hegemonia norte-americana, dá-se então a difusão das TIC, em especial 

da internet,  que provoca  uma ampliação no uso da língua inglesa.  Por  exemplo,  na rede 

mundial  de  computadores  (world  wide  web),  “a  diferença  entre  inglês  e  outras  línguas  é 

notável, e apóia a impressão difundida, freqüentemente noticiada em manchetes de jornais, de 

que a língua da internet é o inglês”28 (CRYSTAL, 2001, p. 216, tradução nossa). Segundo 

números trazidos pelo autor, 80% do conteúdo disponível na internet está em inglês.

As transformações até aqui discutidas são de grande importância, já que elas tendem 

a atingir e desafiar várias áreas sociais,  particularmente a produção de bens culturais,  nos 

quais a educação está inserida.

Por sua vez, sabe-se que, com base nas novas formas de organização do trabalho e na 

inserção das tecnologias, e nas novas exigências impostas ao trabalhador, tem sido delegado à 

educação um papel estratégico na formação e qualificação da mão de obra. Assim, “[...] não é 

arriscado dizer, que, uma vez mais, está sendo atribuída à educação uma responsabilidade que 

ultrapassa, em grande medida, o que lhe compete, recaindo sobre ela funções que deveriam 

ser atribuídas a outras dimensões da sociedade” (ARANHA, 1999, p. 202).

Esse papel seria o de superar o atraso social e abrandar as desigualdades econômicas, 

já que na lógica do pensamento neoliberal, a educação, “transformadora”, seria o caminho 

para a melhoria ou até mesmo, salvação da humanidade.
27 Os dados da Network Wizards podem ser acessados através do endereço: http://www.nw.com/.
28 “The  gap between  English  and the  other  languages  is  notable,  and supports  the  widespread  impression, 
frequently reported in newspaper headlines, that the language of the internet is English”. 
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Nesse  contexto,  repleto  de  contradições,  dado  ao  fato  de  o  uso  de  recursos 

tecnológicos  ser  uma  das  exigências  postas  aos  trabalhadores  no  processo  de 

profissionalização,  educadores  discutem  a  necessidade  da  inserção  das  tecnologias  na 

educação como uma das possibilidades de mudança.  Entretanto,  vale ressaltar  o alerta  de 

Masetto (2000, p. 139) “[...] não é a tecnologia que vai resolver ou solucionar o problema 

educacional  no Brasil.  Poderá  colaborar,  no entanto,  se  for  usada  adequadamente,  para  o 

desenvolvimento educacional de nossos estudantes”.

Na verdade, faz-se imperativa a superação da visão puramente otimista em relação à 

tecnologia. Logo, é importante lembrar que sua apropriação privada, seu uso social e político 

e a sua não democratização têm caminhado na direção de um movimento a serviço do capital, 

ou seja, com o intuito de reestruturar, desempregar, garantir a hegemonia americana. Ainda, 

reforçar os mecanismos de controle e de exploração, e dificultar a consolidação de um projeto 

alternativo.  É  partindo  deste  entendimento  do  papel  da  educação  na  construção  de  um 

ambiente cultural que,

os países desenvolvidos aceleram suas reformas educacionais a partir de políticas 
públicas  explícitas  de  educação  e  desenvolvimento,  nas  quais  a  educação  e  a 
comunicação são desafiadas a formar novas competências e a contribuir com a sua 
função socializadora.  Solicitações que expõem e ocultam, ao mesmo tempo, uma 
profunda contradição, na medida em que preparar indivíduos para sua integração no 
mercado  global  não  significa  preparar  qualquer  indivíduo,  todos  os  indivíduos. 
Aqueles  selecionados  culturalmente  e,  portanto,  socialmente,  isto  é,  com menos 
riscos de fracasso, serão os mais facilmente capacitados (BOLAÑO; LIMA, 2001, 
p.27).

Vale ressaltar, entretanto, que esse processo de exclusão que estamos a descrever não 

é definido pela tecnologia em si, mas “pelas relações sociais que orientam sua produção e 

utilização  num determinado  sentido que  interessa  a  determinados  grupos  que dominam a 

sociedade” (KAWAMURA, 1990, p. 11). Além disso, como as políticas públicas passam, via 

de regra, pelo mercado, trata-se, portanto, de o Estado agir como formador de mão de obra a 

ser  explorada,  atuando,  dessa  forma,  em  favor  dos  interesses  dominantes,  o  que  vai  de 

encontro à defesa do Estado de uma educação igualitária (impossível dentro dos horizontes do 

capitalismo), calcada em princípios que objetivam compensar as desigualdades.

Percebe-se,  pois,  que  educação  e  tecnologia  envolvem  processos  diretamente 

conectados aos interesses  políticos,  e  ao processo produtivo.  Destarte,  enquanto produção 

voltada predominantemente aos interesses das classes dominantes, a tecnologia e a ciência, de 

maneira mais ampla, precisam ter sua “suposta” neutralidade questionada, tarefa difícil, uma 

vez que:
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historicamente  a  ciência,  sob  o  primado  da  razão,  desenvolveu  um  aparato 
metodológico que a caracteriza como um conhecimento inquestionavelmente neutro. 
Na medida em que a tecnologia fundamenta-se nas ciências exatas, adquire também 
um estatuto  de neutralidade,  que  possibilita  sua inserção  acrítica  na  vida  social, 
como algo natural e irreversível (KAWAMURA, 1990, p.62).

Essa  concepção  favorecedora  da  incorporação  das  inovações  tecnológicas  no 

processo social como algo não apenas inquestionável, mas principalmente irreversível, tem 

suas conseqüências; porém, não se quer com isso, defender a não utilização das tecnologias 

no  ambiente  escolar,  posto  que  acredita-se  ser  “possível  afirmar  que  as  tecnologias  da 

informação  e  da  comunicação  podem  levar  à  constituição  de  novos  espaços  de 

conhecimentos, contribuindo para a busca de caminhos que favoreçam a democratização e a 

universalização  da  educação”  (BOLAÑO;  LIMA,  2001,  p.12).  Além  disso,  vê-se  que  a 

educação  deve  sim  objetivar  garantir  “a  socialização  do  capital  cultural  indispensável  à 

apropriação massiva das novas tecnologias, condição básica de competitividade” (BOLAÑO; 

CASTAÑEDA, 2004, p.61), embora se veja essa possibilidade como muito distante estando-

se inseridos na lógica capitalista dominante.

Mesmo assim, concorda-se com as possibilidades que podem ser criadas com base na 

sua utilização, e, compartilha-se com a idéia de Valente (2002, p. 107) de que “implantar 

computadores nas escolas sem o devido preparo de professores e da comunidade escolar, não 

trará  os  benefícios  que  esperamos”.  Dessa  forma,  deve  haver  o  entendimento  de  que  a 

inserção das tecnologias na educação não pode ser restrita à competência técnica.

É  por  entender  a  importância  que  a  língua inglesa  tem adquirido,  bem como as 

tecnologias, em especial a internet,  que se discute a formação continuada de docentes,  ao 

investigar em que medida e de que modo os professores da rede municipal de Aracaju estão 

utilizando as tecnologias da informação e comunicação no ensino de inglês e em que medida 

elas podem, de fato, contribuir com o processo educativo.

Uma vez considerada a questão, faz-se relevante repensar formas de oferecer aos 

professores  em  exercício,  oportunidades  para  eles  discutirem  o  importante  papel 

desempenhado hoje pela língua inglesa, bem como a importância de se ter uma visão ampla 
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do papel das tecnologias aplicadas à educação; posto que considera-se que haja abertura de 

oportunidades a partir do uso das TIC, em especial da internet, quando aliadas de maneira 

crítica, às disciplinas escolares, principalmente, ao aprendizado de língua inglesa.
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2 AS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO (TIC) 

E  A  FORMAÇÃO  CONTINUADA  DE  PROFESSORES  DE  LÍNGUA 

INGLESA

O século XIX é palco de uma série de transformações a partir do desenvolvimento da 

máquina a vapor, dos motores elétricos e de combustão. As pessoas e as coisas deslocam-se 

mais rapidamente – é a revolução do transporte –; e, duas das invenções, mais marcantes para 

a  história  do  mundo  das  comunicações  surgem:  o  telefone  (Graham Bell  em 1876)  e  o 

telégrafo  sem  fio  (Marconi  em  1895),  ampliando  por  definitivo  as  possibilidades  de 

comunicação. Após a segunda metade do século XIX, novos elementos passam a fazer parte 

da história da humanidade, não somente o telefone e o telégrafo, mas também a fotografia e o 

cinema que, segundo Pretto (1996, p. 32) “começarão a impulsionar e a dar origem a esse 

mundo da comunicação generalizada”. Dá-se a revolução do transporte de informações que se 

amplia significativamente no século seguinte.

O século XX, por sua vez, distingue-se do anterior, principalmente pelas mudanças 

as quais se operam no capitalismo devido à grande crise do final do século XIX, tendo como 

conseqüências  a  configuração  do  capital  financeiro,  o  aparecimento  da  grande  empresa 

capitalista e o início da sua fase imperialista (BOLAÑO, 2000).

Esse momento, marcado por mudanças estruturais, configura-se em um período de 

lutas  imperialistas,  e  culmina  com  duas  Grandes  Guerras  Mundiais  as  quais  tornam-se 

determinantes para os caminhos a serem tomados pela humanidade. É a partir da I Guerra 

Mundial, por exemplo, que sistemas de transmissão de voz sem fio são aperfeiçoados, e, anos 

mais tarde (por volta de 1920), o rádio passa a fazer parte do cotidiano das pessoas. No Brasil, 

as primeiras transmissões de rádio de 500 watts ocorrem em 1922.

Além disso, o século XX é marcado pela efervescência social, científica e cultural, 

advinda  de  diversos  acontecimentos  os  quais  vêm  a  influenciar  os  novos  rumos  da 

humanidade. Dentre eles, vale destacar as novas teorias do conhecimento que surgem, tais 

como a da relatividade de Einstein e a descoberta, no final do século XIX, do inconsciente e 

dos mecanismos do sonho por Freud.

Com  o  fim  do  período  conturbado,  marcado  pelas  duas  guerras  mundiais,  cuja 

resolução dá-se em 1945, quando se estabilizam as relações internacionais sob hegemonia dos 
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Estados Unidos, o que segue é uma fase de expansão capitalista decorrente das condições 

políticas, marcada pela implantação do Welfare State (Estado do bem-estar social). É durante 

esse  período  expansivo  que  se  pode  “observar  claramente  a  solidariedade  que  existe  no 

desenvolvimento do capitalismo monopolista, do chamado Estado do bem-estar e da Indústria 

Cultural, capitaneada esta pelo novo meio de comunicação que se institui ao início dos anos 

50 – a televisão29” (BOLAÑO, 2000, p.75).

Somente na segunda metade do século XX, no período pós II  Guerra Mundial  a 

indústria da informática e da comunicação adquire papel de destaque. A TV renova-se, evolui 

pela transmissão via cabos e pelo lançamento de satélites de comunicação, sendo o primeiro, 

o russo Sputnik, lançado em 1957. Em 1976, tem início a construção da Cable News Network 

(CNN), que viria a ser a primeira rede mundial de comunicações, com a utilização de satélites 

(PRETTO, 1996).

Por conseguinte, faz-se mister ter clara a idéia de que, subjacente a essa expansão e 

crescimento em importância da informação, de acordo com Bolaño (2000), é a ampliação do 

capitalismo monopolista, especialmente o surgimento da Indústria Cultural a qual possibilita à 

informação adquirir relevância na manutenção do sistema, tanto na perspectiva da reprodução 

ideológica, quanto na da própria acumulação do capital.

Na  esteira  da  importância  adquirida  pela  informação,  nasce  a  internet,  “uma 

associação de redes de computadores com padrões comuns que permite que mensagens sejam 

enviadas  de  qualquer  computador  central  (ou  hospedeiro)  de  uma  rede  para  qualquer 

computador central de qualquer outra” (CRYSTAL, 2001, p.2-3, tradução nossa)30, que surge 

quando o

Departamento  de  Defesa  dos  Estados  Unidos,  por  intermédio  de  pesquisas 
conduzidas  pela  Advanced  Research  Project  Agency (ARPA),  desenvolve  um 
projeto para interconectar uma rede de quatro nós (daí seu nome, de internetwork). 
A partir desse momento a internet assume a liderança dessas redes, permitindo uma 
interconexão  de  forma  transparente  entre  os  diversos  computadores  (hosts) 
espalhados  pelo  mundo.  Projetos  são  desenvolvidos  coletivamente  com  pessoas 
distantes  milhares  de  quilômetros,  enviando-se  mensagens  por  meio  de 
computadores dos centros de pesquisas e universidades (PRETTO, 1996, p. 77-8, 
grifos originais).

A rede que teve sua criação associada à pesquisa e à educação, entretanto, desenvolve-

se também em outros domínios que não o educacional, chegando a superá-lo em uso. Em 
29 De acordo com Bolaño (2007, p.4) “A TV é o setor mais capitalista da Indústria Cultural, no sentido de que é o 
modelo que está organizado da forma mais próxima de um sistema de produção industrial,  com um aparato 
técnico pesado e uma estrutura burocrática semelhante àquela da grande empresa capitalista”.
30 The internet “is an association of computer networks with common standards which enable messages to be 
sent from any central computer (or host) on one network to any host on any other”.
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1994, por exemplo, de acordo com dados trazidos por Pretto (1996, p.80), o número de hosts 

com  domínio  comercial  (.com)  já  ultrapassava  o  domínio  educacional  (.edu);  fato  que 

confirma a expansão comercial da rede em âmbito global, e a idéia de que ela é dirigida pelos 

atores hegemônicos do campo econômico. A organização da internet  passa de uma lógica 

estatal-militar-acadêmica,  para  outra,  acadêmico-mercantil,  a  partir,  principalmente  da 

privatização geral de meados da década de 90. Ou seja,

Não se trata meramente da passagem de uma lógica estatal para outra privada, mas, 
por um lado, de uma economia pública, centrada no investimento estatal, para outra 
de mercado, de acordo com diferentes modalidades de mercantilização e, por outro, 
de uma lógica política militar,  de defesa, para outra, de privatização, regulação e 
globalização econômica,  de apoio à reestruturação capitalista e à manutenção da 
hegemonia  norte-americana  nas  relações  internacionais  no  campo  econômico 
(BOLAÑO; CASTAÑEDA, 2004, p.44).

Essa passagem da internet para o modelo acadêmico-mercantil que aponta para uma 

subordinação  à  lógica  de  mercado,  teve  como  elemento  crucial,  a  reforma  das 

telecomunicações norte-americanas em 1984, a qual se dá com o desmembramento da AT&T, 

e um movimento seguinte de liberalização e privatização em escala global, sob pressão dos 

Estados Unidos e das instituições internacionais, como FMI, Banco Mundial, entre outras.

Os demais países do mundo são então levados a esse movimento abrupto – inclui-se 

aí  o Brasil,  apesar da inserção tardia – que encontra fortes resistências apenas na Europa 

continental,  cuja  inserção  ocorre  de  maneira  lenta  e  fortemente  controlada.  Resistência 

vencida em 1995 com a  vitória  da internet  e  do projeto  de  Clinton e  Al  Gore de  Infra-

estruturas  Globais  da  Informação.  Entretanto,  a  Europa  procura,  em  contrapartida,  uma 

inserção mais competitiva na “nova economia”, bem como no processo de desenvolvimento 

tecnológico com características únicas, como é o caso da internet.  Na verdade, “o projeto 

europeu de Sociedade da Informação, em contraposição, como seria previsível, à perspectiva 

liberal anglo-saxônica da ‘nova economia’, não é outra coisa senão a forma da Europa inserir-

se nesse grande jogo em que a iniciativa cabe aos EUA” (BOLAÑO; CASTAÑEDA, 2004, 

p.46, grifos originais).

É possível concluir, que embora a sociedade do século XXI, ou seja, da internet, seja 

qualitativamente distinta da sociedade da televisão, ambas guardam um traço de semelhança 

fundamental;  servem  às  exigências  do  sistema  capitalista,  “sobretudo  as  referentes  ao 

processo  de  acumulação  do  capital,  mas  também aquelas  ligadas  à  esfera  do  Estado e  à 

legitimação da dominação” (BOLAÑO; LIMA, 2001, p. 27).
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É a partir do panorama do mundo contemporâneo e da percepção de que a sociedade 

atual  delineia-se,  enquanto  imagética,  multimídia,  que  cresce  a  importância  da  cultura 

audiovisual.  Entretanto,  sabe-se  que  a  escola  ainda  mantém  o  seu  modelo  pedagógico 

tradicional e desconsidera-se em grande parte, esse traço da realidade; fato o qual corrobora 

com a idéia de que é preciso, além de se criar as condições de utilização e democratização do 

acesso a essa nova realidade, qualificar o professor para atuar nessa nova dinâmica social 

enquanto sujeito crítico e criativo.

As transformações nos vários âmbitos da vida social têm certamente contribuído para 

uma maior  reflexão  concernente  às  modificações  no  papel  do  professor.  De  acordo  com 

Tedesco e Fanfani (2004), o ofício de professor também passa por remodelações, e delineia-se 

como a combinação variável de três elementos: a vocação-apostolado, o trabalho assalariado e 

o profissionalismo.

A idéia do ofício de professor como vocação e apostolado, fruto da função quase 

sagrada  atribuída  ao  sistema educacional  quando  da  constituição  da  sociedade  capitalista 

moderna, ainda está presente tanto na auto-representação dos próprios professores, quanto nas 

expectativas de diversos segmentos da sociedade.  A partir  dessa concepção, o professor é 

entendido como moralizador, a despeito das suas funções técnico-pedagógicas.

A partir do processo de modernização das sociedades, contudo, a caracterização do 

ofício docente é revista e compreendida como trabalho assalariado, uma carreira profissional 

como tantas outras. Vários são os fatores que contribuem para a mudança: a massificação da 

profissão docente a partir da elevação do nível educacional da população, as más condições de 

trabalho,  aliadas  a  salários  cada  vez  mais  baixos,  entre  outros.  É  justamente  com  a 

modernização que surge a sindicalização do magistério,  uma maneira de impor a imagem 

social do profissional da educação como trabalhador assalariado.

Seguindo a lógica de serem considerados trabalhadores assalariados como todos os 

demais, a profissionalização adquire importância,  e passa a ser um dos pontos valorizados 

pelos professores, constituindo-se como o terceiro elemento que se combina no processo de 

mudanças ao qual está submetido o ofício de professor.

Uma vez compreendendo o ofício do professor um trabalho profissional, já afastado 

da idéia de pura vocação-apostolado, que visa ao desenvolvimento dos estudantes, torna-se 

caminho obrigatório analisar que tipo de formação deve-se levar a esse trabalhador com vistas 

a obter-se um trabalho que o conduza cada vez mais ao profissionalismo.
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Nessa perspectiva e conectando as mudanças acontecidas com o papel do professor 

ao  desenvolvimento  das  TIC,  evidencia-se  a  necessidade  de  uma  formação  audiovisual 

dirigida aos professores, uma vez que a inserção das tecnologias na escola é inevitável e, 

“introduzir  tecnologias  na  escola  requer  profissionais  adequadamente  treinados.  Exige  do 

professor desempenhar nova função, a de protagonista dessa integração” (CARNEIRO, 2003, 

p.143).

Dessa forma, devido às redefinições no papel do professor, são necessárias novas 

propostas de formação de professores. Por conseguinte, conforme a autora citada, tomando-se 

como base os cursos de formação para a utilização das tecnologias da TV e do vídeo, em que 

pese  a  importância  das  tentativas,  “de  um  modo  geral,  [...]  não  se  observam  propostas 

sistemáticas de estudos desses meios para habilitar o professor a dominá-los”31 (CARNEIRO, 

2003, p.146).

Não se pretende, com base nas constatações trazidas, defender a não inserção das 

TIC no ambiente escolar, principalmente porque o que se questiona não são as tecnologias em 

si,  conforme  já  referido.  Tenta-se  mostrar  ao  longo  desse  estudo,  a  necessidade  de 

conhecimento crítico do professor quanto à lógica que as tecnologias carregam, bem como 

quanto à existência de novas linguagens com elas trazidas, com o intuito de, com base na 

verificação em relação a quanto os professores conhecem dessa realidade, discutir o quanto 

esses profissionais podem dela se utilizarem, objetivando uma leitura diferenciada, crítica. Por 

outro  lado,  tampouco  se  trata  da  defesa  das  TIC  em  detrimento  ao  trabalho  diário  do 

professor, trata-se da incorporação dessas, com vistas a enriquecer o trabalho docente. Ou 

seja,

Não se trata de fazer apologia da não utilização de meios tecnológicos avançados 
como a televisão via satélite ou o computador. Pelo contrário, estes meios podem ser 
excelentes,  desde  que  inseridos  numa  relação  educativa,  na  qual  o  seu  uso  não 
substitui e não dispensa outras metodologias e outros recursos mais prosaicos, como 
quadro e giz, por exemplo (COUTINHO, 2003, p.92).

Por sua vez, entende-se também que, para o docente atuar e fazer uso das TIC, é 

importante que a ele sejam dadas as condições objetivas. Ou seja, trata-se do uso social e 

político  das  TIC,  da  democratização  da  sua  utilização.  Assim,  faz-se  necessário  haver 

interesse político no sentido de democratizar o acesso às TIC. Para tal, torna-se necessária a 

adoção de uma política educacional que possibilite à maioria desprivilegiada, o acesso e o uso 

31 Carneiro (2003) cita como cursos de formação de professores em audiovisual, o TV na escola e os desafios de 
hoje (UniRede e Seed/TV Escola) e Um Salto para o Futuro (Fundação Roquette Pinto – MEC).
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da  tecnologia,  garantidos  a  partir  da  socialização  do  capital  cultural  imprescindível  à 

apropriação em massa das tecnologias.

Nesse sentido, Warschauer (1999) tem a contribuir com a análise quando trata da 

desigualdade do acesso à internet, que em países em desenvolvimento, permanece raro. Como 

exemplo, o autor cita o caso da América Latina e da África que contam, de acordo com 

informações de 1997, cada um, com menos de 1% de todas as páginas de internet disponíveis 

na rede mundial de computadores. Continuando, o autor afirma que, provavelmente, os pobres 

dos países em desenvolvimento não terão acesso ao mundo on-line num futuro próximo, haja 

vista o fato de que 80% da população mundial nem mesmo possui os recursos básicos de 

telecomunicações.

Na  esteira  da  defesa  que  se  faz  da  inserção  das  TIC no  meio  escolar  e  de  sua 

conseqüente incorporação por parte dos docentes, é impossível não se referir à prática comum 

de aceitar a mídia, com ressalvas, quando ela incorpora-se à escola. A televisão representa um 

exemplo típico dessa realidade, posto que são recorrentes as críticas feitas a esse meio de 

comunicação as quais tendem a conduzi-lo a uma necessidade de purificação.

Mesmo considerando todas as críticas dirigidas às TIC, defende-se a posição de que 

não deve ser de repulsa total o papel da educação. Concordamos com Pretto (1996, p.108-9, 

grifos originais) quando o autor afirma que “o importante é estabelecer-se, ao contrário, uma 

maior  aproximação entre  escola  e  meios  de comunicação  e  isso  poderia  constituir-se  em 

significativo passo na direção de uma transformação de ambos”,  lembrando que para tal, 

precisamos contar com vontade política.

Nesse  sentido,  a  utilização  das  TIC  pressupõe  a  necessidade  de  ultrapassar  a 

concepção tradicional de meio audiovisual como simples recurso de ensino, entendida como 

aquela que “insiste em predominar e ressaltar o aspecto físico da tecnologia, a materialidade 

física dos aparatos” (CARNEIRO, 2003, p. 144).

O uso das TIC, enquanto recurso de ensino, de extrema importância, deve expandir-

se  para  uma  utilização  como  fundamento.  Não  se  restringindo  apenas  ao  conhecimento 

relacionado ao uso prático da tecnologia, mas também, envolvendo uma discussão acerca da 

lógica a qual perpassa as diferentes criações tecnológicas. Em outras palavras, um modo de 

uso integrado ao currículo na tentativa de desenvolver nos alunos a capacidade de leitura, 

percepção e expressão, não somente na dimensão técnica, também na simbólica e cultural. 

Trata-se de possibilitar a reflexão crítica em relação às diversas mensagens que circulam pelos 

meios de comunicação e impregnam o cotidiano de pessoas em diversas partes do mundo.
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Nessa perspectiva, as TIC, entendidas enquanto fundamento, integram-se à escola, 

carregadas de conteúdo. Contudo, chama-se atenção para o fato de que no Brasil, mesmo o 

uso das tecnologias, enquanto instrumento, é insuficiente, limitado. Dessa forma, a escola, 

passivamente assiste à chegada das TIC, todavia sem esboçar reação alguma, resultando em 

televisões, vídeos e laboratórios de informática trancados e inutilizados.

A respeito da inserção das TIC, em especial do computador no ambiente escolar, 

Litto  (1996)  indica  algumas  etapas  notadas  por  ele  nesse  processo.  Segundo  o  autor, 

primeiramente há um momento denominado Zona de Conforto, no qual se dá a chegada do 

equipamento  à  escola.  Em  seguida,  tem-se  um  estágio  de  Uso  Desconexo,  que  seria  a 

manutenção do equipamento à margem do processo educativo, servindo apenas como algo 

extra em caso de finalização de outras tarefas. A essa etapa deve se seguir o Uso Coordenado, 

momento no qual são tomadas decisões acerca de como e por que se utilizar as tecnologias. 

Por  fim,  no  plano  ideal,  segundo  o  autor,  passar-se-ia  para  a  etapa  denominada  de  Uso 

Transparente,  devendo  ser  o  uso  da  tecnologia  fundamentado  e  em coordenação  com as 

diversas disciplinas escolares.

Vê-se, por sua vez, que a simples existência das TIC no ambiente escolar não garante 

sequer  o  seu  manuseio,  quiçá  a  sua  utilização  enquanto  fundamento.  Com  base  nessa 

constatação  é  que  se  crê  na  necessidade  crescente  de  formação  de  professores  para  a 

utilização das TIC, em especial do computador e da internet.

Conhecendo,  entretanto,  um pouco da situação do profissional  docente no Brasil, 

torna-se  possível  notar  as  dificuldades  existentes,  as  quais  vão  impactar  diretamente  na 

formação continuada do docente, objeto do presente estudo. A questão da má remuneração, 

má formação inicial e desprestígio, por exemplo, são pontos que precisam ser considerados, 

especialmente no nosso país, visto que desses problemas decorrem conseqüências como a 

resistência às propostas de formação continuada, a descrença na melhoria da qualidade de 

ensino, bem como a não existência de condições objetivas para que uma melhoria educacional 

se  torne  realidade.  Não  obstante  o  esforço  individual  de  um  considerável  número  de 

profissionais da educação, a maioria dos professores trabalha em condições nada satisfatórias, 

faltando-lhes dignidade profissional e autonomia.

De acordo com a UNESCO, a questão da formação e carreira dos professores da 

educação  básica  é  um tema  da  mais  alta  relevância,  não  apenas  em relação  à  educação 

brasileira,  mas também concernente  ao futuro  da  educação  em âmbito  mundial.  Segundo 

publicação  intitulada  o  Perfil  Estatístico  da  Profissão  Docente,  a  proporção  aluno  por 

professor na educação primária, é um dos fatores que contribui para os altos índices de evasão 
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escolar, e para a precarização do trabalho docente, levando ao desprestígio do professor que, 

além de ser visto como incapaz de ensinar a seus alunos, muitas vezes assim se sente; na 

América Latina e Caribe é de cerca de 25:1, enquanto nas regiões mais desenvolvidas é de 

18:1.

No tocante à questão financeira, a média salarial do Brasil para professores, ainda 

segundo a publicação da UNESCO, em início de carreira é de US$ 4.818 por ano, enquanto 

na Argentina esse número cresce para US$ 9.857 e na Suíça para US$ 33.209. O Brasil só 

perde no ranking das piores rendas pagas ao profissional docente, para o Peru e a Indonésia 

num total de 38 países estudados, condição concorrente para a descrença na possibilidade de 

mudanças, melhorias, e desânimo dos docentes quando se tenta convencê-los da necessidade 

de formação continuada, além de confirmar a exploração do trabalho destes.

Certamente  melhores  condições  de  trabalho  e  de  salário  devem  ser  prioridades. 

Entretanto, não podemos ficar à espera de uma saída para essas duas dimensões do problema 

educacional  para refletir  acerca  da formação do profissional  docente,  visto que,  para que 

mudanças,  que  objetivam  a  melhoria  da  educação,  sejam  postas  em  prática,  é  preciso 

considerar a importância da formação do professor. Conforme a recomendação de 1996 da 

UNESCO  e  da  Organização  Internacional  do  Trabalho  (OIT),  “avanços  na  educação 

dependem da qualificação e habilidades do corpo docente em geral e também da capacidade 

humana  e  profissional  de  professores  individualmente32”  (SINISCALCO,  2002,  p.  21, 

tradução nossa).

Concernente, contudo, à concordância quanto à necessidade de qualificação do corpo 

docente,  questiona-se  o  que  foi  dito  referente  à  capacidade  humana  e  profissional  de 

professores  individualmente, haja vista o fato de que tal afirmação condiz com a lógica de 

Estado mínimo, uma vez que transfere ao indivíduo, mais especificamente, ao docente mal-

remunerado  e  mal-preparado,  obrigações  que  são  do  Estado.  Na  verdade,  precisa-se 

questionar até que ponto esses professores podem responder por essa qualificação se a eles 

nem  são  dadas  as  condições  mínimas,  nem  mesmo  um  salário  justo  para  a  compra  de 

computador, por exemplo.

Com  vistas  a  obter  esses  avanços,  é  necessário  que  dois  componentes  estejam 

presentes:  a  formação  pré-serviço  e  a  em  serviço  ou  continuada.  De  acordo  com  dados 

apresentados por Siniscalco (2002), no Brasil, há ainda um bom número de professores que 

atuam sem a  formação  prévia  exigida  pela  regulamentação  do  país.  Esses  se  encontram, 

32 “advances in education depend on the qualifications and ability of the teaching staff in general as well as on 
the human and professional capacities of individual teachers”.
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principalmente,  no  ensino  fundamental,  foco  desse  estudo.  Segundo  dados  de  2001,  por 

exemplo, apenas 22% dos professores da educação básica possuem formação universitária, 

seguido de 72% daqueles que atuam nos primeiros ciclos da educação secundária e 90% dos 

que atuam nos últimos ciclos. Contudo, em pelo menos metade dos países de todas as regiões 

do  mundo,  mais  de  90%  dos  professores  possuem  a  qualificação  acadêmica  exigida 

nacionalmente. Na América Latina, por sua vez, a situação é um pouco diferente, essa média 

oscila entre 70 e 80%.

Essa falta de preparação inicial  do professor,  além das já mencionadas mudanças 

ocorridas  na  sociedade  e  no  mundo  do  trabalho,  aliadas  ao  rápido  desenvolvimento  das 

tecnologias  da  informação  e  comunicação  (TIC)  sugerem que  a  formação  continuada  de 

professores seja uma prioridade nas políticas educacionais em todas as nações do mundo.

Os dados acerca da utilização da formação continuada na profissão docente trazidos 

por Siniscalco (2002) tomando-se por base um relatório do Centro para Pesquisa e Inovação 

em  Educação  (CERI),  contudo,  parecem  indicar  uma  fragmentação  nessa  formação 

continuada,  vista  pelos  professores  como  uma  oferta  verticalizada  e  não  como  um 

empreendimento  participativo;  além  do  fato  de  não  ser  focada  nas  reais  necessidades  e 

interesses dos professores, o que afasta muitos desses profissionais.

2.1 Políticas públicas de formação docente e de informatização da educação

Analisando-se  as  políticas  públicas  e  o  que  versam  acerca  da  formação  de 

professores,  é  importante  rever  o  que  está  dito  na  Nova LDB/1996,  por  ser  essa  a  mais 

importante lei em educação. Quando trata dos princípios e fins da educação nacional, está 

dito, de acordo com o artigo 3º, que o ensino será veiculado com base em alguns princípios, 

dentre os quais,  destacamos,  “valorização do profissional  da educação escolar” (BRASIL, 

LDB, 1996, n.p.).

Dessa forma, está explicitada a importância que deve ser dada ao profissional do 

ensino, embora na prática, poucas sejam as medidas adotadas para tal. E essa valorização não 

é trazida apenas nos termos de princípios nos quais se embasam o ensino, mas perpassa pela 

questão das incumbências da profissão docente, haja vista o fato de no artigo 13 inciso V está 

dito  que  cabe ao  professor  “ministrar  os  dias  letivos  e  horas-aula  estabelecidos,  além de 
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participar  integralmente  dos  períodos  dedicados  ao  planejamento,  à  avaliação  e  ao 

desenvolvimento profissional” (BRASIL, LDB, 1996, n.p., grifo nosso).

O crescimento do profissional da educação é retomado mais adiante no artigo 61 da 

lei  que  pela  primeira  vez  cita  a  questão  da  formação  continuada,  quando  afirma  que  a 

formação desses profissionais tem como um dos seus fundamentos, no inciso I, “a associação 

entre teorias e práticas, inclusive mediante a capacitação em serviço” (BRASIL, LDB, 1996, 

n.p.).

Com  vistas  ao  cumprimento  das  prerrogativas  dos  sistemas  de  ensino  quanto  à 

valorização dos profissionais da educação, a LDB/1996, através do artigo 67 inciso II, garante 

estarem assegurados, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério 

público, o “aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico 

remunerado  para  esse  fim”  e  no  inciso  V,  a  “existência  de  período  reservado a  estudos, 

planejamento e avaliação, incluído na carga de trabalho” (BRASIL, LBD, 1996, n.p.).

Dessa forma, observa-se algumas garantias de formação continuada asseguradas por 

lei. Constata-se, por exemplo, com base na instituição da Década da Educação que a formação 

continuada dos profissionais da educação deve ser uma atividade prioritária visto que está dito 

no artigo 87, parágrafo 3º e inciso III, que cada Município e, supletivamente, o Estado e a 

União, deverá “realizar programas de capacitação para todos os professores em exercício” 

(BRASIL, LDB, 1996, n.p.). Porém, vale chamar atenção para o fato de que o texto anterior 

termina  da  seguinte  forma,  “utilizando  também,  para  isto,  os  recursos  da  educação  a 

distância” (BRASIL, LDB, 1996, n.p.).

De fato, a finalização do inciso III merece um destaque especial, posto que causa 

estranhamento o fato de que pouco é dito ao longo da lei acerca do funcionamento dessa 

modalidade  de  ensino  denominada  à  distância,  a  qual  parece  ser  entendida  como algo  a 

funcionar mediante dois meios de comunicação, o rádio e a televisão. No artigo 80 que trata 

do incentivo que será dado para o desenvolvimento e veiculação de programas de ensino à 

distância,  em  todos  os  níveis  e  modalidades  de  ensino,  e  de  educação  continuada,  no 

parágrafo 4º que trata dessa questão, apenas está dito que,

A educação a distância gozará de tratamento diferenciado, que incluirá: I - custos de 
transmissão reduzidos  em canais  comerciais  de radiodifusão  sonora  e  de  sons  e 
imagens; II - concessão de canais com finalidades exclusivamente educativas; III - 
reserva de tempo mínimo, sem ônus para o Poder Público, pelos concessionários de 
canais comerciais (BRASIL, LDB, 1996, n.p.).
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Apesar de não ser objeto do presente trabalho, cabe aqui uma reflexão a respeito da 

discussão sobre a educação à distância (EAD), uma vez que ela surge na LDB/1996 como 

algo a ser utilizado, também, para a formação de docentes, objeto do presente trabalho.

Da  maneira  que  está  posta  na  lei,  a  utilização  da  EAD apresenta-se  como  uma 

solução para os problemas da educação,  já que ela vem suprir  as  deficiências do sistema 

educacional, principalmente no que diz respeito ao atendimento às necessidades de formação 

e  capacitação docentes,  com o intuito  de suprir  uma demanda estabelecida  com base nas 

novas configurações apresentadas pelo mercado globalizado.

Ancorado na LDB, o Plano Nacional de Educação (PNE) reitera a idéia de EAD 

enquanto “um importante instrumento de formação e capacitação de professores em serviço” 

(BRASIL, PNE, 2000, p.55). Assim, o Ministério da Educação e Cultura (MEC) concebe a 

EAD  com  função  supletiva  e  compensatória  por  meio  de  programas  de  atualização  de 

formação  de  professores,  como  é  o  caso  dos  programas  Proinfo33,  TV  Escola34 e 

Proformação35.

O Plano Nacional de Educação (PNE), por sua vez, dá prioridade, segundo o dever 

constitucional  e  as  necessidades  sociais,  dentre  outras  questões,  à  valorização  dos 

profissionais da educação,  principalmente dos professores,  que deve acontecer tomando-se 

por base “garantia das condições adequadas de trabalho, entre elas o tempo para estudo e 

preparação das aulas, salário digno, com piso salarial e carreira de magistério” (BRASIL, 

PNE, 2000, p.8). Com vistas a alcançar os objetivos propostos, o PNE define as diretrizes e 

metas para a formação e valorização do magistério e demais profissionais da educação, nos 

próximos dez anos.

Antes de entrar na análise das diretrizes, todavia, é traçado um perfil do magistério 

da educação básica, que aponta para a necessidade premente de três ações de valorização do 

magistério,  com vistas  à  melhoria  da  qualidade  do  ensino:  formação  profissional  inicial, 

condições  de  trabalho,  salário  e  carreira  e  formação  continuada.  O  próprio  documento 

justifica a inserção da categoria condições de trabalho, salário e carreira devido ao fato de que 

a formação não é suficiente se essas outras necessidades não forem devidamente atendidas. 

Fazendo-se, portanto, necessário, o atendimento das três condições listadas.

33 O ProInfo,  Programa Nacional de Informática na Educação,  é um programa da Secretaria de Educação a 
Distância – SEED/ MEC que objetiva  promover o uso pedagógico da informática na rede pública de ensino 
fundamental  e  médio. Um estudo  mais  aprofundado  do  programa  pode  ser  encontrado  em Lima (2002)  e 
Malheiros (2005).
34 O TV Escola é um programa da Secretaria de Educação a Distância – SEED/ MEC dirigido à capacitação, 
atualização e aperfeiçoamento de professores de Ensino Fundamental e Médio da rede pública.
35 O  Proformação  é  um  programa  da  Secretaria  de  Educação  a  Distância  –  SEED/MEC  de  formação  de 
professores leigos em exercício que objetiva oferecer a esses profissionais a formação mínima exigida por lei.
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Ainda  traçando  o  diagnóstico  do  magistério  da  educação  nacional,  os  números 

trazidos  pelo  PNE  apontam  que  as  funções  docentes,  segundo  dados  de  1998  do 

MEC/INEP/SEEC alocadas no ensino fundamental, seriam da ordem de 1.439.064. Por sua 

vez, considerando-se a distribuição nacional por nível  de formação e níveis escolares nos 

quais atuam, tendo como fonte os dados do MEC/INEP de 1998, depreende-se que se uma 

função docente  correspondesse  a  um professor,  ter-se-ia  necessidade de qualificar,  para o 

ensino fundamental um número na ordem de,

Para as 4 primeiras séries do ensino fundamental: 94.976 precisam obter diploma de 
nível  médio,  modalidade normal.  Considerando o grande aumento do número de 
matrículas nesse nível de ensino, entre 1996 e 1999, é de supor que a quantidade de 
professores nessa situação seja bem maior, principalmente se houve admissões sem 
a  qualificação  mínima  exigida.  Para  as  4 últimas  séries  do  ensino fundamental: 
159.883 carecem de formação de nível superior, com licenciatura plena (BRASIL, 
PNE, 2000, p.75, grifos originais).

Diante da constatação da inexistência da formação mínima exigida para um grande 

número de professores, as diretrizes para a formação e valorização do magistério e demais 

profissionais da educação, nos próximos dez anos incluem, de acordo com o PNE, dentre 

outras  coisas,  além da  oferta  de  formação  profissional  inicial,  o  desenvolvimento  de  um 

sistema de educação continuada o qual permita ao professor um crescimento constante de seu 

domínio  sobre  a  cultura  letrada.  Assim,  a  formação  continuada  é  entendida  como “parte 

essencial da estratégia de melhoria permanente da qualidade da educação, e visará à abertura 

de novos horizontes na atuação profissional” (BRASIL, PNE, 2000, p.78).

Ainda  no  corpo  das  diretrizes  para  a  formação  de  professores  e  valorização  do 

magistério, chama atenção, no contexto da pesquisa, o “domínio das novas tecnologias de 

comunicação  e  da  informação  e  capacidade  para  integrá-las  à  prática  do  magistério” 

(BRASIL, PNE, 2000, p.78), proposta condizente com os objetivos e metas postas para a 

educação à distância e tecnologias educacionais que prevêem “capacitar, em dez anos, 12.000 

professores  multiplicadores  em  informática  da  Educação”;  e  “capacitar,  em  cinco  anos, 

150.000 professores e 34.000 técnicos em informática educativa e ampliar em 20% ao ano a 

oferta dessa capacitação” (BRASIL, PNE, 2000, p.57).

Dando continuidade à questão da capacitação de profissionais do magistério, faz-se 

mister analisar os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), cujo lançamento à comunidade, 

em 1998, já foi acompanhado de diversas críticas ligadas à sua concepção. De acordo com 

Freitas  (1999),  o  processo  de  elaboração  do  documento  merece  reflexão,  uma  vez  que, 

embora uma versão preliminar dos PCN tenha sido enviada às universidades para reflexão, o 
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material só foi disponibilizado para as instituições nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro 

para leitura e posterior parecer. Ou seja, não houve tempo hábil para colaboração, discussão, e 

eventuais alterações no documento por se tratar de um período muito curto.

Ainda de acordo com a autora,  “por  trás da questão dos prazos há uma questão 

política, ou seja, da corrente neoliberal da modernização a qualquer preço dentro de prazos 

rápidos, já que o governo tem pouco tempo para apresentar resultados” (FREITAS, 1999, 

p.1).

Uma vez considerada a sua conturbada elaboração, é importante refletir acerca do 

que vêm a ser os Parâmetros Curriculares Nacionais. De acordo com a Secretaria de Educação 

Fundamental (SEF), no documento em que trata do Programa Parâmetros em Ação, os PCN 

seriam uma referência  curricular  para  todo  o  país  elaborada  com base  em discussões  de 

especialistas  das  diversas  áreas,  com  o  intuito  de  oferecer  uma  educação  que  pudesse 

assegurar a todos, mesmo àqueles residentes em locais com pouca infra-estrutura e condições 

socioeconômicas adversas, o acesso ao conjunto de conhecimentos socialmente elaborados e 

considerados necessários ao exercício da cidadania.

Apesar de serem entendidos como referência nacional, a SEF destaca que os PCN 

devem assegurar o respeito à diversidade e se caracterizar pela flexibilidade, permitindo um 

diálogo com as escolas junto às secretarias estaduais e municipais, no tocante à definição dos 

respectivos currículos, e, com o Ministério da Educação, no que se refere à definição e ao 

direcionamento de suas ações políticas relacionadas, dentre outras coisas, a projetos ligados à 

formação inicial e continuada de professores36.

De maneira específica, está dito nos PCN de língua estrangeira que o “documento 

procura ser uma fonte de referência para discussões e tomada de posição sobre ensinar e 

aprender Língua Estrangeira nas escolas brasileiras” (BRASIL, PCN, 1998, p.19). Por sua 

vez, a crítica de Freitas  (1999) refere-se ao fato de o documento deixar margem, embora 

esteja nele ressaltado o seu caráter não dogmático, a confundir-se com propostas curriculares 

nacionais,  o que deve ser  objeto  de reflexão,  posto que assim sendo,  não contemplaria  a 

diversidade de um país como o Brasil.

O governo seguiu na direção da implantação das idéias contidas nos PCN com a 

criação  do  Programa  Parâmetros  em  Ação,  que  de  acordo  com  a  SEF,  consiste  na 

disponibilização aos sistemas de ensino, por meio impresso e em disquetes do material do 

36 Além de formação de professores, a SEF cita outras ações, a saber: análise e compra de livros e de outros 
materiais didáticos, avaliação nacional, programas produzidos e/ou veiculados pelo TV Escola e a orientação aos 
autores de livros didáticos.
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programa que propõe atividades a serem realizadas em um contexto de formação continuada 

de profissionais de educação. Esses materiais viriam a

contribuir para o debate e para a reflexão sobre o papel da escola e do professor, 
criar espaços de aprendizagem coletiva, identificar as idéias nucleares presentes nos 
Parâmetros, Proposta e Referenciais Curriculares Nacionais, potencializar o uso de 
materiais produzidos pelo Ministério da Educação e incentivar o uso da TV Escola 
como  suporte  para  ações  de  formação  de  professores  (BRASIL,  PROGRAMA 
PARÂMETROS EM AÇÃO, 2000, n.p.).

A dinâmica de funcionamento do Programa seria através de módulos, abrangendo 

diferentes  níveis  e  modalidades  de  ensino,  estruturados  tomando-se  por  base  conteúdos, 

materiais necessários e complementares,  além de atividades propostas, objeto de avaliação 

segundo um caderno de registro. Sua materialização, dando-se por meio de parceria entre a 

SEF e as secretarias de educação dos estados e municípios.

No  tocante  à  formação  dos  professores  para  o  uso  da  informática  educativa, 

primeiramente  se  faz  necessário  defini-la.  Segundo  Valente  (2002,  p.1)  a  informática 

educativa37 diz respeito à “inserção do computador no processo de ensino-aprendizagem de 

conteúdos curriculares38 de todos os níveis e modalidades de educação”.

No Brasil,  as  tecnologias da informação e comunicação (TIC) só são situadas na 

educação com maior precisão após a implantação do Programa Nacional de Informática na 

Educação (ProInfo), em 1997. Por meio desse, cujo objetivo foi introduzir as TIC nas escolas 

públicas de ensino fundamental e médio, com vistas a enriquecer a prática pedagógica nessas 

escolas,  foram implantados,  até  o final  de 1998, 119 Núcleos de Tecnologia Educacional 

(NTE) em 27 estados e no Distrito Federal, e capacitados cerca de 1419 multiplicadores para 

atuarem nesses Núcleos (VALENTE, 2002).

Malheiros (2005), ao analisar a introdução desse Programa no âmbito das escolas da 

rede municipal de ensino de Aracaju, constata com base na sua materialização, a inexistência 

de  uma  ação  municipal  condizente  com  as  diretrizes  do  Programa.  Os  dados  coletados 

37 O seu desenvolvimento no Brasil, assim como em vários outros países do mundo, teve início com experiências 
realizadas nas universidades a partir do princípio da década de 1970, que posteriormente dão corpo a diversas 
iniciativas  (VALENTE,  2002). Entretanto,  devido a um quadro geral  de dependência científica,  industrial  e 
tecnológica do Brasil, principalmente em relação aos Estados Unidos, e à influência decisiva da Agência Norte-
Americana  para  a  Educação  (Usaid),  apesar  dos  avanços  já  existentes  na  área  da  informática,  estes  se 
relacionam, contraditoriamente, ao fato de tornar-se cada vez mais dependente da produção tecnológica externa, 
especialmente a americana. (LIMA, 2002). Em outras palavras, isso “levou a um processo político tecnicista, 
elitista  e  excludente,  que  priorizava  a  técnica  e  a  acumulação  do  capital  em  detrimento  da  igualdade  do 
atendimento das necessidades e direitos sociais, tais  como o trabalho, saúde e educação” (MORAES, 2002, 
p.17). Decorre desse fato os parcos investimentos em pesquisa na área da informática educativa no Brasil.
38 É importante mencionar o alerta de Valente (2002) de que, a partir da definição apresentada, está se excluindo 
o uso do computador com o intuito de ensinar conteúdos referentes à ciência da computação.
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evidenciam um desacerto  entre a  filosofia  do ProInfo e  o  que de fato ocorre nas escolas 

públicas  municipais  participantes.  A  autora  detecta,  por  exemplo,  a  inutilização  dos 

laboratórios, além do total despreparo dos professores para o uso da informática educativa.

Os números encontrados apontam para o não uso das TIC no contexto escolar, visto 

que metade dos professores entrevistados utiliza os LIED eventualmente, enquanto a outra 

metade afirmou nunca utilizá-lo, embora para 62% dos professores, o uso do computador na 

escola  seja  visto  como  uma  ferramenta  pedagógica  que  facilita  o  processo  de  ensino-

aprendizagem. Contudo, na tentativa de descobrir o porquê de, mesmo acreditando que LIED 

possam ajudá-los no trabalho docente, não haver utilização, Malheiros (2005) depara-se com 

a  afirmação  de que  50% dos  docentes  têm essa  atitude  por  não saber  utilizar,  por  faltar 

capacitação para o uso dos LIED.

É  dessa  forma  que  os  professores  da  rede  municipal  de  ensino  de  Aracaju  se 

relacionam  com  a  informática  educativa.  Ou  seja,  parece  não  haver  um  possível 

relacionamento.  Onde estaria  a raiz dessa questão? Seria essa formação gestada de forma 

displicente no tocante à preparação de professores para a informatização das escolas? Diante 

dessa realidade, como tem sido na prática a utilização dos recursos tecnológicos existentes nas 

escolas? E, de uma forma mais ampla, como os professores vêem a inserção das tecnologias 

no contexto escolar?

No grupo de trabalhos desenvolvidos em âmbito local,  o de Carvalho (2002) traz 

ponderações  sobre  as  concepções  de  professores  da  rede  pública  de  ensino  de  Aracaju  a 

respeito  da  utilização  do  computador  no  ensino.  Também desenvolvido  em escolas  onde 

foram instalados laboratórios de informática pelo ProInfo, o estudo deteve-se à análise de dois 

grupos de professores:  aqueles que tiveram oportunidade de participar  de capacitação em 

informática, e os que a isso não tiveram acesso. Os resultados da pesquisa apontaram para o 

fato de que é pequena a familiaridade dos docentes com o computador, conseqüentemente, 

torna-se  extremamente  difícil  sua  utilização  pedagógica,  embora  a  maioria  deles  afirme 

desejar utilizá-lo no ensino. De maneira geral, diante da situação em que se encontra a grande 

massa de professores, a autora conclui que, a escola de hoje encontra-se defasada em relação à 

realidade dos meios de comunicação, levando docentes a acreditar que os discentes aprendem 

mais fora da escola.

Diante  dessa  visão  de  inferioridade,  devido  ao  acesso  dos  estudantes  a 

conhecimentos  de  informática  educativa  que  a  escola  tem  se  mostrado  incapaz  de 

proporcionar,  Menezes  Neto  (2004)  parte  do  ponto  de  vista  do  aluno  e  coleta,  em  seu 

trabalho, as opiniões dos discentes a respeito da implementação e utilização do computador 
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no ensino. Mediante um estudo de caso realizado numa escola da rede particular de ensino do 

município de Aracaju, o autor conclui que os resultados obtidos indicam a existência de uma 

dicotomia  entre o  pensar  do professor  e  o fazer  do aluno,  confirmando a necessidade da 

construção de um projeto pedagógico, capaz de contemplar a implementação e utilização do 

computador no ambiente escolar.

Berger (2005) analisa o papel o qual a língua inglesa ocupa hoje e o faz, levando em 

consideração as  implicações dos  usos das  TIC no processo de ensino e  aprendizagem de 

idiomas, concluindo que seu ensino deve ser ministrado de maneira a levar mais do que em 

outros momentos da história, ao desenvolvimento de competências comunicativas para estar 

em consonância com o atual contexto de troca de informações em âmbito global. Destarte, a 

autora defende que a aplicação das TIC aliada ao ensino de línguas pode ser de grande valia, 

enquanto  houver  um entendimento  a  respeito  da  metodologia  a  qual  embasará  tal  prática 

pedagógica, visto que a tecnologia, por si só, não representa um método de ensino.

Os resultados obtidos por esses estudos são de maior importância para a discussão 

que se pretende realizar, com base na coleta de dados empíricos, a respeito da realidade das 

escolas  de  ensino  fundamental  da  rede  pública  de  ensino  de  Aracaju,  especialmente 

concernente  à  maneira  como os  professores  enxergam a informática  educativa.  Embora  a 

informatização da escola tenha se mostrado, por meio desses estudos, como deficitária, num 

âmbito mais geral, a informática direcionada ao cidadão ou mais particularmente ao ensino 

continua se desenvolvendo.

Incrementos  atuais  na  área  podem ser  vistos  por  meio  do  programa  Serviço  de 

Atendimento ao Cidadão (GESAC)39, parte integrante da proposta de Governo Eletrônico, que 

objetiva  promover  a  inclusão  digital  mediante  uma  gama  de  serviços,  principalmente  o 

provimento de acesso à internet via satélite, incluindo para esse fim, capacitações em TIC nos 

locais onde já possuem Telecentros Comunitários. Estes, denominados Pontos de Presença 

GESAC40, fazem parte de uma rede solidária que conta com mais de 3.200 unidades, mediante 

parcerias  formalizadas com diversas entidades em todo o território  nacional,  às quais são 

solicitados, além da disponibilização do local para instalação do Telecentro, os equipamentos 

39 Informações  obtidas  na  página  eletrônica  do  programa,  <http://www.idbrasil.gov.br/>.  Acesso:  20  de 
novembro de 2006.
40 De acordo com a página eletrônica do programa, o Ministério das Comunicações tem priorizado o atendimento 
aos Municípios ainda não contemplados com Pontos de Presença GESAC, especialmente aqueles que não têm 
oferta de internet Banda Larga na região. E, a comunidade pode usar a internet, em princípio, no horário das 
aulas, dependendo, é claro, do acordo firmado, através de uma política de uso, com a direção da escola que 
abriga o Telecentro.
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do laboratório de informática (mínimo de cinco computadores), a equipe para gestão, bem 

como a garantia do provimento dos custos de manutenção local.

Além do acesso aos grandes portais e serviços do governo eletrônico, o GESAC se 

propõe a promover a inclusão digital, ao oferecer o acesso irrestrito à internet, contando para 

isso, com o uso de softwares livres41, vistos como uma forma de abrir espaço para que haja 

maior produção e circulação de conhecimento, além de maior acesso à informatização. Por 

isso, há um movimento de incentivo ao desenvolvimento de  software nacional42, produzido 

em ambientes colaborativos.

A utilização de  softwares  livres, embora não seja objeto do presente trabalho, é de 

suma importância, já que o custo de  softwares fechados é bastante elevado, e não contribui 

para  otimizar  os  investimentos,  muito  menos  para  possibilitar  a  democratização  do 

conhecimento. No Brasil, o uso dos softwares livres pode se tornar realidade, principalmente, 

a partir do decreto presidencial de 29 de outubro de 2003 que institui Comitês Técnicos, no 

âmbito  do  Comitê  Executivo  do  Governo  Eletrônico,  com  a  finalidade  de  coordenar  e 

articular  o  planejamento  e  a  implementação  de  projetos  e  ações  em  várias  áreas  de 

competência, dentre elas, a implementação do software livre.

Com  vistas,  contudo,  a  melhor  situar  o  nosso  objeto,  é  importante  destacar  as 

conclusões de um estudo realizado por Moraes (2002), acerca da informática educativa no 

Brasil até 1995, visto que se vive hoje reflexos dessa época. De acordo com a autora, que 

analisa a fundo os projetos Educom (federal, 1984-1995), Eureka (Prefeitura de Campinas/SP, 

1990-1996)  e  Gênese  (Prefeitura  de  São  Paulo,  1988-1993),  tanto  do  ponto  de  vista 

pedagógico quanto político,

41 Software livre diz respeito a programas que tem como característica principal o fato de os indivíduos que os 
utilizem poderem ter acesso ao seu código fonte, o que torna possível sua modificação e cópia, sem o pagamento 
de  direitos  autorais  para  o  fabricante  ou  sem o  ato  ser  considerado  pirataria.  Tem sido  importante,  nesse 
movimento do software livre a atuação, desde 1985, da Free Software Foundation (FSF) que tem se dedicado ao 
desenvolvimento e distribuição de softwares livres em todas as áreas da computação. Para maiores informações 
sobre a FSF, ver: http://www.fsf.org.
42 Dentre os softwares livres nacionais que podem ser utilizados pela educação, inclusive para a formação de 
professores,  destaca-se o  AulaNet,  ambiente  de  software  baseado na Web,  desenvolvido no Laboratório  de 
Engenharia  de  Software  (LES)  do  Departamento  de  Informática  da  PUC-Rio,  utilizado  não  apenas  como 
ferramenta de suporte para o ensino, mas principalmente com o objetivo de oferecer administração, criação, 
manutenção  e  participação  em  cursos  à  distância.  O  AulaNet  é  distribuído  gratuitamente  para  qualquer 
instituição (pública ou privada) que tenha interesse em utilizar a tecnologia AulaNet para criar e manter cursos 
utilizando a Web como ferramenta, mesmo para fins lucrativos. Há também o TelEduc, ambiente para a criação, 
participação e administração de cursos na Web, desenvolvido pelo Núcleo de Informática Aplicada à Educação 
(Nied) da Unicamp. O TelEduc foi concebido tendo como alvo o processo de formação de professores para 
informática educativa e é baseado na metodologia de formação contextualizada, constituindo-se, assim como o 
AulaNet, em mais uma opção de software livre para utilização na educação.
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No Brasil a contradição entre um discurso que privilegiava a capacitação nacional 
em informática – mas que foi desordenado quanto às ações políticas e econômicas –, 
a mudança das alianças e interesses quanto à informática no País e o crescente ocaso 
do  nacionalismo  em  favor  do  neoliberalismo  e  da  privatização  colocaram  a 
informática na educação brasileira num palco globalizado, onde tanto a indústria 
nacional como a educação e a cultura local perdem o sentido nacionalista dos anos 
80 e passa a ser subsumida no processo de privatização na lógica da globalização ou 
mundialização do capital (MORAES, 2002, p.22, sic).

Dessa forma, a autora acredita que a política de informática na educação tem trilhado 

um caminho paralelo à política educacional, bem como ao processo de definição de políticas 

públicas. De maneira semelhante, no tocante às TIC, Lima (2002), ao analisar a Nova LDB 

(9.394/1996), conclui que a lei mostra-se anacrônica para o século XXI, visto que, quando 

enuncia  algo  a  respeito  das  tecnologias,  o  faz  de  forma  não  específica  e  secundária, 

sinalizando a exclusão da sociedade do direito à implementação das TIC, uma vez que a lei 

trilha o caminho da lógica dominante do capital.

Assim, a autora tenta mostrar que a lei em discussão contém o que o governo e seu 

aparato político desejava, ao enxergar nas TIC apenas uma possibilidade de uso: por meio da 

Educação  à  distância  (EAD),  vista  com função  compensatória  e  supletiva  e  disposta  na 

periferia do corpo do texto, posto que a lei estabelece, ao instituir a Década da Educação: “I – 

prover cursos presenciais ou a distância aos jovens e adultos insuficientemente escolarizados, 

[...] III – realizar programas de capacitação para todos os professores em exercício, utilizando 

também, para isto, os recursos de educação a distância” (BRASIL, LDB, 1996, n.p.). Diante 

disso, argumenta a autora:

a concepção de EAD expressa é ainda bastante conservadora e discriminante, [...] 
além de circunscrevê-la a radiodifusão e televisão, o que demonstra a ausência de 
processos educativos via redes digitais, ou ratifica uma concepção das TIC igual a 
dos  meios  de  comunicação  precedentes.  [...]  Programas  de  requalificação 
denominados  de  treinamentos  e  reciclagens,  de  caráter  multiplicador,  sempre  se 
constituíram  em  ações  fragmentárias  e  descontínuas,  geralmente,  fundadas  em 
concepções  educativas  convencionais,  demonstrando que na  legislação  pouco ou 
nada  mudou  em  relação  à  EAD.  Apresentada  ainda  como  uma  modalidade 
educacional, que se pretende contínua, mas, com uma tendência forte ao suprimento 
e  compensação  educativas,  não  incorporaram  as  possibilidades  pedagógicas  e 
culturais que as TIC são capazes de proporcionar (LIMA, 2002, p.245-6).
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2.2 A informática educativa dirigida ao aprendizado de línguas

Quando se trata de informática educativa direcionada ao aprendizado de línguas, a 

literatura  internacional  tem  comumente  utilizado  o  termo  CALL  (Computer-Assisted 

Language Learning) – Aprendizagem de Línguas Mediada por Computador – para designar 

esse tipo de aplicação da informática na educação.

Levy (1997, p.1) define CALL como “a procura por e o estudo de aplicações do 

computador no ensino e aprendizagem de línguas (tradução nossa)43”. Ainda de acordo com o 

autor, CALL tem existido há mais de 30 anos e se caracterizado como interdisciplinar por 

natureza, visto que perpassa uma variedade de áreas do conhecimento44; além da lingüística, a 

informática, a psicologia, a pedagogia, dentre outras. Sua materialização é influenciada por 

dois aspectos:  o  hardware e  o  software,  elementos  relevantes  pois  o  ensino assistido por 

computador tem esses itens como determinantes do tipo de instrução a ser desenvolvida.

Uma das considerações a ser feita, portanto, por quem cria  software a ser utilizado 

como CALL é a limitação de hardware, posto que é necessário considerar a possibilidade de 

seu uso em grande escala, levando os autores a concordarem com a idéia de que o hardware 

para um projeto de CALL, precisa ser escolhido, tendo como base a máquina mais disponível 

no mercado.

Em relação ao desenvolvimento de softwares, os sistemas de autoria têm sido cada 

vez mais utilizados, ou seja; aqueles que permitem a criação de novos materiais, apesar de 

dentro de uma dada estrutura. Por sua vez, apenas uma breve observação feita ao sistema de 

autoria é suficiente para tornar perceptível o conceito de CALL que lhe é particular, tomando-

se por base seu esquema de apresentação e das ferramentas que oferece ao autor, em especial 

das  opções  de  interação  que  são  disponibilizadas.  Apesar  de  os  sistemas  de  autoria 

funcionarem como uma ferramenta benéfica ao retirar do autor a tarefa de programar, sua 

grande desvantagem está no fato de ser restritivo, ou seja, de limitar o autor à estrutura criada 

pelo  programa.  Comparando  os  primeiros  sistemas  de  autoria  com  os  atuais45,  todavia, 

percebe-se que,

43 “the search for and study of applications of the computer in language teaching and learning”.
44 Para uma lista de disciplinas e áreas relevantes ao CALL, ver Levy (1997, p.49).
45 Exemplos mais recentes de sistemas de autoria são Dasher, MacLang e CALIS. Para maiores informações, ver: 
Levy (1997, p.91)
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os primeiros sistemas de autoria apresentavam-se como uma das formas mais fáceis 
de  o  professor  construir  programas  de  CALL  [...].  Por  outro  lado,  o  leque  de 
atividades disponíveis nos primeiros sistemas de autoria era rigidamente limitado 
[...]  e  eles  impediam  ‘qualquer  uso  verdadeiramente  original  dos  recursos  do 
computador’  [...].  Os  mais  recentes  sistemas  de  autoria  garantem  maior 
flexibilidade, mas eles são mais complexos para aprender e usar. Ao mesmo tempo, 
tais sistemas possuem limitações no alcance e sofisticação dos tipos de respostas 
disponibilizadas46 (LEVY, 1997, p. 91, grifos originais, tradução nossa).

A flexibilidade, da qual o autor trata, relaciona-se à incorporação de tecnologias de 

multimídia hoje disponíveis, tais como gráficos, sons, animações, vídeos, além de um uso 

cada  vez  acentuado da  interatividade.  É  possível  inferir,  portanto,  os  efeitos  que  tanto  o 

hardware quanto o  software podem trazer para a natureza de qualquer material  de CALL 

produzido.

No Brasil, um sistema de autoria de CALL bastante conhecido é o ELO (Ensino de 

Línguas Online), desenvolvido por uma equipe da Universidade Católica de Pelotas, no Rio 

Grande do Sul. É mediante um curso de extensão oferecido pela universidade – DELO – 

Didática para o ensino de línguas online –, cujo objetivo é qualificar o professor para o uso da 

nova tecnologia, que diferentes docentes conhecem o sistema de autoria, e, com base nele 

criam seus próprios materiais47.

Levy  (1997)  analisa  ainda  a  existência  (ou  não)  de  um  quadro  teórico  que 

fundamente as criações dos materiais de ensino mediado por computador. Consoante o autor, 

não há um quadro teórico definido, devido a razões como: pessoas que desenvolvem esse tipo 

de ensino,  muitas vezes confiam mais na sua intuição do que na pesquisa existente sobre 

aprendizado; e no campo da inteligência artificial, este é dividido entre aqueles os quais se 

preocupam primordialmente em resolver problemas ao formular teorias e os que preferem 

resolver problemas escrevendo novos programas (LEVY, 1997, p.4).

Ainda, quando a teoria serve como ponto de partida, o quadro teórico utilizado tem 

sido diverso, talvez, devido ao alcance desse tipo de ensino ou ainda à própria natureza do 

campo. Há teorias que advêm da psicologia, outras têm como base teorias de línguas, teorias 

de instrução, além das que fazem uso de um quadro teórico integrado, partindo de estudos os 

quais  envolvem  “design  instrucional,  ensino  de  línguas,  aprendizado  de  línguas,  e 

46 “the early authoring systems provided one of the easiest ways for the teacher to construct CALL programs [...]. 
On the other hand, the range of activities available in the earlier authoring systems was strictly limited [...] and 
they precluded ‘any really original use of the resources of the computer’ [...]. The more recent authoring systems 
provide more flexibility but they are also more complex to learn and use. At the same time such systems still 
have shortcomings in the range and sophistication of the response types available”.
47 Maiores  informações  sobre  o  ELO  ou  o  curso  DELO  podem  ser  obtidas  através  do  site: 
<http://delo.ucpel.tche.br/>.

67



conhecimento da aplicabilidade da tecnologia48” (LEVY, 1997, p.5, tradução nossa). Porém, 

há  um  consenso  quanto  à  idéia  de  que,  “além  dos  campos  da  computação  e  ensino  e 

aprendizagem de línguas, reais ou potenciais influências no desenvolvimento do CALL têm 

incluído  aspectos  da  psicologia,  inteligência  artificial,  lingüística  computacional,  design 

instrucional e interação homem-computador49” (LEVY, 1997, p.7, tradução nossa).

Eis a problemática envolvida no desenvolvimento do CALL: a falta de uma teoria 

consistente e definida que embase a  criação de materiais  para a  aprendizagem de línguas 

mediada  por  computador.  Tal  questão  relaciona-se  também  à  grande  flexibilidade  do 

computador e ao alcance de questões as quais os que trabalham com CALL desejam tratar, e 

tem  como  conseqüência  a  existência  de  uma  diversidade  de  abordagens  de  criação  de 

programas de CALL.

Nos anos de 1960 e 70, os projetos de CALL foram fortemente influenciados pelo 

predominante estruturalismo lingüístico, ancorado em práticas behavioristas que, nas salas de 

aula,  se  materializavam  por  meio  do  método  de  ensino  de  línguas,  conhecido  como 

Audiolingual, refletindo a forma como à época acreditava dar-se o aprendizado de línguas.

Os  elementos  centrais  do  behaviorismo,  teoria  na  qual  se  embasa  o  método 

Audiolingual,  –  estímulo,  resposta  e  reforço  –  postos  em prática  por  meio  de  atividades 

repetidas,  quando  aplicados  à  aprendizagem  de  línguas  mediada  por  computador,  dão  à 

máquina o papel de tutor, por apresentar ao estudante uma série de exercícios, para os quais 

há apenas uma resposta correta, seguida de um feedback imediato. É o momento da instrução 

programada, do computador como tutor50 (WARSCHAUER & KERN, 2000). Ainda hoje, 

porém, é comum se encontrar materiais de CALL que seguem a tradição do computador como 

tutor,  embora  os  recentes  computadores  que  desempenham  esse  papel  sejam  altamente 

sofisticados, principalmente no quesito interação.

Nos anos de 1980 emergem métodos e técnicas humanistas, que, focam no aprendiz, 

expande-se a abordagem comunicativa51 de ensino de línguas, ao mesmo tempo em que há 

mudanças  significativas  na  informática  a  partir  do  aparecimento  dos  microcomputadores. 

48 “instructional  design,  language  teaching,  language  learning,  and  knowledge  of  the  applicability  of  the 
technology”.
49 “In addition to the fields of computing and language teaching and learning, real or potential influences in the 
development of CALL have included aspects of psychology,  artificial intelligence, computational linguistics, 
instructional design, and human-computer interaction”.
50 Para informações acerca de projetos importantes que seguiam essa lógica, tais como o PLATO (Programmed 
Logic  for  Automatic  Teaching  Operations)  e  o  TICCIT  (Time-shared,  Interactive,  Computer  Controlled  
Information Television), ver: Levy (1997).
51 Entende-se por abordagem comunicativa de ensino de línguas aquela que “objetiva fazer  da competência 
comunicativa o alvo do ensino de línguas e desenvolve procedimentos para o ensino das quatro habilidades” 
(RICHARDS & RODGERS, 2001, p.155, tradução nossa) – ouvir, falar, ler e escrever.
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Ocorre,  dessa  forma,  um  boom52 na  aprendizagem  de  línguas  mediada  por  computador. 

Surgem programas educacionais53 de base construtivista, com ênfase no aluno, que utilizam o 

computador como ferramenta no auxílio de resolução de problemas e teste de hipótese, como 

proposto por Papert (1980):

Dando continuidade a uma tradição de pensamento popularizado por John Dewey e 
Alfred  Whitehead  de  que  o  aprendizado  ocorre  através  da  ação  criativa,  Papert 
(1980) e seus colegas no Laboratório de Mídia do MIT põem de cabeça para baixo a 
primeira  metáfora  de  computador-como-tutor,  ao  enxergarem  os  computadores 
como  coisas  a  serem  controladas  por,  ao  invés  de  controlar,  os  aprendizes.  O 
computador oferece  ferramentas e  recursos,  mas depende do aprendiz  fazer algo 
com esses num ambiente simulado (e.g., no programa Logo da Tartaruga de Papert, 
os  aprendizes  programam  a  tartaruga  para  executar  suas  instruções)54 

(WARSCHAUER & KERN, 2000, p.9, grifos originais, tradução nossa).

Nos anos de 1990, a abordagem utilizada na aprendizagem de línguas mediada por 

computador transforma-se em sociocognitiva. Assim, a dinâmica modifica-se, expandindo da 

interação dos aprendizes com computadores para a interação entre aprendizes via computador. 

Essa mudança relaciona-se, no campo da teoria de ensino-aprendizagem de línguas, à ênfase 

na interação significativa em situações autênticas, seguindo o desenvolvimento da abordagem 

comunicativa.

No campo da tecnologia, desenvolvem-se as redes de computadores, sendo a mais 

significativa a internet, responsáveis por possibilitar a utilização do computador como veículo 

para  a  comunicação  interativa  entre  pessoas.  Distancia-se,  dessa  forma,  da  metáfora  da 

construção  advinda  das  contribuições  de  Papert  e  aproxima-se  da  metáfora  da  caixa  de 

ferramenta,  do  computador  como ferramenta55.  Vale  enfatizar  que  essas  “tecnologias  não 

apenas servem a novos paradigmas de ensino/aprendizagem, elas também ajudam a delinear 

os  novos  paradigmas56.  A  própria  existência  de  computadores  conectados  em  rede  cria 

52 Segundo informações trazidas por Valente (2002, p.6) “de acordo com estudos feitos por  The Educational  
Products Information Exchange (EPIE)  Institute,  uma organização do  Teachers College,  da Universidade de 
Columbia, foram identificados em 1983 – três anos após a comercialização dos primeiros microcomputadores – 
mais de 7.000 pacotes de software educacionais no mercado, sendo que 125 eram adicionados a cada mês”.
53 Para informações acerca de projetos importantes que seguiam essa lógica,  tais como o  Athena Language 
Learning Project, ver: Levy (1997).
54 “Extending a tradition of thought popularized by John Dewey and Alfred Whitehead that learning occurs 
through creative action, Papert (1980) and his colleagues at the MIT Media Laboratory flip the earlier computer-
as-tutor metaphor on its head, seeing computers as things to be controlled by, rathen than controlling, learners. 
The computer provides tools and resources, but it is up to the learner to do something with these in a simulated 
environment (e.g., in Papert’s Turtle Logo program, learners program a turtle to carry out their instructions)”.
55 Vale  mencionar  a  discussão  existente  quanto  à  diferença  entre  aprendizagem  de  línguas  mediada  por 
computador (CALL) e o ensino de línguas baseado em rede (NBLT – network based language teaching). Para 
Warschauer e Kern (2000, p.204, tradução nossa) a diferença consiste no fato de que “os aprendizes geralmente 
interagem com um programa de computador em atividades de CALL anteriores às redes, mas eles geralmente 
interagem com outras pessoas em atividades de ensino de línguas baseado em rede”.
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possibilidades de novos tipos de comunicação57” (WARSCHAUER & KERN, 2000, p.12, 

grifos originais, tradução nossa).

A  metáfora  desloca-se,  assim,  para  o  computador  como ferramenta,  agora  a  ser 

comandado  pelo  aprendiz.  De  acordo  com  Levy  (1997)  o  papel  do  computador  como 

ferramenta tem sido amplamente discutido, uma vez que pode se dizer que essa seja a base 

para a grande aceitação e uso da máquina, seguindo a visão de que proporciona algo a serviço 

do  homem.  Ainda,  com  a  evolução  dos  computadores,  várias  são  as  ferramentas 

disponibilizadas  ao  aprendiz,  que  na  aprendizagem  de  línguas  mediada  por  computador 

podem ser os processadores de texto, conferências de texto ou voz, dicionários, o e-mail, e os 

concordancers58.

Essa mudança de foco trazida especialmente com a internet desloca o modo como o 

CALL vinha sendo visto, assim como o aluno e o professor, já que a internet é dinâmica e, 

portanto, são inúmeras e multifacetadas as formas como é utilizada para a aprendizagem de 

línguas.  Com  essas  transformações,  os  sistemas  de  autoria  procuram  criar  formas  que 

permitam que os materiais sejam produzidos para a rede.

Dentre a gama de atividades que podem ser desenvolvidas para a aprendizagem de 

línguas assistida por computador, tendo como base a internet, têm ganhado destaque especial 

o e-mail e as listas de discussão. Além disso, vale destacar uma outra difundida maneira de se 

aprender  línguas  que  é  a  possibilidade  de  acesso  a  coleções  de  materiais  ou  arquivos 

armazenados  na  rede,  que  funciona  como  um  gigantesco  banco  de  dados.  Exemplos 

importantes  para  o  CALL  são:  “jornais  online em  várias  línguas  fornecendo  notícias 

atualizadas de todo o mundo; materiais de áudio, vídeo, ou multimídia; coleção de textos [...]; 

ou bases de dados contendo informações sobre vários tópicos”59 (LEVY, 1997, p.95-6).

Não é apenas para acessar recursos, entretanto, que a internet pode ser utilizada na 

aprendizagem de línguas, mas também para permitir a comunicação entre pessoas e grupos, 

56 Para conhecer projetos desenvolvidos dentro dessa perspectiva, consultar Levy (1997). Um exemplo de projeto 
é  The International Email Tandem Network – no qual sub-redes são criadas, como por exemplo, a sub-rede 
Espanhol-Francês, que “inclui um fórum bilíngüe no qual os participantes podem fazer parte de discussões e 
pedir conselhos em qualquer uma das duas línguas, e uma base de dados, que pode ser acessada ou à qual os 
usuários podem, eles mesmos, adicionarem materiais de ensino e aprendizagem” (LEVY, 1997, p.33, tradução 
nossa).
57 “technologies do not only serve the new teaching/learning paradigms, they also help shape the new paradigms. 
The very existence of networked computers creates possibilities for new kinds of communication”.
58 Os concordancers são os relacionadores de palavras, capazes de verificar a freqüência de ocorrência de uma 
dada construção lingüística numa determinada língua. Um dos mais utilizados para a língua inglesa e que é 
disponibilizado gratuitamente online é o BNC – British National Corpus, que pode ser acessado através do 
endereço: <http://sara.natcorp.ox.ac.uk/lookup.html>.
59 “online newspapers in many languages providing up-to-date news from around the world; audio, video or 
multimedia materials; text corpora [...] or databases containing information on many topics”.
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localmente ou à distância, seguindo o que a literatura denomina de Comunicação Mediada por 

Computador (CMC - Computer Mediated Communication). Essa comunicação, que pode ser 

síncrona  ou  assíncrona,  tem  se  materializado  em  tempo  real  mediante  os  sistemas  de 

mensagens instantâneas (Instant Messengers) ou de modo assíncrono por meio das difundidas 

listas de discussão, nas quais os usuários publicam suas mensagens que são disponibilizadas a 

todos os participantes da lista.

Outra  forma de CMC, considerada a mais  difundida na aprendizagem de línguas 

assistida  por  computador  é  o  e-mail.  Levy  (1997,  p.97,  tradução  nossa)  apud  Kalaja  e 

Leppänen  (1994)  exalta  as  vantagens  pedagógicas  do  uso  do  e-mail,  “por  aumentar  a 

participação do estudante, permitindo que os alunos assumam uma gama de papéis em relação 

aos seus objetivos pessoais, e por encorajar os aprendizes a, eles próprios, preocuparem-se em 

manter as relações sociais dentro do grupo”60.

Do  ponto  de  vista  do  aluno,  Warschauer  (1995)  ressalta  que  o  e-mail,  além de 

promover  uma  comunicação  real  e  natural,  contribui  para  o  desenvolvimento  de  uma 

aprendizagem independente, uma vez que os aprendizes podem se comunicar entre si, com 

estudantes de outras localidades, com o professor ou até mesmo fazerem parte de projetos de 

amigos virtuais (keypals), um dos usos mais freqüentes de e-mail na educação, segundo Levy 

(1997, p.97).  Do ponto de vista do professor,  continua Warschauer (1995),  promove uma 

experiência enriquecedora, já que abre possibilidades para o compartilhamento de idéias e 

materiais.

No Brasil,  Paiva (2001) tem estudado as modificações pelas quais tem passado o 

ensino  com  o  surgimento  da  aprendizagem  de  línguas  assistida  por  computador, 

principalmente, tem pesquisado interações via e-mail e bate-papo (chat) e os resultados de 

suas pesquisas apontam na direção das idéias defendidas por Warschauer (1995) quanto às 

vantagens proporcionadas:

Todos os trabalhos produzidos até agora reforçam a idéia de que se aprende a língua 
através de seu uso e não por meio de informações sobre a língua e de exercícios com 
frases  descontextualizadas.  Estamos  aprendendo  com nossos  alunos  e  eles  estão 
aprendendo conosco, com seus colegas e  keypals de várias partes do mundo. Ao 
“conversar” com nossos alunos em inglês de forma espontânea e ao direcioná-los 
aos vários  sites, indicados por nós e por eles mesmos, estamos fornecendo o input 
que precisam para adquirir a língua que escolheram aprender. Estamos derrubando 
as paredes da sala de aula tradicional para aprender no ciberespaço, um espaço onde 
todos se educam, inclusive o professor (PAIVA, 2001, p.303, grifos originais).

60 “for increasing studens participation, enabling the students to perform a range of roles in relation to their 
personal goals, and for encouraging students to concern themselves with maintaining social relationships within 
the group”.
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Um  dos  componentes  importantes  e  ressaltados  pelos  autores  citados  é  a 

interatividade ou as novas formas de interação proporcionada pelo e-mail  e pela internet, 

vistas  como uma das  responsáveis  pela  criação  de  um novo  ambiente  de  aprendizagem. 

Diante das modificações citadas é possível perceber a alteração no papel do computador, que 

de  tutor  passa  a  ferramenta  e,  com as  redes,  a  tutee (aquele  a  ser  tutoriado).  Em outras 

palavras, enquanto na primeira metáfora o computador de alguma forma avalia o trabalho do 

aluno,  na  segunda,  o  mesmo  não  acontece.  Já  na  terceira,  ambos  aprendiz  e  professor 

“tutoriam ou ensinam o computador a ser ou um tutor ou uma ferramenta” (LEVY, 1997, 

p.83), uma das formas mais úteis de utilização do computador na aprendizagem de línguas.

Os papéis do professor também são diferenciados em cada uma das metáforas. Se o 

computador é  visto como tutor,  o professor  desempenha um papel  de pouca importância, 

periférico, ao passo que se o computador é visto como ferramenta, o docente passa a ser de 

fundamental importância no sentido de fazer a crítica às ferramentas disponíveis e guiar o 

aluno na seleção da mais adequada conforme seu objetivo de aprendizagem.

Uma possível crítica a ser feita a respeito do papel do professor quando se trata do 

computador-tutor  relaciona-se  à  crença  de  que  ao  transferir  para  a  máquina  algumas  das 

atividades que seriam desempenhadas pelo professor, este se livraria de alguns dos trabalhos 

mais árduos no ensino de língua, tais como exercícios repetitivos de revisão e fixação. Uma 

vez livre dessas atividades, o docente teria, então, mais tempo livre para a preparação de aulas 

mais criativas sobre os assuntos que mais demandam um contato professor-aluno. Entretanto, 

conforme aponta Morgenstern (1986) apud Levy (1997),  tal  visão só teria validade numa 

situação ideal, na qual o professor contasse com recursos disponíveis, e capacidade inventiva 

para improvisar na língua que está ensinando. Além disso, acrescenta o autor, isso também 

dependeria do quão eficaz o computador é capaz de ser enquanto substituto do professor. É 

necessário  adicionar  ainda  que,  caso  o  computador  mostre-se  eficiente  nas  tarefas  a  ele 

designadas, mesmo assim, cabe ao professor conhecer as tarefas, a fim de dirimir possíveis 

dúvidas  que  o  aluno  demonstrar,  e  o  computador,  por  apenas  tutoriar,  corrigir,  dando  a 

resposta certa, não seria capaz de esclarecer. Por isso, mais uma vez trata-se de trabalho extra 

delegado ao docente.

Quando se trata do computador como ferramenta ou como tutee, as análises quanto 

ao papel do professor devem ser ainda mais contundentes, porque o docente assume um papel 

de extrema relevância, o de autor. Dessa forma, vários desafios põem-se a ele, além de novas 

e muitas exigências. Caberá ao professor não apenas conhecer as ferramentas, por exemplo, 

mas também trabalhar no sentido de organizar novas e diferenciadas tarefas capazes de se 
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adequarem ao currículo, de forma que mais tempo de trabalho intelectual se faz necessário. 

Quando  na  metáfora  do  tutee,  em que  o  foco  da  aprendizagem é  o  aluno,  se  pensa  em 

trabalhos de aprendizagem assistida por computador por meio da internet, “é difícil perceber 

como o professor pode ter mais tempo livre. A internet, enquanto fornece mais oportunidades 

de aprendizagem para o aluno, requer que o professor conheça mais e faça mais com o intuito 

de facilitar as interações nesse ambiente”61 (LEVY, 1997, p.103).

Saber  mais  implica  num  processo  de  formação,  mas  não  apenas  nisso.  Requer 

também que ao professor sejam dadas as condições de trabalho, incluindo tempo destinado à 

preparação de tarefas, hoje escasso, conforme a pesquisa empírica pôde comprovar, visto que 

100% dos professores entrevistados possuem, por necessidade, devido aos baixos salários, 

mais  de  um  vínculo  empregatício,  fator  dificultador  quando  se  pensa  em  oferecer,  por 

exemplo, um ensino que exige maior tempo de trabalho do professor. Assim, percebe-se que a 

lógica dominante do capital, da exploração do trabalhador, em especial, do seu componente 

intelectual, está cada vez mais atuante e encontra-se presente na tarefa docente.

Não se pretende, com base na crítica feita, ser contra a introdução das tecnologias, 

especialmente,  da  internet,  no  contexto  escolar.  Ao  contrário,  conforme  já  demonstrado. 

Todavia, ver a situação a partir de um viés crítico é imprescindível.

A problemática  do  professor  como autor  no  CALL nos  remete  a  uma discussão 

semelhante, que é a dos livros-texto utilizados para o ensino de línguas estrangeiras. Apesar 

de apresentarem como vantagem o fato de serem produzidos por escritores experientes, terem 

passado  por  um  processo  de  testagem  antes  da  publicação,  além  de  apresentarem  aos 

professores materiais complementares que os auxiliam no seu trabalho, demonstram grande 

desvantagem  quando  se  pensa  que  eles  são  destinados  a  um  grande  e  diverso  público, 

independente de suas características locais. Dessa forma, acredita-se que a lógica do livro-

texto perpassa por uma total subsunção do trabalho intelectual, levando o professor a assumir 

o papel de facilitador ou mesmo de instrutor.

Trazendo a discussão para o âmbito do CALL, não seria o computador um momento 

subseqüente dessa subsunção descrita acima? No caso do município de Aracaju, como fica 

essa questão? Vejamos...

2.3 Formação de Professores de Línguas Estrangeiras – Inglês – no Brasil
61 “it is difficult to see  how the teacher might be freed in any way. The internet, while providing more learning 
opportunities for the student, requires the teacher to know more and to do more in order to facilitate interactions 
in this environment”.
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Visando ao entendimento de como tem se dado a formação de professores de línguas 

estrangeiras no Brasil,  principalmente os de língua inglesa, faz-se crucial rever como essa 

língua tem sido tratada no contexto da educação brasileira.

Conforme se tenta mostrar, quando se trata da expansão da língua inglesa, apesar da 

considerável importância atribuída a esse idioma por parte da sociedade atual, o que se vê é 

uma evidente desvalorização do ensino de línguas estrangeiras,  em especial,  do ensino de 

inglês, nas escolas.

O descaso presente nas escolas, decorrente, principalmente, de uma falta de política 

nacional de ensino de línguas estrangeiras, pode ser facilmente compreendido com base na 

análise histórica do ensino de línguas estrangeiras no Brasil. De acordo com Oliveira (1999), 

é somente devido à abertura dos portos às nações amigas, em especial à Inglaterra que, em 

1809, o ensino de línguas estrangeiras modernas é considerado pela educação. Por isso, por 

decreto, cria-se uma cadeira de língua francesa e outra de língua inglesa. Contudo, durante 

muitos anos a supremacia do ensino da língua francesa, em decorrência do caráter universal 

do idioma, tanto na cultura quanto na ciência, e da não exigência do conhecimento de inglês 

para o ingresso nas Academias do Império, vigora no Brasil.

A inclusão oficial do inglês no currículo das escolas só se dá em 1837, com a criação 

do Colégio Pedro II. A partir de então, muitas são as reformas e decretos que repercutem 

diretamente  no  ensino  daquele  idioma.  Ou seja,  seu  ensino  passa  a  variar  concernente  à 

quantidade  de  anos,  ao  caráter  do  seu  ensino  (mais  cultural,  menos  pragmático,  mais 

humanista, menos científico), mas principalmente, quanto à obrigatoriedade. Apenas algo se 

mantém  inalterado:  o  fato  de  se  exigir  do  aluno  “apenas  os  conhecimentos  gramaticais 

necessários à leitura, versão e tradução de textos escritos em língua inglesa – habilidades que 

eram cobradas nos exames preparatórios das academias” (OLIVEIRA, 1999, p.166).

Em 1931, por sua vez, com a reforma do ministro Francisco Campos,  mudanças 

acontecem,  visto que se  dá a  regulamentação relativa  à  metodologia  de ensino  de língua 

inglesa, de acordo com a qual deveria se enfatizar a fonética da língua, “o que fez com que o 

ensino das línguas vivas estrangeiras logo passasse a ter um método oficial: o ‘método direto 

intuitivo’,  segundo  o  qual  a  língua  estrangeira  deveria  ser  ensinada  na  própria  língua 

estrangeira”  (OLIVEIRA,  1999,  p.  168,  grifos  originais);  modificação  provavelmente 

influenciada pela chegada do cinema falado no Brasil em 1920.
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Com o fim da II Guerra Mundial, intensifica-se o uso da língua inglesa e a difusão 

dos valores culturais americanos, fruto do crescimento econômico do país. Mesmo assim, a 

história brasileira continua com exemplos de reformas, decretos e leis que modificam o status  

do ensino da língua inglesa, considerando-a disciplina optativa. A LDB, lei 4.024 de 1961 e 

5.692 de 1971, por exemplo, ignoram a importância do ensino de línguas estrangeiras,  ao 

considerá-lo  como  optativo,  cuja  inclusão  deve  ser  decidida  pelos  conselhos  estaduais. 

(PAIVA, 2003).

É só após a aprovação da Nova LDB (9.394) em 1996, que aparentemente dar-se-ia 

um  salto  qualitativo  no  ensino  de  línguas  estrangeiras,  uma  vez  que  esse  passa  a  ser 

obrigatório nas quatro últimas séries do ensino fundamental e no ensino médio. Entretanto, na 

verdade, algumas ações governamentais demonstram que o ensino de idiomas ainda é visto 

com pouca ou quase nenhuma relevância.

Exemplos dessas ações são os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), em especial 

o do Ensino Fundamental, segundo o qual, deve-se privilegiar o ensino da leitura em língua 

estrangeira, visto que

é a habilidade que o aluno pode usar em seu contexto social imediato. [...] Deve-se 
considerar também o fato de que as condições na sala de aula da maioria das escolas 
brasileiras  (carga  horária  reduzida,  classes  superlotadas,  pouco  domínio  das 
habilidades orais por parte da maioria dos professores) [...] podem inviabilizar o 
ensino das quatro habilidades comunicativas (BRASIL, PCN, 1998, p.20-1, grifos 
nossos).

É notório,  então,  que  ao  invés  de  os  PCN enfatizarem a  necessária  criação  das 

condições para que a obrigatoriedade trazida pela LDB pudesse ser posta em prática, o que de 

fato faz é justificar porque o enunciado da lei não pode ser cumprido. Destarte, a política 

nacional para o ensino de línguas estrangeiras reduz-se à aprovação da legislação e publicação 

dos PCN, uma vez que a não distribuição de livro didático para a disciplina continua a existir, 

assim como a não importância atribuída aos idiomas estrangeiros modernos, não objeto de 

avaliação,  diferente  das  demais  disciplinas,  nos  exames  nacionais,  tais  como:  o  Exame 

Nacional  do  Ensino  Médio  (ENEM)  ou  mesmo  o  Exame  Nacional  de  Desempenho  de 

Estudantes (ENADE),  quando avaliam os alunos de cursos  de graduação em Letras.  Este 

último fato demonstra o descaso no tratamento  dado ao ensino de línguas estrangeiras  e, 

conseqüentemente, à formação do professor da área. Assim, “vista ora como acréscimo, ora 

como opção, a língua estrangeira também é maltratada nos cursos de Letras e, especialmente, 

na parte específica de formação de professores” (PAIVA, 2003, p. 70-1).
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Baseado no currículo mínimo do curso de Letras datado de 1962, grande parte dos 

cursos no país, até hoje, dedicam um número insuficiente de horas para o ensino da língua-

alvo,  ponto  extremamente  problemático  na  formação desse  profissional.  Além disso,  uma 

outra  conseqüência  advinda  desse  currículo  diz  respeito  à  segmentação  existente  entre 

matérias de conteúdo e matérias pedagógicas. O que decorre dessa divisão é a não existência 

de disciplinas específicas para a área de formação do professor de língua estrangeira. Por 

exemplo, na maioria dos cursos de Letras, a disciplina didática normalmente é ministrada por 

um pedagogo cujo conhecimento acerca dos conceitos de lingüística e lingüística aplicada, 

fundamental para o futuro professor de línguas, inexiste. (PAIVA, 2003, p.75).

Uma outra conseqüência da falta de mudanças significativas nos cursos de Letras em 

mais  de  30  anos  relaciona-se  ao  fato  de  existir  um  aumento  na  oferta  de  cursos  de 

Licenciatura dupla (Português e uma língua estrangeira), fruto de um momento histórico no 

qual  a  demanda  pela  formação  de  professores  de  português  era  grande,  sem haver  uma 

equiparação no tocante à carga horária destinada ao ensino da língua portuguesa e da língua 

estrangeira.  Assim,  na  maioria  dos  cursos  privilegia-se  o  ensino  da  língua  portuguesa,  e 

devota-se ao ensino de inglês ou espanhol e suas literaturas um número reduzido de horas que 

nem mesmo chega a ser a metade da carga horária total do curso.

Ignorando totalmente que os graduandos dominam, mesmo que não da forma mais 

culta, os conhecimentos relativos à língua portuguesa, fato que não é verdade em relação à 

língua estrangeira, contribui-se cada vez mais para a alocação no mercado de trabalho, de 

professores despreparados para o ensino da língua estrangeira, que não dominam nem mesmo 

o seu conteúdo de ensino, além da deficiente formação pedagógica. Apesar dos problemas 

envolvidos,  em  especial,  nas  licenciaturas  duplas,  nenhuma  menção  é  feita  a  elas  nas 

diretrizes curriculares para os cursos de Letras.

Entretanto, em que pesem as críticas às diretrizes, avanços são trazidos, uma vez que 

é mencionado, explicitamente, o domínio da língua (estrangeira) como uma competência e 

habilidade prevista para o graduando; bem como é recomendada a integração dos conteúdos 

básicos  com  os  diretamente  relacionados  à  formação  profissional  em  Letras,  como  uma 

tentativa de articular as atividades de ensino com as de formação.

Nessa  perspectiva,  de  acordo  com as  diretrizes,  buscar-se-á,  por  intermédio  das 

atividades de estágio, principalmente, uma maior interação com a escola de educação básica, 

com  vistas  ao  desenvolvimento  de  projetos  de  formação  embasados  no  compartilhar  de 

conhecimentos teóricos e práticos. Dessa maneira,
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o estágio  passa  a  ter  um papel  fundamental  na  formação do professor,  sendo a 
exigência  legal  um  estímulo  à  construção  de  projetos  inovadores  de  formação 
continuada. [...] A instituição formadora associa-se às escolas, que abrem suas portas 
para receber os estagiários, e uma parceria de mão dupla é estabelecida: as escolas 
de educação básica oferecem reflexões e saberes fundamentados em suas práticas 
em diferentes  contextos;  as  instituições  formadoras  dialogam com esses saberes, 
avançando a reflexão teórica com projetos conjuntos de pesquisa. Essa parceria pode 
unir a prática e  a teoria  de forma a gerar,  colaborativamente,  reflexões sobre os 
diferentes saberes, avançando a teoria e a prática em um processo dinâmico em que 
todos os seus componentes são igualmente relevantes (PAIVA, 2003, p.82).

Voltando ao nosso objeto de pesquisa, sabe-se que a realidade precisa ser encarada 

no que  diz  respeito  a  uma grande massa  de  professores  de línguas  estrangeiras,  no  caso 

específico,  de inglês,  graduados tomando-se por base o problemático modelo de currículo 

datado de 1962, para os quais cresce em importância e necessidade a formação continuada.

Propostas de formação continuada de professores de línguas ao redor do país têm 

sido analisadas ou postas em prática por diferentes lingüistas aplicados. Moita Lopes (1996), 

por exemplo, acredita que a formação recebida ao longo dos anos pelos estudantes dos cursos 

de  Letras  seja  dogmática,  ou  seja,  baseada no  ensino  de técnicas  ou  métodos  de ensino, 

expostos ao aluno sem que haja espaço para a discussão do conhecimento relativo à natureza 

da linguagem e aos processos de ensinar e aprender línguas.

Diante  dessa  constatação,  o  autor  propõe  a  implementação  de  programas  de 

formação contínua, nos quais os professores se familiarizam com práticas de fazer pesquisa, 

de modo que eles sejam capazes de refletirem sobre suas práticas e interferirem na realidade, 

por  meio  da  realização  do  que  o  autor  denominou  de  pesquisa-ação62.  Seria,  então,  um 

programa de auto-formação contínua, que envolveria o professor,  levando-o a adotar uma 

atitude de pesquisa em relação ao seu trabalho, gerando, dessa forma, uma reflexão crítica, 

cujos resultados poderiam ser divulgados com a escrita e publicação de relatório oferecido à 

crítica da comunidade e eventual apresentação de seminários sobre os resultados obtidos.

De maneira semelhante, Almeida Filho (1999) defende a necessidade de realização 

de  pesquisa-ação,  ancorada  principalmente  na  prática  de  gravação  de  aulas  e  observação 

realizadas pelo próprio professor e por um professor-observador com vistas à análise de como 

62 O que Moita Lopes (1996, p.185) denomina de pesquisa-ação “é um tipo de investigação realizada por pessoas 
em ação em uma determinada prática social sobre esta mesma prática, em que os resultados são continuamente 
incorporados ao processo de pesquisa, constituindo novo tópico de investigação, de modo que os professores-
pesquisadores, no caso em questão, estejam sempre atuando na produção de conhecimento sobre a sua prática”. 
Ainda, de acordo com o autor, para a efetivação da pesquisa-ação faz-se necessária a utilização de técnicas de 
auto-monitoração  do que  está  acontecendo em sala  de  aula,  tais  como notas  de  campo feitas  pelo próprio 
professor  e/ou  por  um  outro  professor-observador,  anotações  em  diários,  gravações  de  aulas  seguidas  de 
transcrições, entrevistas. Esses instrumentos permitiriam, então, a triangulação de perspectivas relacionadas à 
aula:  a  do  professor  da  turma,  do  observador  e  dos  alunos.  A  partir  da  análise  em conjunto,  ou  seja,  da 
triangulação, torna-se possível dar início a uma teorização, cujo resultado pode ser divulgado.
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se ensina e por que se ensina de uma determinada maneira (análise de abordagem63), levando 

o professor à tomada de consciência e conseqüente mudança. O autor justifica ainda que a sua 

defesa quanto à análise de abordagem deve-se ao fato de que mesmo se o professor não 

estiver ciente da abordagem que norteia a sua prática, ela implicitamente conduzirá sua forma 

de ensinar. Então, uma vez conhecendo a sua abordagem torna-se possível que o professor 

explique por que ensina seguindo um dado estilo e por que obtém certos resultados, tornando-

o consciente do processo e, portanto, permitindo que se torne mais crítico do trabalho o qual 

realiza e mais suscetível a modificações de aspectos ligados à sua prática de sala de aula.

Seguindo a concepção da análise de abordagem, Abrahão (1999) discorre acerca de 

um  projeto  de  formação  continuada,  parte  de  um  projeto  de  pesquisa  de  doutoramento, 

intitulado “Conflitos e Incertezas do Professor de Língua Estrangeira na Renovação de sua  

Prática de Sala de Aula”. Segundo a autora, os resultados obtidos apontam que a formação 

em serviço direcionada ao professor  de língua estrangeira  é  complexa  e gradativa,  o  que 

demanda aprofundamento e reflexão teóricos, além de um longo tempo, visto que “dois anos e 

meio de projeto mostraram-se insuficientes para que [os professores] chegassem a rever suas 

concepções  básicas  de  linguagem,  ensino  e  aprendizagem”  (ABRAHÃO,  1999,  p.  46). 

Continuando,  a  autora  relata  ainda  que  uma  outra  limitação  seria  a  falta  de  trabalho 

direcionado ao aprimoramento da competência lingüístico-comunicativa do docente, uma vez 

que “de nada adianta investir nas competências aplicada (teórica) e profissional do professor, 

se  o  mesmo  não  possui  a  ferramenta  básica  para  o  ensino  que  é  a  própria  língua-alvo” 

(ABRAHÃO, 1999, p.46).

Considerando essa última questão quanto ao domínio da língua-alvo, Celani (2002) 

apresenta  um  programa  bem-sucedido  intitulado  A  Formação  Contínua  do  Professor  de 

Inglês: Um Contexto para a Reconstrução da Prática, ainda em desenvolvimento em São 

Paulo. Segundo a autora, o programa, que contempla três eixos: aprimoramento lingüístico, 

aperfeiçoamento  da  formação  profissional  e  formação  do  multiplicador,  é  resultado  de 

esforços  conjuntos  da  Sociedade  Brasileira  de  Cultura  Inglesa  de  São  Paulo  (SBCI), 

responsável  pelo  primeiro  eixo e  financiadora  do  programa,  e  da  equipe  de  docentes  do 

Programa de Pós-Graduação em Lingüística Aplicada e Estudos da Linguagem (LAEL) da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), responsável pelos outros dois eixos.

63 O autor entende como abordagem, “uma filosofia, um enfoque, uma aproximação, um tratamento ou uma lida” 
(p.16).  Destarte,  no  caso  específico,  a  análise  de  abordagem  requer  “pormenorizar  ao  máximo  possível  a 
configuração de traços indicadores das concepções de língua, linguagem, língua estrangeira, de ensinar e de 
aprender uma língua subjacentes às atividades desempenhadas pela professora sob análise” (p.16).
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A  justificativa  apresentada  pela  autora  para  a  realização  do  projeto  remonta  ao 

abandono em que se encontram os professores da área de línguas estrangeiras, em especial, o 

professor de inglês, em relação ao qual a “preocupação é mais intensa, dada a posição que 

essa  língua  vem  continuamente  assumindo  nas  relações  internacionais”  (CELANI,  2002, 

p.20).

Aliado a essas questões, há ainda o fato de que particularmente o professor da escola 

pública, encontra-se numa situação marginalizada,  uma vez que pouca ou quase nenhuma 

ênfase é dada pelas autoridades educacionais a questões de educação contínua em serviço. Por 

isso, apesar das possibilidades de avanços abertas com o desenvolvimento dos estudos em 

pesquisa-ação, pouco se faz no Brasil em relação à criação de um ambiente de reflexão.

Diante dessas questões, concordamos com a infeliz constatação de que, inclusive no 

Brasil,

Embora  o  inglês  seja  quase  universalmente  ensinado  em  escolas  secundárias  e 
universidades, a maioria das pessoas em muitos países em desenvolvimento nunca 
fez  o  segundo  grau.  Mesmo  aqueles  que  o  fazem,  deparam-se  com professores 
precariamente  treinados e  que nem falam inglês  bem eles  próprios.  De fato,  em 
muitos  países,  a  única  rota  confiável  para  o  ensino  de  inglês  é  através  da  cara 
educação privada (WARSCHAUER, 2003, p. 95-6, tradução nossa)64.

De fato, o que é dito pelo autor encontra respaldo quando se analisa a questão da 

proliferação de escolas de idiomas, especialmente no Brasil,  conforme demonstrou Berger 

(2005). E, com base na afirmação acima, dar-se-á prosseguimento, no próximo capítulo, à 

pesquisa  empírica  buscando  verificar,  junto  aos  professores  de  inglês  entrevistados,  as 

questões levantadas ao longo do aprofundamento teórico ora realizado.

64 “Even though English is  almost  universally taught in secondary schools and universities,  the majority of 
people in  many developing  countries  never  attend  secondary school.  Even those  who do often  face poorly 
trained teachers who do not speak English themselves.  Indeed,  in many countries, the only reliable route to 
learning English is through expensive private education”.
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3  A  FORMAÇÃO  CONTINUADA  PARA  O  USO  DAS  TIC  DOS 

PROFESSORES DE LÍNGUA INGLESA DO ENSINO FUNDAMENTAL 

DO MUNICÍPIO DE ARACAJU: uma análise a partir de suas falas

O enfoque dos estudos, que abordam a temática de formação de professores, vem 

sendo,  cada  vez  mais,  voltado  para  o  processo  denominado  “formação  continuada”.  Da 

mesma forma, tem havido um crescimento na preocupação de estudiosos quanto à invasão das 

tecnologias na vida diária de milhões de pessoas, muitas vezes advindas de novas atribuições 

trazidas com as mudanças em curso no mercado de trabalho e na esfera do consumo.

Ao longo  dessa  dissertação,  discutiram-se  as  transformações  pelas  quais  passa  a 

sociedade atual, inserida num processo de globalização dos mercados, de mundialização da 

cultura e de crescente expansão da língua inglesa. Analisou-se, também, o que se entende por 

formação docente, seja ela inicial ou continuada, em especial quando aplicada às tecnologias, 

principalmente o computador e a internet. Pretende-se, com base nesses pontos, apresentar a 

análise de como vem se materializando esse processo de formação junto aos professores de 

língua estrangeira, particularmente aos de língua inglesa do município de Aracaju65.

Com o intuito de contextualizar o espaço onde as escolas a serem pesquisadas se 

situam, é importante mencionar que no município de Aracaju, 96,3% da população de 10 a 14 

anos e 86,4% das de 15 a 17 encontram-se freqüentando a escola. Por sua vez, no que diz 

respeito ao nível educacional da população adulta (25 anos ou mais), 47,3% da população tem 

menos  de  8  anos  de  estudo.  Número  que,  à  primeira  vista,  parece  assustador,  mas,  se 

comparado ao restante do estado, demonstra o desenvolvimento da educação em Aracaju em 

relação a outros municípios de Sergipe, conforme a figura 1 consegue demonstrar:

65 O município de Aracaju, capital do estado de Sergipe, abrange uma área de 181,8 km², tem uma densidade 
demográfica  de  2.535,2  hab/km²,  uma  população  de  461.534  habitantes  em 2000,  possuindo  uma  taxa  de 
urbanização de 100%. A maior parte da população concentra-se na faixa de 15 a 64 anos (311.472 habitantes, 
cerca de 68% da população), segundo dados presentes no Atlas do Desenvolvimento Humano do Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).
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Ainda caracterizando o contexto da pesquisa, quanto à utilização das tecnologias da 

informação  e  comunicação  (TIC),  de  acordo  com o  Atlas  do  Desenvolvimento  Humano 

(2000),  apenas  16,1% da  população  do município  de  Aracaju  tem acesso  ao  computador 

enquanto bem de consumo, ao passo que 95,4% possui televisor em casa; fato que comprova 

a exclusão quanto à utilização dessa tecnologia pela maioria da população da cidade.

Essa constatação pode ser mais facilmente visualizada tomando-se por base a renda 

per capita do município,  que embora tenha aumentado de 1991 a 2000 cerca de 34,12%, 

atingindo  assim  o  valor  de  R$  352,74,  demonstra  que  a  riqueza  aumentou,  mas  está 

concentrada, uma vez que esse crescimento foi acompanhado do aumento da desigualdade 

que passou de 0,61 em 1991 para 0,64 em 2000.

De  maneira  geral,  o  índice  de  desenvolvimento  humano  (IDH)  de  Aracaju  tem 

crescido,  graças  principalmente  aos  números  da  educação,  se  comparados  aos  índices 

longevidade e renda, mostrado no gráfico 1. Foi em 2000, considerado bom pelo Programa 

das Nações Unidas para o Desenvolvimento, pois ocupa a 1ª posição no estado de Sergipe e 

689ª posição no Brasil, sendo que 688 municípios (12,5%) estão em situação melhor e 4818 

municípios (87,5%) estão em situação pior ou igual.
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FIGURA 1 – Em Azul: Município de Aracaju.
Fonte: ONU, 2003. [n.p.]



3.1 A gestão pública municipal na formação continuada

No  âmbito  da  educação  pública  municipal  existe,  desde  a  década  de  80,  mais 

precisamente 1988, a partir da nova redação do Estatuto do Magistério do Ensino de 1º e 2º 

graus do Município de Aracaju (lei n. 1.350/1998), regulamentação quanto à existência de 

horas que deverão ser destinadas, dentro da carga horária remunerada do docente, à formação 

continuada.

O artigo 71 dessa  lei  advoga que,  “os  professores  cumprirão 50% do regime de 

trabalho em regência de classe, 12,5% à disposição das unidades de ensino ou da Secretaria da 

Educação  do  Município  para  estudos  sistemáticos;  e  os  37,5%  restantes  em  atividades 

extraclasse” (SERGIPE, 1998, p.23).

Com vistas  a  esclarecer  como essas  horas  não pertencentes  à  regência  de  classe 

deverão ser utilizadas, o primeiro parágrafo do artigo esclarece,

As horas à disposição das Unidades de Ensino ou da Secretaria da Educação do 
Município  para  estudos  sistemáticos  deverão  ser  preenchidas  com  as  seguintes 
atividades:  Seminários,  Simpósios,  Encontros,  Reuniões,  Cursos  e  Atividades 
sistematizadas ligadas ao processo de ensino-aprendizagem (SERGIPE, 1998, p.24).

De acordo com entrevista  realizada  com a  Coordenadora  de  Gestão  Escolar66 da 

Secretaria Municipal de Educação (SEMED) de Aracaju, a regulamentação acerca de horas 

66 Entrevista realizada na SEMED em 06 de setembro de 2006.
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remuneradas destinadas à formação continuada é fruto de luta dos trabalhadores da educação, 

enquadrando-se,  portanto,  como um dos direitos conquistados ao longo de vários anos de 

discussão e reivindicação.

Essa  conquista,  por  sua vez,  é  reafirmada em 2001 quando da publicação da lei 

complementar nº 051/2001 que dispõe sobre o plano de carreira e remuneração do magistério 

público do município de Aracaju. Inicialmente, no artigo 4, mais precisamente no inciso VI, a 

lei  versa  que um dos princípios  básicos  adotados  no magistério  público do município  de 

Aracaju é o “incentivo ao aperfeiçoamento profissional continuado, bem como à melhoria do 

desempenho e da qualidade dos serviços prestados” (SERGIPE, 2001, p. 3).

Na tentativa de se alcançar esse aprimoramento profissional, o artigo 17 que trata da 

qualificação profissional, garante no 2º parágrafo que, “a participação em cursos, seminários, 

congressos e outros eventos educacionais, é um dos direitos do profissional do magistério, 

devendo  ser  acessível  a  todos”;  porém,  o  parágrafo  3º  afirma  que  isso  deve  ocorrer, 

priorizando  “as  áreas  curriculares  carentes  de  professores,  os  professores  que  terão  mais 

tempo de exercício a ser cumprido no sistema, e a utilização de metodologias diversificadas, 

incluindo as que empregam recursos de educação à distância” (SERGIPE, 2001, p.9-10).

Mesmo havendo as prioridades, está garantido, através da lei complementar nº 051 o 

direito à formação continuada a todos os profissionais do magistério público do município de 

Aracaju,  e  esse  direito  é  reafirmado  quando da  distribuição,  no  artigo 29,  da  jornada  de 

trabalho. Segundo esse artigo, “a jornada de trabalho do professor em atividade de docência 

inclui uma parte de horas-aula e uma parte de horas-atividade, conforme disposto no art. 3º 

incisos VI e VII, desta Lei67” (SERGIPE, 2001, p. 12).

A depender da área de atuação do professor, as horas são distribuídas obedecendo-se 

as porcentagens constantes no artigo 71 da lei 1.350/1988, já citadas anteriormente. Dessa 

forma,

a jornada  semanal  para  o  professor  em  docência,  na  educação  infantil  ou  nas 
primeiras  quatro  séries  do  ensino  fundamental,  é  de  32  horas,  sendo 20  (vinte) 
horas-aula  e  12  (doze)  horas-atividade;  [e]  a  jornada  mínima  semanal  para  o 
professor em docência, nas quatro últimas séries do ensino fundamental, é de 25 
(vinte  e  cinco)  horas,  sendo  13  (treze)  horas-aula  e  12  (doze)  horas-atividade; 
[enquanto]  a  jornada  máxima semanal  para  o  professor  em docência  nas  quatro 
últimas séries do ensino fundamental,  é de 40 (quarenta) horas, sendo 20 (vinte) 

67 Para os efeitos da Lei, esclarece-se no artigo 3º que se entende por hora-aula (inciso VI): “tempo reservado à 
regência de classe, com a participação efetiva do aluno, seja em sala de aula ou em outros locais adequados ao 
processo  de  ensino-aprendizagem”;  hora-atividade  (inciso  VII):  “tempo  cumprido  na  escola  ou  fora  dela, 
destinado  à  preparação  e  avaliação  do  trabalho  didático,  à  colaboração  com a  administração  da  escola,  às 
reuniões pedagógicas, à articulação com a comunidade, ao aperfeiçoamento profissional e a outras atividades de 
caráter pedagógico, de acordo com a proposta pedagógica de cada escola” (SERGIPE, 2001, p.1-2).
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horas-aula e 20 (vinte) horas-atividade. (SERGIPE, 2001, p. 13 – artigos 31, 32 e 33 
respectivamente).

Como  deverão  ser  ocupadas  essas  horas-atividade  consta  no  anexo  I  da  lei 

complementar nº 051/2001 quando apresenta a descrição detalhada em atividades de docência 

do cargo de professor do quadro do magistério público municipal. Dentre as várias descrições, 

é dito que o professor: “participa de palestras, seminários, congressos, encontros pedagógicos, 

cursos, e outros eventos da área educacional científico, cultural e artístico [item 12]; participa 

de grupos de estudo e reflexão da prática docente” [item 15] (SERGIPE, 2001, p. 22).

Anteriormente à promulgação da lei n. 051/2001 a qual temos analisado ao longo 

dessa  seção,  contudo,  através  da  Portaria  n.  313  de  09  de  maio  de  2001,  a  Secretaria 

Municipal de Educação decide, com o objetivo de esclarecer o que está previsto no artigo 67, 

inciso II da LDB (lei 9.394/1996)68 e no artigo 71 da lei 1.350/198869 considerar atividades 

sistematizadas,  “participação  em  atividades  de  formação  continuada  promovida  pela 

Secretaria  Municipal  de  Educação;  estudos  coletivos  entre  os  profissionais  de  ensino  da 

unidade escolar;  estudos individuais”,  as  duas últimas  desde que em consonância  com as 

“diretrizes político, pedagógica e administrativas da Escola Aberta/SEMED”.

Tomando-se por base a lei nº 051/2001, a Secretaria de Educação resolve, mediante a 

Portaria n. 029 de 14 de janeiro de 2002, determinar os dias nos quais os professores ao invés 

de  estarem  em  sala  de  aula,  devem  se  reunir  com  o  intuito  de  realizarem  os  estudos 

sistematizados previstos na lei; na Portaria chamados de hora de estudos. De acordo com esse 

documento, ficaria reservada, para as áreas de Português, Língua Estrangeira e Linguagem 

Artística, por exemplo, a segunda-feira.

Com vistas  a  se  fazer  cumprir  o  que  determina  a  legislação,  a  SEMED tem se 

organizado  no  sentido  de  oferecer  aos  professores  da  rede,  oportunidades  de  formação 

continuada,  conforme pode ser  atestado por  meio  dos  Relatórios  de Gestão da Secretaria 

Municipal de Educação de Aracaju.

Partindo  das  diretrizes  norteadoras,  Gestão  Democrática,  Democratização  do 

Conhecimento e Acesso e Permanência com Qualidade Social, a SEMED tem desenvolvido 

ações, visando à melhoria da qualidade da educação pública municipal, através também, de 

uma política  de valorização dos  profissionais  da  educação,  cujos  dados podem ser  vistos 

abaixo:
68 No artigo 67 está  dito:  “os sistemas  de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, 
assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público: [inciso II]  
aperfeiçoamento  profissional  continuado,  inclusive  com licenciamento  periódico remunerado para  esse fim” 
(BRASIL, LDB, 1996, p. 16).
69 A íntegra desse artigo encontra-se nas páginas 83 e 84 do presente estudo.
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Quantidade  de 
eventos  realizados 
em Aracaju por ano:

Número  de 
participantes:

Quantidade  de 
eventos  realizados 
fora  do  estado  com 
participação  de 
professores  da  rede 
por ano:

Número  de 
participantes:

2001 20 1997 6 40
2002 26 dado não citado 3 16
2003 22 dado não citado 7 dado não citado
2004 9 dado não citado dado não citado dado não citado
2005 12 dado não citado 2 dado não citado

Fonte: Relatórios de Gestão – 2001 a 2005 da Secretaria Municipal de Educação.

Percebe-se,  com base  nesses  dados  que há  um esforço  por  parte  da  SEMED no 

sentido  de  promover  a  participação  dos  docentes  da  rede,  em  eventos  diretamente 

relacionados  à  melhoria  da  qualidade  da  educação,  sejam eles  seminários,  congressos  ou 

oficinas. Conforme o Relatório de 2005, essas ações aliadas a outras como a retomada da 

gestão democrática da escola pública municipal e o estabelecimento do Plano de Carreira e 

Valorização  do  Magistério,  têm  refletido  diretamente  na  melhoria  dos  indicadores 

educacionais, visto que, os índices de aprovação passaram de 54% em 2000 para 60,9% em 

2004, a evasão decresceu de 24,5% em 2000 para 18,9% em 2004, assim como a reprovação 

que diminuiu de 24,5% em 2000 para 20,2% em 2004.

No que se relaciona à quantidade de eventos realizados em Aracaju, por ano, embora 

os dados apresentados pareçam apontar para uma despreocupação por parte da Secretaria, não 

se acredita que seja esse o caso.  Uma explicação plausível para a redução no número de 

eventos realizados em Aracaju é a aposta numa formação continuada realizada dentro de um 

programa  específico,  o  programa  ‘Horas  de  Estudo’,  cuja  lógica  baseia-se  na  realização 

semanal  de  encontros  visando  à  troca  de  experiências  entre  os  pares,  projeto  citado  nos 

Relatórios de 2002, 2003, 2004 e 2005.
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3.1.1 O programa ‘Horas de Estudo’

De acordo com o Relatório de Gestão da Secretaria Municipal de Educação do ano 

de  2004,  “a  formação  continuada,  dentro  da  linha  norteadora  da  democratização  do 

conhecimento  constituiu-se  foco  de  atenção  no  sentido  de  buscar  formadores  que 

estimulassem os professores a desenvolverem uma ação reflexiva sobre seu fazer pedagógico, 

subsidiando-os  na  reorientação  da  sua  ação  educativa”  (p.4).  Dessa  forma,  docentes  de 

instituições de ensino superior, em sua grande maioria, da Universidade Federal de Sergipe, 

atuaram, segundo a Coordenadora Geral do Programa Horas de Estudo70, como formadores 

nesse programa cuja origem data de meados da década de 1980.

Ainda de acordo com a Coordenadora, o programa que consiste na liberação de uma 

porcentagem  da  carga  horária  remunerada  do  professor  para  atividades  de  formação, 

consoante com o que já fora explicitado acima, tem sido foco de modificações, passando, a 

partir do ano de 2005, por uma fase de revitalização, devido ao elevado índice de ausência dos 

professores.  Objetivando atraí-los, novas palestras estariam sendo propostas,  além de uma 

mudança estrutural, citada no Relatório de Gestão de 2005, que seria manter na coordenação 

dos trabalhos por área, um professor da própria rede municipal de educação, ação entendida 

como algo capaz de proporcionar uma relação de maior proximidade com seus pares, visto 

que todos fazem parte de uma mesma realidade.

Dessa forma, o programa passou a acontecer, a partir de 2006, por meio de encontros 

semanais, totalizando 4 encontros mensais, sendo dois realizados na própria escola de atuação 

do docente e outros dois a ocorrerem no Centro Municipal de Aperfeiçoamento e Recursos 

Humanos  (CEMARH),  sob a  coordenação  de  um professor  da  rede  e  da  área  específica, 

chamado de professor-articulador,  responsável  por coordenar e ministrar  a formação,  cuja 

carga horária de trabalho é reduzida em virtude das novas atribuições.

Ainda  de  acordo  com  a  Coordenadora,  essa  ação  seria  resultado  de  uma 

reivindicação dos professores que relataram suas insatisfações com a presença de formadores 

desconhecedores da realidade da rede municipal de ensino de Aracaju.

70 A  Coordenadora  do  Núcleo  de  Educação  Infantil,  bem  como  do  Programa  Horas  de  Estudo  concedeu 
entrevista  em 06 de setembro  de 2006,  na  qual  relatou o funcionamento  e  apresentou documentos  sobre  o 
andamento do Programa Horas de Estudo.
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3.1.1.1 O programa ‘Horas de Estudo’ dirigido aos professores de inglês

Seguindo  a  tendência  comum  às  outras  áreas,  o  percentual  de  ausência  dos 

professores  de  inglês  ao  programa  é  alto.  Contudo,  de  acordo  com  a  Coordenadora  do 

Programa, mostra-se como o pior dentre todas as áreas, visto que vários têm sido os encontros 

nos quais nenhuma presença é relatada.

Percebe-se, destarte,  o descumprimento pela maioria dos professores de inglês do 

que está previsto pela LDB/1996, mais especificamente no artigo 13 inciso V segundo o qual, 

os docentes terão o dever de “ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de 

participar  integralmente  dos  períodos  dedicados  ao  planejamento,  à  avaliação  e  ao 

desenvolvimento profissional”. Da mesma forma, há o descumprimento da lei complementar 

nº 051/2001, segundo a qual a jornada de trabalho do profissional da educação em atividade 

de  docência  inclui  uma  parte  de  horas-aula  e  uma  parte  de  horas-atividade,  aí  incluído 

momento destinado à formação continuada.

A recorrência de tal comportamento,  por sua vez, parece estar relacionada a dois 

possíveis fatores, ambos já discutidos ao longo da construção teórica do capítulo anterior. O 

primeiro  seria  o  descaso  e  a  falta  de  atenção  com  que  é  tratado  o  ensino  de  línguas 

estrangeiras de maneira geral, e de forma específica, o ensino de inglês, seja por parte da 

Secretaria de Educação ou dos próprios professores que vêem o ensino de línguas como algo 

condenado ao mau funcionamento e à ineficácia. Pela parte da SEMED, é possível perceber 

esse descuido quanto ao ensino de inglês nos Relatórios de Gestão, visto que de 2001 a 2005, 

de todos os eventos, há apenas 1 relacionado à formação do professor de língua inglesa.

É o Relatório de Gestão de 2003 (p.5) que apresenta como uma das ações daquele 

ano, visando à democratização do conhecimento, a formação continuada com os professores 

de  inglês,  o  que  subsidiou  a  elaboração  de  um  Projeto  pelos  docentes,  objetivando  a 

sistematização da formação continuada por meio de seminários, cursos, palestras, exposição 

de trabalhos individuais, além da discussão de textos relacionados ao ensino de inglês. Essa 

ação, entretanto, apresenta-se como pontual e não sistematizada, uma vez que não volta a se 

repetir em 2004, nem em 2005.

O  segundo  motivo,  também  já  tratado  anteriormente,  estaria  relacionado  à 

problemática  da  habilitação  dupla  –  Português/Inglês,  comum  aos  professores  de  língua 

inglesa, que faz com que os mesmos sejam também professores de vernáculas, dedicando-se, 
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dessa forma, a duas áreas do conhecimento. Tal fato é comum devido ao reduzido número de 

horas dedicadas  à disciplina língua estrangeira.  Com isso,  a grande maioria  dos  docentes 

acaba complementando a carga horária com aulas de português, disciplina que conta com uma 

carga horária semanal de 4 a 6 horas por turma e inglês, às vezes, uma hora somente. Como 

conseqüência, no dia de realização das oficinas do Programa Horas de Estudo, esses docentes 

optam por  estarem presentes  nas  discussões  da  área  de  língua  portuguesa,  uma vez  que 

ocorrem concomitantemente, haja vista o fato já mencionado de que a partir da portaria nº 029 

de 14 de janeiro de 2002, o dia de segunda-feira é destinado aos estudos sistematizados de 

professores das áreas de Português, Língua Estrangeira e Linguagem Artística.

Os  dados  empíricos  comprovam  essa  prática,  já  que  do  total  dos  entrevistados, 

apenas 22% lecionam apenas língua inglesa, seguido de 33% que disseram estar  esse ano 

ministrando aulas  de língua inglesa  apenas,  mas,  que geralmente  trabalham também com 

português,  redação  ou  literatura,  45%  afirmaram  lecionar  as  duas  disciplinas,  inglês  e 

português.

Analisando-se  os  relatórios  do  Programa  Horas  de  Estudo  apresentados  pela 

Coordenadora e professora-facilitadora da área de língua inglesa, o problema já discutido se 

repete. No que concerne às atividades desenvolvidas no primeiro semestre, a Coordenadora 

afirma que, em um dos encontros relatados, “a participação foi nula”; e num outro, o trabalho 

contou apenas com a participação de 6 professores, em sua maioria, de língua portuguesa. Em 

um outro ponto do relatório, a Coordenadora afirma que, embora tivessem sido iniciadas as 

atividades, com o intuito de se discutir e escolher o material didático de língua inglesa a ser 

adotado pela rede, só foi possível contar com um total de 3 professores, número insuficiente 

para uma tomada de decisão. Mais à frente, concluindo o relato das atividades realizadas no 

primeiro semestre do ano de 2006, a Coordenadora afirma ter havido uma participação maior 

dos professores (embora não especifique números), mas ainda insuficiente para garantir uma 

escolha democrática, e finaliza demonstrando estar esperançosa de que poderá contar com um 

número  mais  representativo  de  professores  que  torne  possível  decidir  a  questão  do  livro 

didático e planejar as aulas de inglês do ano de 2007.

O plano de trabalho do segundo semestre de 2006 apresenta como previsão, mais 

uma vez, avaliação, discussão e definição do livro didático a ser adotado em 2007, além de 

outras discussões de temas relacionados ao ensino-aprendizagem de língua inglesa. Com base 

no relato da Coordenadora71, porém, não foi possível atingir plenamente os objetivos traçados, 

visto que a participação dos professores de inglês foi, em média, novamente muito pequena, 

71 Entrevista realizada em 23 de março de 2007.
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cerca de 3 a 4 professores por encontro. Todavia, um avanço já foi conseguido: a escolha do 

livro didático de inglês a ser adquirido pela SEMED, processo que contou com a participação 

efetiva de cerca de 11 professores,  ou seja,  33%72 do número total de docentes de língua 

inglesa da rede. Embora esse número seja reduzido, a Coordenadora disse estar satisfeita com 

o resultado da escolha do livro, pois foi um processo que, apesar de ser realizado com um 

pequeno número de participantes, contou com a opinião e análise de cada um dos materiais 

expostos por diferentes editoras convidadas para demonstração.

O atendimento a essa antiga reivindicação dos professores, entretanto, não se deu de 

maneira plena, visto que o acordo da SEMED com os docentes foi a compra, para o primeiro 

semestre de 200773, de 40 livros por escola, ou seja, 10 livros por turma de 5ª a 8ª série, já que 

as turmas têm em média 40 alunos cada. A idéia então é que o professor tenha um material de 

consulta que possa ser utilizado com grupos de 4 alunos, uma vez que a Prefeitura Municipal 

de Aracaju (PMA) alegou não contar com recursos financeiros para adquirir livros para todos 

os discentes.  Por outro lado,  a Coordenadora ressaltou que há planos de se comprar  essa 

mesma quantidade de material no segundo semestre, diminuindo assim, a proporção aluno por 

livro.

Foi  possível  constatar,  porém,  que  embora  haja  essa  pequena  participação  dos 

professores em questões importantes como a escolha do livro didático, muitos ao discorrerem 

acerca de como vêem o aprendizado de língua inglesa, afirmaram ser ele problemático devido 

à não existência de material didático para o ensino da língua. Dentre os entrevistados, 45% 

relataram ser esse um sério problema, sendo um dos fatores responsáveis pela precariedade no 

ensino do idioma.

3.2 A gestão pública municipal na formação continuada para a informática 

educativa

72 A Coordenadora vê essa participação como uma vitória e afirmou que o número total de docentes de inglês da 
rede, encontra-se desatualizado, visto que ela conhece mais de um caso de professor que não mais se encontra na 
rede, mas cujo nome ainda faz parte da contagem do número total.
73 Vale ressaltar que até a data da entrevista, 23/03/07 os livros ainda não tinham sido adquiridos. Segundo a 
Coordenadora, embora a proposta tenha sido enviada à SEMED desde novembro, a informação que se teve foi a 
de que o pedido até o dia anterior à nossa conversa,  ainda não havia sido enviado ao setor financeiro para 
efetivação da compra. Mesmo assim, a Coordenadora disse estar esperançosa de que receberia o material ainda 
nesse primeiro semestre.
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De acordo com Malheiros (2005) é a partir da década de 1980, em âmbito nacional, 

que se dá a reformulação e implantação de políticas públicas na área da educação, no sentido 

de resgatar a dívida social de acesso e permanência na escola da população com idade escolar. 

Segundo  a  autora,  é  nesse  contexto  que  se  consolidam  as  três  diretrizes  da  política 

educacional voltadas para a Educação Básica, que estarão presentes na Constituição de 1988, 

nas Leis Orgânicas dos Municípios e nos vários projetos da LDB, orientando também o Plano 

Decenal de Educação para Todos (1993-2002), os Planos Estaduais e Municipais e o Plano 

Nacional de Educação (PNE) dos anos 1990.

Seriam  as  três  diretrizes:  a  universalização  do  acesso  ao  ensino  de  qualidade, 

inicialmente ao ensino fundamental, mas posteriormente ampliando-se ao médio; valorização 

do trabalho docente por meio da criação de Planos de Cargos e Salários; e democratização da 

gestão educacional e da gestão escolar (MALHEIROS, 2005).

É seguindo essas diretrizes nacionais que o Sistema Municipal de Ensino de Aracaju 

dirige a sua política educacional, hoje contando, segundo dados do Censo Escolar 2005 da 

SEMED/PMA, com 1.805 professores,  cerca  de 37  mil  alunos  e  79 escolas,  sendo 41 o 

número de escolas e 1.422 o número de docentes do ensino fundamental.

O  município  tem  trabalhado,  segundo  a  Diretora  de  Ensino  da  SEMED74,  na 

construção do Plano Municipal de Educação (PME), ainda não concluído até meados de 2006 

(quando se deu a entrevista), um dos desafios postos a partir da Nova LDB, que, embora não 

seja uma exigência legal, é de grande relevância, inclusive durante um processo de avaliação 

das condições da educação pública ofertada pelo município.

Não podendo contar  com o PME, buscaram-se outros documentos que pudessem 

permitir  uma  avaliação  da  situação,  atendo-se  aos  Relatórios  de  Gestão  (2001  a  2005). 

Segundo esses documentos,  as diretrizes da Secretaria Municipal  de Educação de Aracaju 

para  o  período  2001  a  2006  seguem  três  eixos  principais:  Gestão  Democrática, 

Democratização do Conhecimento e Acesso e Permanência com Qualidade Social.

Com  vistas  a  seguir  na  direção  das  diretrizes  traçadas,  várias  ações  têm  sido 

planejadas, embora se configurem como projetos soltos diante da não existência de um PME. 

Por exemplo, seguindo a diretriz da Democratização do Conhecimento, fala-se na questão da 

capacitação dos profissionais mediante o Programa Horas de Estudo, bem como de diversos 

cursos nas diferentes áreas.

Em se tratando do Acesso e Permanência com Qualidade Social, a SEMED defende 

a existência de políticas de universalização e de garantia da permanência do aluno na escola. 

74 Entrevista realizada na SEMED em 12 de setembro de 2006.
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Para tal, vários projetos pedagógicos têm sido discutidos e postos em prática, um deles, que 

interessa mais diretamente é o de informática educativa.

Consoante o Relatório de Gestão de 2001, fazem parte das prioridades, uma política 

de aquisição de material didático responsável por subsidiar o trabalho pedagógico das escolas, 

bem  como  atividades  de  informática.  Por  isso,  relata-se  não  apenas  a  compra  de 

microcomputadores mas também a implantação de redes locais nas escolas, restaurações de 

sistemas  danificados  por  vírus,  reparos  de  equipamentos  de  informática,  contratação  de 

estagiários para gerenciar os laboratórios das escolas e a criação de um projeto de capacitação 

profissional para usuários, em fase de elaboração.

O  Relatório  de  2002,  entretanto,  não  dá  continuidade  ao  projeto  de  capacitação 

supracitado e nenhuma menção é feita à questão da informática educativa. Apenas merece 

destaque a informação trazida também no item que trata da política de aquisição de material 

didático, a compra, citada à página 9 do documento, de livros didáticos de inglês para os 

alunos, uma antiga reivindicação dos professores da área.

Dentre as ações visando à permanência do aluno com qualidade social citadas no 

Relatório de 2003 encontram-se, no tocante à informática educativa, a implantação de sistema 

Velox de acesso à internet nas escolas que possuem laboratórios de informática, seriam elas: 

José Antonio da Costa Melo, Presidentes Vargas e Alencar Cardoso (participantes da presente 

pesquisa) e a inauguração do portal da SEMED com o intuito de servir de instrumento de 

integração entre professores e alunos. Mais uma vez nenhuma ação dirigida à formação dos 

professores é mencionada.

O Relatório  de  2004  segue  a  linha  do  ano  anterior  e  faz  alusão  à  aquisição  de 

computadores e de laboratórios de informática para uma escola, a Manoel Bomfim. Cita ainda 

a implementação de projetos sócio-educativos complementares, tais como o de Tecnologia 

Educacional  que  naquele  ano,  conforme  o  Relatório,  atendeu  1.200  alunos  do  ensino 

fundamental. Novamente, ações diretamente relacionadas à formação do professor para o uso 

da informática educativa passam desapercebidas.

Nas  ações  relatadas  como  ocorridas  no  ano  de  2005,  nenhuma  se  relaciona 

diretamente à informática educativa. A única passagem do Relatório de Gestão desse ano, que 

lida com a questão, é quando se trata das ações dirigidas ao público externo à rede municipal 

de ensino, mais precisamente ao Programa de Inclusão de Jovens – ProJovem, visto que, este 

objetiva, dentre outras coisas, promover a inclusão digital. No entanto, vale ressaltar, trata-se 

de um Programa inserido no campo das ações dirigidas ao público externo à rede municipal 

de ensino de Aracaju. Confirma-se, portanto, a falta de uma política contínua de informática 
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educativa, além da carência de oferta de formação continuada para os professores atuantes na 

rede, com vistas à utilização dos vários laboratórios de informática educativa os quais vêm 

sendo inaugurados.

Em entrevista com a Diretora de Ensino da SEMED da gestão 2006, foi possível 

atestar  que,  de  fato,  não  houve a  implantação  de  um Núcleo  de Tecnologia  Educacional 

mediante o qual as diversas ações pudessem tomar corpo, tais como uma política de formação 

docente.  A  Diretora  afirmou  ainda,  que  a  formação  realizada  junto  aos  laboratórios 

implantados delineou-se como uma ação pontual, cujo público alvo não era formado pelos 

professores, mas pelos estagiários os quais atuariam nesses laboratórios juntamente com os 

docentes,  apesar  do  fato  de,  qualquer  professor  que  demonstrasse  interesse,  teria  toda  a 

liberdade de participar.

3.3 Os Laboratórios de Informática Educativa: as falas dos professores

Apresentado os resultados da pesquisa empírica,  é relevante traçar o perfil  sócio-

econômico dos professores integrantes da amostra, numa tentativa de verificar se há outras 

variáveis que vão implicar no trabalho por eles executados em suas atividades docentes.

Primeiramente, analisando o fator idade, obtivemos o resultado representado abaixo:

GRÁFICO 2

Idade dos professores participantes da 
pesquisa

40 a 50 anos 
11%

30 a 40 anos 
33%

acima de 50 
anos 
56%

Fonte: Pesquisa de campo, 2006.
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Em  se  tratando  das  condições  objetivas  para  fazer  uso  de  uma  máquina  cuja 

utilização ainda não é popularizada, como o computador, chegamos aos seguintes resultados, 

expressos a seguir:

GRÁFICO 3

Computador como bem de consumo

Possui 
computador

89%

Não possui 
computador

11%

Fonte: Pesquisa de campo, 2006.

Todos  os  entrevistados,  no  entanto,  usam o  computador  regularmente.  78%  dos 

entrevistados  utilizam-no tanto  em casa quanto  no trabalho,  ao passo que 11% fazem-no 

apenas no local de trabalho e outros 11% apenas em casa.

Todos os respondentes, ou seja, 100% deles freqüentemente acessam a internet, 89% 

possuem acesso em casa. Destes, a grande maioria utiliza o acesso discado – 67% e apenas 

33% fazem uso de Velox para conectarem-se à rede.
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GRÁFICO 4

Acesso à internet pelos professores

Acesso à 
internet
100%

0%

Fonte: Pesquisa de campo, 2006.

Um ponto parece convergir,  em casa ou não,  todos acessam a internet,  uns com 

maior outros com menor freqüência e intimidade com os recursos disponíveis; uma vez que 

100% dos professores entrevistados afirmaram usar a rede para pesquisas em geral, ligadas ou 

não às suas áreas de trabalho. Do total dos participantes da amostra, o que relataram quanto à 

experiência de uso do computados e da internet está demonstrado abaixo:

GRÁFICO 5

Experiência de uso do computador e 
da internet

Muita 
experiência, 

usa toda 
semana

56%

Alguma 
experiência

33%

Pouca 
experiência

11%

Fonte: Pesquisa de campo, 2006.

Os dados coletados parecem apontar para o fato de que a maioria dos professores tem 

condições de ter o computador como um bem de consumo em seus lares. Todavia, deve-se 
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esclarecer  que  tal  realidade  advém  do  fato  de  89%  dos  professores  entrevistados  serem 

concursados  também  e,  portanto,  efetivos  da  rede  pública  estadual  de  ensino;  alguns, 

inclusive, em vias de aposentadoria ou até já aposentados, acumulando cargos em duas esferas 

do magistério público. O único docente que não atua nas duas redes, entretanto, ainda assim 

acumula cargos visto que atua também na rede particular de ensino. Daí decorre que, 100% 

dos  professores  afirmaram  ter  uma  renda  fixa  de,  aproximadamente,  de  6  a  8  salários 

mínimos,  valor que subiu para 9 a 11 salários mínimos por parte de 33% e supera os 12 

salários mínimos em 45% dos entrevistados quando se trata da renda da casa onde residem, ou 

seja, quando se acrescenta ao valor por eles recebidos, a renda de maridos, esposas ou pais; 

ficando apenas 22% dos docentes na mesma faixa, ou seja, a renda própria coincide com a 

renda do lar onde residem.

Pelo  que foi  dito anteriormente  acerca  da  questão  da aposentadoria  por  parte  de 

alguns,  pode-se  inferir  que a  grande maioria  possui  uma larga  experiência  no  magistério 

público, e os números comprovam:

GRÁFICO 6

Experiência dos professores no 
magistério

Mais de 30 
anos
11%

De 20 a 29 
anos
56%

De 10 a 15 
anos
33%

Fonte: Pesquisa de campo, 2006.

Constata-se, então, que essa amostra conta com professores experientes, visto que 

nenhum deles  atua  como docente  há  menos  de  10  anos,  destarte,  podemos considerá-los 

conhecedores das realidades com as quais lidam. Além de contar com experiência, a maioria 

dos  professores  selecionados  possuem ainda qualificação  profissional,  conforme os  dados 

levantados:
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GRÁFICO 7

Qualificação dos professores

Possuem 
apenas o 3º 
grau 33%

Possuem o 
título de 

mestre 22%

São 
Especialistas 

45%

Fonte: Pesquisa de campo, 2006.

Em linhas  gerais,  então,  é  possível  perceber  que mais  de 60% dos entrevistados 

deram continuidade aos seus estudos.

3.3.1 Atuação dos professores na área específica

Um dos aspectos que tem chamado a atenção, por ser um dos fatores responsável por 

proporcionar dificuldade na concretização da formação continuada dos professores de inglês, 

é a questão da duplicidade da habilitação, a qual faz com que o docente não seja apenas 

professor  de  inglês.  Dentre  os  entrevistados,  apenas  22%  afirmaram  lecionar  apenas  a 

disciplina língua inglesa, ao passo que 45% disseram ser professores de inglês e português, 

enquanto  33%  embora  afirmassem  estar  ministrando  a  disciplina  de  inglês  atualmente, 

costumeiramente lecionam outras disciplinas, tais como Português, Redação e Literatura.

96



GRÁFICO 8

Disciplinas ministradas

Inglês e 
Português 

45%

Inglês 
apenas 

atualmente 
33%

Inglês 22%

Fonte: Pesquisa de campo, 2006.

A fala de uma das professoras ilustra bem o que está sendo dito: “quando assim falta, 

no caso,  matérias  pra Inglês,  então no caso assim, me chamam pra ensinar  Português ou 

Literatura,  mas assim eu geralmente  não gosto,  então geralmente  eu recuso,  só realmente 

assim em estado de urgência, mas acabo tendo que aceitar”.

Uma outra entrevistada quando perguntada com que freqüência ela ensina inglês, 

afirmou: “depende do semestre, da quantidade de professores que tem pra Português, é porque 

sempre aposenta professor durante o semestre, então eles têm que arrumar o horário [...] se 

vem a aposentadoria dos professores de Português, eles vão ajeitando com os professores que 

têm”. E lamentou-se em seguida, por se considerar, na verdade, muito mais professora de 

língua estrangeira.

A preferência dos professores quanto ao ensino de inglês justifica-se, de acordo com 

suas falas, pela importância por eles atribuída ao idioma, uma vez que 100% dos entrevistados 

afirmaram ver a aprendizagem da língua inglesa como importante, apesar de listarem uma 

série de fatores que dificultam o seu ensino.

Dentre os motivos mencionados, destacam-se, devido ao número de citações, o fato 

de o aluno não valorizar o aprendizado de uma língua estrangeira, por acreditar que jamais 

estará em situações nas quais o idioma será de fato necessário. Para a maioria dos professores, 

falas do tipo “professora, eu moro aqui, pra quê que eu quero Inglês?” ou “eu não quero 

inglês, eu nunca vou para a Inglaterra” são comuns. Portanto, os docentes destacam a não 

valorização do aprendizado do idioma pelos alunos, fato também reiterado pelos pais em casa, 
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como uma das razões que explicam o desinteresse por grande parte dos discentes. Por isso, a 

grande maioria dos entrevistados ressaltou a necessidade de tentar atrelar o ensino da língua a 

algo que desperte nos alunos o interesse pelo seu conhecimento. Alguns citaram estratégias 

que consideram úteis, tais como; mostrar a possibilidade de entender músicas, filmes, jogos 

de vídeo game ou até mesmo jogos em rede. Outros disseram tentar mostrar a importância 

para o mercado de trabalho, embora acreditem que esse motivo desperta o interesse em menor 

proporção porque os alunos, em sua maioria na adolescência, não conseguem vislumbrar essa 

necessidade  para  o  trabalho,  porque  além  da  pouca  idade  contam  com  outro  fator,  a 

desesperança de que podem conseguir  um emprego no qual  a  língua seja  necessária.  Em 

outras palavras, de acordo com os professores, parece que a maioria dos estudantes acredita 

que terá, assim como seus pais, sub-empregos, para os quais o conhecimento de um idioma 

estrangeiro  é  indiferente75.  Uma  das  entrevistadas  relatou:  “Eu  acho  necessário,  eu  acho 

importante [o aprendizado de inglês], eu acho que todo mundo tem direito a ter esse acesso, 

embora pra eles, sei lá, é uma coisa assim tão, tão fora da realidade, eles acham que não vão 

precisar de uma língua estrangeira pra nada”.

Outros  entrevistados  citaram que  o  aprendizado  de  língua  inglesa  é  prejudicado 

devido  a  problemas  que  os  alunos  demonstram  ter  em  língua  portuguesa.  Uma  das 

entrevistadas que vê o ensino de inglês  como precário,  afirmou: “eles chegam à 5ª  série, 

alguns lendo e escrevendo muito mal; então, pra você ensinar uma língua estrangeira a um 

menino  que,  que  mal  sabe  sua  própria  língua  [...].  Então,  pra  fazer  uma  ponte,  fica 

complicado”.  Uma  outra  professora  segue  o  mesmo  raciocínio  da  anterior  e  diz  que  o 

aprendizado de inglês é “quase inatingível pra ele [o aluno], já que ele não sabe a dele, a 

língua mãe dele”.

Para  Moita  Lopes  (1996),  idéias  como  essas,  apresentadas  pelos  professores 

participantes da pesquisa,  estariam ligadas a uma crença comum entre docentes de língua 

inglesa: a falta de aptidão para aprender línguas estrangeiras comum em alunos de escola 

pública. Em sua pesquisa, o autor conclui que esse raciocínio é apenas mais uma das crenças 

existentes  sobre  o  ensino-aprendizagem  de  línguas  estrangeiras,  para  o  qual,  nenhuma 

comprovação existe.

Outros motivos relatados por 67% dos entrevistados relacionam-se com a questão da 

falta de condições para o ensino de um idioma estrangeiro. Destes, 44% reclamaram que um 

dos problemas principais é o número de alunos por sala de aula, ou seja, as classes numerosas, 

75 Cabe esclarecer que a maioria das escolas alvo da pesquisa, são localizadas na periferia da cidade, contando 
com alunos de baixa faixa de renda.
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que dificultam ou até impossibilitam o ensino de uma língua estrangeira, uma vez que, seria 

necessário dar atenção especial aos alunos, fato que se torna impossível a partir do número de 

discentes por sala de aula, “não existem condições para que a gente possa ensinar, as salas são 

muito cheias”. Tal afirmação dos professores enquadra-se num problema já discutido nesse 

trabalho, que é a precarização do trabalho docente, diante da enorme proporção, também já 

citada, da quantidade de aluno por professor.

Além das classes numerosas, 56% dos professores acrescentaram aos problemas que 

acarretam falta de condições para o ensino de língua estrangeira, a inexistência de recursos 

didáticos para o professor, em especial, de um livro didático que sirva de base para o trabalho 

do docente, o que levou um professor a ironicamente afirmar: “o material é o que nós temos 

mesmo, você sabe qual é, o de uma escola pública, entendeu?”. E continua: “Numa escola 

particular, são outros quinhentos, né? Na escola pública parece um Deus nos acuda”.

Se no âmbito das escolas especializadas em ensino de língua inglesa é possível se 

falar em subsunção do trabalho intelectual do docente com base no livro didático, visto que 

estes recebem pacotes didáticos prontos, muitas vezes advindos do exterior, que deverão ser 

seguidos rigidamente, na rede pública a situação revela-se completamente distinta. Uma das 

possíveis explicações para a diferença pode estar no fato de que a exploração do trabalho do 

professor pelo Estado se dá numa lógica diferente, a de garantir sua condição de hegemonia, 

ou  seja,  “domesticar”  a  classe  trabalhadora,  enquanto  que  a  iniciativa  privada  explora  o 

trabalho docente de forma capitalista.

Outro professor acrescenta ainda, “tudo é escrito no quadro, tudo é explicado, é um 

horror, isso porque eles não têm livro, não tem nada, nem condições. Às vezes eu tiro do meu 

bolso cópia  de um textozinho ou uma brincadeira,  uma palavrinha-cruzada [...]  Pago pra 

trabalhar”.  Essa  fala  ilustra  bem a  falta  de  condições  objetivas  para  o  ensino  de  inglês, 

principalmente em comunidades carentes, nas quais, nem mesmo condições financeiras, para 

providenciar cópias dos materiais criados pelos professores, existem.

Complementando a crítica à falta de material didático, os entrevistados ressaltam a 

questão do livro didático de inglês que,  conforme uma das professoras,  já existiu e já foi 

distribuído aos alunos, porém, “os professores não recolheram, eu fazia a minha parte, mas os 

outros professores não; a escola trabalha os 3 turnos, os outros professores não fizeram a parte 

deles”. Conseqüentemente, acrescenta um outro docente, ficamos “dando murro em ponta de 

faca,  a  gente  não  consegue  não,  a  gente  consegue  destacar  2,  3  alunos  que  conseguem 

desenvolvimento no aprendizado de língua inglesa, mas uma turma de 40 é muito pouco, é 

um universo muito, muito pouco”.
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Dentre o pouco que conseguem ensinar, afirma uma entrevistada, “pelo que lemos lá 

nos PCN a gente deve ensinar a ler e escrever, isso é o básico e nem isso às vezes a gente 

consegue fazer com os meninos”. Por isso, acrescenta a professora,

eu tenho projeto nessa escola, eu tenho projeto nas outras escolas onde eu ensino de 
ter uma sala ambiente de inglês, onde eu vou ter uma sala montada para o ensino de 
língua  inglesa,  onde  eu  vou  ensinar  inglês  do  jeito  que  deve  ser  ensinado, 
comportando as quatro habilidades, treinando e tal, mas esse projeto tá na gaveta. 
Porque eu fiz, apresentei, só que eu não, eu não tenho recursos pra poder montar 
essa sala, pra poder colocar isso avante, que eu quero muito, porque me angustia 
ensinar a língua do jeito que a gente ensina nas escolas, isso quando você vai até 
pras escolas particulares é a mesma coisa, escolas de nível médio e fundamental, a 
língua estrangeira, ela não é abordada da forma correta nas escolas brasileiras,  o 
aluno nessas escolas passam de 5ª ao 3º ano estudando uma língua estrangeira nas 
escolas de ensino regular e eles precisam ir prum cursinho pra aprender a falar uma 
língua  porque eles  não  conseguem aprender  a  falar  uma língua  numa escola  de 
ensino regular, por que que não conseguem? Porque não existem condições para que 
a gente possa ensinar (Fonte: pesquisa de campo).

É possível inferir pelas respostas obtidas ao longo das entrevistas que apenas um 

número  reduzido  professores  conseguiu  relatar  suas  práticas  quando  descreviam  o 

aprendizado de língua inglesa. Ou seja, a maioria tratou muito mais da falta de condições para 

o  ensino  de  inglês.  De  fato,  as  respostas  foram,  em  geral,  evasivas,  e  muito  curtas, 

dificultando o trabalho do pesquisador de captar traços da realidade. Conjeturam-se algumas 

possíveis  razões para essa realidade,  que podem ser da ordem da inexistência de práticas 

significativas, ou mesmo da existência, mas sua não sistematização, ou talvez perpasse pelas 

dificuldades  encontradas  no  processo  de  colheita  de  dados,  advindas  do  pouco  tempo 

disponibilizado pelo professor para a entrevista, que em muitos casos, foi interrompida por 

alunos, coordenadores ou diretores.

No que diz respeito à relação existente entre a crescente necessidade de aprendizado 

da língua inglesa e o contexto contemporâneo, 78% dos respondentes disseram acreditar que o 

aprendizado de inglês liga-se ao fato de a língua inglesa ser necessária para a comunicação 

internacional,  sendo, portanto, a língua predominante no comércio,  na indústria. Um deles 

acrescentou ainda que usa dados a esse respeito para comprovar e convencer os alunos de que 

aprender inglês é fundamental.

Embora usem, conforme já dito anteriormente, o argumento de que é a língua para se 

entender  músicas,  cinema,  vídeo  game,  nenhum  dos  docentes  entrevistados  conseguiu 

relacionar a necessidade de se saber inglês à Indústria Cultural. Além disso, quando indagados 

acerca de o quê fazia a língua ser a da comunicação internacional, nenhum dos entrevistados 

citou a questão da hegemonia norte-americana ou do poder dos Estados Unidos. A grande 
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maioria enxerga a difusão da língua como um movimento natural e irreversível, o qual ocorre 

a partir, especialmente, da explosão da informática. 22% deles disseram não saber por que 

essa é a realidade vigente. O desconhecimento em relação a determinadas questões leva-nos a 

concordar com a idéia de que,

A  prática  e  a  formação  segmentada  dos  especialistas  favorecem  sua  postura 
integradora ao modelo social e político vigente, na medida em ficam desprovidas de 
uma visão crítica e abrangente da realidade. Aos que estão no topo das organizações, 
principalmente  em  função  dos  privilégios  que  acompanham  essa  posição,  não 
interessa nem o questionamento, nem a mudança. Aos demais, mesmo em posições 
desfavoráveis na estrutura social, há o peso ideológico de sua formação acrítica que 
lhes aponta a alternativa da ascensão pelo esforço individual. O individualismo e, no 
limite, o corporativismo constituem o fundamento de sua prática social, reforçando a 
apatia e o conformismo diante do  status quo (KAWAMURA, 1990, p. 66, grifos 
originais).

A ausência do fator crítica, no processo educativo do ensino de inglês, quanto ao 

papel hegemônico da língua nas trocas internacionais, é um fator dificultador na construção 

de  contra-discursos  concernente  às  diferenças  entre  países  e  grupos  sociais.  Além disso, 

concorre com a perpetuação da existência de um consumo passivo de cultura e conhecimento, 

contribuindo  para  a  manutenção  da  situação,  ao  invés  de  servir  como  um dos  possíveis 

instrumentos de mudança.

3.3.2 A informática educativa: formação continuada e utilização dos LIED

Inicialmente,  procurou-se saber dos professores participantes da pesquisa,  a visão 

deles quanto à informática  educativa.  Os respondentes  foram unânimes em afirmar que a 

informática educativa é importante para o processo de ensino-aprendizagem. No entanto, a 

maioria alegou total desconhecimento sobre o tema e 89% deles disseram não ter informação 

alguma acerca da implantação do LIED76 nas escolas onde atuam. A única professora que 

afirmou saber algo a respeito, apenas limitou-se a dizer que tinha conhecimento de que os 

computadores que compunham o Laboratório de informática da escola haviam sido doados, 

portanto, não eram novos.

Apesar de reconhecerem a importância da informática educativa, 78% dos docentes 

disseram não fazer uso dos LIED por uma série de razões:
76 para conhecer um pouco da história da implantação da informática educativa no âmbito do município de 
Aracaju, ver Malheiros (2005).
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GRÁFICO 9

Razões para a não utilização dos LIED

Equipamentos 
não funcionam

11%

Falta de 
monitores para 

auxiliar
56%

Desconhecimento 
do funcionamento 

do Linux
33%

Fonte: Pesquisa de campo, 2006.

A barreira encontrada, quanto ao uso do Linux, merece atenção especial porque ao 

invés de estar cumprindo a grande promessa que é a democratização do uso das tecnologias, 

por se tratar de um software livre, está, na verdade, dificultando o acesso. Pois, conforme 

afirmou uma das professoras,  “é um pouquinho mais difícil  pra eles [os alunos];  o Linux 

dificulta,  sabe;  a  gente  ainda  está  se  adaptando  ao  Linux”.  Uma  outra  acrescenta:  “Eu 

inclusive tentei entrar em contato com a Secretaria Municipal para que eles é, pudessem vir 

dar a abordagem do Linux,  no caso,  para os professores,  mas eu não consegui entrar em 

contato com eles”.

Não se pretende, ao resgatar essa dificuldade enfrentada pelos docentes, defender o 

não uso do software livre por ser menos utilizado. Ao contrário, o que se tenta dizer é que não 

adianta haver um investimento em equipamentos e uma preocupação em equipar as escolas, 

inclusive com softwares livres para democratizar o acesso, se ao professor não for ofertada 

uma formação.

Outras razões foram apontadas para a não utilização dos LIED. Dentre elas, um dos 

docentes mencionou o não domínio do professor na área de informática. Na verdade, segundo 

o professor “eles [os alunos] me dão um banho. Eles se metem com tudo, entram em tudo, 

mexem com tudo e eu fico lá só olhando, entende?” Outros professores citaram a questão do 

mau funcionamento das máquinas. Um dos entrevistados relatou: “só tem funcionando quatro 
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computadores.  Houve  um  vazamento,  pingueira  no  teto,  infelizmente  aí  molhou.  Então, 

alguns tão sem funcionar”.

A contradição existente entre a visão da relevância da informática educativa e sua 

não  utilização  também  é  reforçada  pelas  ações  dos  gestores  da  educação  do  município. 

Porque,  segundo  reportam  os  entrevistados  e  confirma  a  gestão  (já  mencionado 

anteriormente), não tem havido formação específica para a informática educativa. De fato, do 

total da amostra,  apenas 1 (11% do total) dos professores disse ter participado de alguma 

formação relativa à questão, porém, ressaltou que teve acesso porque na época, trabalhava na 

Secretaria de Educação, mas, o curso que fez, nada estava relacionado ao uso da informática 

em sala de aula.

Nota-se,  dessa forma, ausência de uma política que norteie o fluxo das ações no 

campo  da  informática  educativa  na  rede  municipal  de  ensino.  A  própria  escassez  de 

documentos que tratem dessa questão comprova o que está sendo dito. Se para o sucesso de 

uma proposta pedagógica a participação de todos os que fazem parte do processo educacional, 

gestores, professores, alunos e comunidade, é fundamental, nesse sentido, uma reflexão da 

natureza das TIC deve estar presente no projeto político-pedagógico da escola, visto que se 

trata de uma construção coletiva pautada no compromisso da coletividade de explicitar “os 

fundamentos  teórico-metodológicos,  os  objetivos,  o  tipo  de  organização e  as  formas  de 

implementação e avaliação da escola” (VEIGA e RESENDE, 1998, p. 13, grifos originais).

Entendendo  a  importância  do  projeto  político-pedagógico,  à  medida  que  se 

realizavam visitas às escolas selecionadas, foi-se indagando os gestores de cada uma delas 

acerca do acesso ao documento e, surpreendentemente, não foi possível contar com o projeto 

de 4 das 6 escolas pesquisadas. Em 2 delas, a informação da gestão foi a de que o projeto 

ainda estava em construção, portanto, encontrava-se inacessível a consultas. Em outras duas 

escolas, o documento simplesmente não foi encontrado, apesar de várias visitas terem sido 

feitas à escola. Em uma delas, a gestora disse ter emprestado a um dos vários estagiários que 

visitam a escola, e não ter recebido de volta. Em uma outra, o gestor justificou a ausência do 

projeto na escola por ter sido enviado ao Conselho Municipal de Educação, uma vez que a 

escola passava por um processo de reconhecimento, e, concluiu contundentemente, que não 

acreditava que o projeto estaria de volta à escola em tempo hábil para a presente pesquisa, 

pois, normalmente, esses processos são demorados.

Sem poder contar com os projetos político-pedagógicos dessas 4 escolas, decidiu-se 

então, entrevistar os gestores dessas instituições com o intuito de averiguar a existência ou 

não da vinculação das propostas de uso das TIC aos projetos pedagógicos das escolas. As 
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respostas  obtidas  apontaram na  direção  de  falta  de  informações  a  respeito.  Ainda,  pelas 

entrevistas realizadas com os professores foi  possível  identificar a falta  de integração dos 

LIED à proposta pedagógica das escolas. O mesmo foi possível constatar nas duas escolas 

onde se deu o contato com o projeto político-pedagógico.

Infere-se com base nos dados levantados, que, embora os docentes vislumbrem uma 

utilização e acreditem ser importante o uso da informática educativa, com vistas a enriquecer 

o trabalho por eles realizados, propostas de formação nesse sentido são inexistentes. Dessa 

maneira, embora as escolas pesquisadas caminhem na direção da democratização do acesso e 

das  possibilidades  de  uso  das  tecnologias,  o  acesso  ao  capital  cultural  indispensável  à 

apropriação em massa das tecnologias, que poderia se dar por meio da escola, inexiste.

As políticas de formação docente, de maneira geral, também não se distanciam dessa 

situação, posto que, a pesquisa empírica comprovou que do total de docentes entrevistados 

poucos são os freqüentadores de programas dessa natureza:

GRÁFICO 10

Participação em formação continuada 
oferecida pela SEMED

Participa
33%

Não participa
67%

Fonte: Pesquisa de campo, 2006.

Nesses  33%,  entretanto,  16,5%  participa  dos  programas  de  formação  destinados 

apenas à língua portuguesa, ao passo que os outros 16,5% afirma participar apenas às vezes, e 

não regularmente. Do universo dos que afirmaram não participar dos programas de formação 

continuada,  a  grande maioria  apontou  como motivo a  falta  de horário  para  participar  ou 

mesmo  que  isso  acarretaria  em  aulas  a  repor,  embora  esteja  assegurada  por  lei  a  sua 

participação.  Ocorre que,  como a maior parte  dos  docentes atua também na rede pública 
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estadual,  na  segunda-feira,  o  dia  destinado  ao  programa  de  reciclagem  pedagógica  dos 

professores da rede municipal,  ministram aulas na rede estadual,  em seu turno normal de 

trabalho. Como a formação só é ofertada em apenas dois turnos, muitas vezes, há choque de 

horário, impossibilitando a ida do professor.

Houve casos também nos quais foi percebido, pelo horário do professor nas escolas 

pesquisadas que o dia destinado a estudo não tem sido muito respeitado, diante da dificuldade 

de organização dos  horários.  Como conseqüência,  há docentes  que se  ocupam na própria 

escola pública municipal no dia em que deveriam estar liberados para estudos sistematizados.

Daí decorre que, contraditoriamente, apesar de ser elevado o número de reclamações 

quanto à falta de condições materiais de ensino de língua inglesa, da compra de um livro 

didático, por exemplo, do total de entrevistados, 89% não participou da formação continuada 

ofertada pela Secretaria no ano de 2006 que, dentre outros assuntos, tratou da escolha de um 

livro de inglês a ser decidido democraticamente e em seguida comprado pela SEMED.

Além desses motivos,  muitos docentes alegaram não mais participar da formação 

continuada porque, nos encontros, são abordados temas desinteressantes que não contribuem, 

haja vista o fato de não haver apresentação de propostas que visem à melhoria da qualidade 

do ensino de língua inglesa.

De onde advém o problema? Um dos fatores está ligado ao problema do trabalho nos 

dias atuais, que caminha crescentemente à precarização das relações e dos seus processos. O 

que afirmou um dos entrevistados segue nessa direção, “eu gosto de usar a tecnologia quando 

posso, acho que desperta o interesse do aluno pela língua, algo que estamos sempre buscando, 

mas não posso fazer o impossível”. Então, apesar de reconhecerem as vantagens pedagógicas 

que podem ser trazidas com o uso da tecnologia, muitos professores têm consciência de que 

isso acarretaria, ao contrário do que alguns imaginam, um menor tempo livre, já tão escasso 

diante da crescente subsunção do trabalho intelectual, realidade que leva o docente à crescente 

resistência a propostas de formação continuada.

Do total  da amostra,  apenas 22% dos professores utilizam a informática ou mais 

especificamente  a  internet,  com  os  seus  alunos.  Esses  relataram  não  apenas  realizarem 

pesquisa  de  natureza  variada,  ou seja,  sobre  vários  temas,  mediante  leitura  de  textos  em 

inglês,  como também a resolução de exercícios disponibilizados em diferentes páginas da 

internet acerca do assunto trabalhado em sala de aula. Um dos entrevistados fez o seguinte 

relato:

105



Uso sempre, uso sempre. Eu planejo assim sempre uma atividade, entendeu? Eu dou 
uma parte da gramática, eu vou, levo eles na Internet que é pra eles pesquisarem, 
fazerem exercícios lá no computador, lá na gramática, entendeu? Tem muito disso, 
você entra no site, você pega exercício daquilo que você quer, aí eu peço, eles vão e 
fazem on-line  os  exercícios.  [...]  eles  adoram.  Adoram mesmo.  Eu consigo  que 
fiquem quietos e aprendam ao mesmo tempo, [...] é que fascina mesmo. É que você 
apertar uma tecla, ou então você digitar e depois vir a resposta [...]  eles adoram 
(Fonte: Pesquisa de campo).

Esse fascínio narrado pelo docente acima parece ser comum entre aqueles que se 

deparam com a rede mundial de computadores e, diante dessa realidade, cresce o número de 

livros didáticos que buscam conjugar o aprendizado de língua inglesa ao uso da internet. A 

Coordenadora da área de inglês do Programa Horas de Estudo, no entanto, expôs durante 

entrevista que, um dos critérios para a não escolha de determinado livro didático, que parecia 

ser  muito  bom,  foi  o  fato  de  o livro  referir-se  constantemente  à  internet,  além de  tentar 

promover o uso da rede com as atividades propostas. Os professores envolvidos na escolha 

consideraram-no fora da realidade, visto que a internet não faz parte do dia-a-dia da maioria 

das  escolas  da  rede  municipal,  embora  até  faça  parte  da  vida  de  um grande  número  de 

docentes.

Seria essa a perda de uma grande oportunidade de aliar o ensino de inglês ao uso da 

rede? Ou seria mais uma forma fracassada de tentativa de inserção da informatização na vida 

dos  alunos?  Os dados obtidos parecem apontar  na direção da segunda assertiva,  pois,  do 

universo das escolas existentes na rede, nem metade delas possuem LIED. E, dentre as poucas 

que possuem, não tem havido um investimento no sentido de capacitar o professor a utilizar 

esses  laboratórios.  Conseqüentemente,  qualquer  tentativa  de  aliar  o  ensino  ao  uso  das 

tecnologias, em especial da internet, até que a situação seja revista, corre grande risco de ser 

um fracasso.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tomando como ponto de partida a investigação acerca de em que medida e de que 

modo os professores da rede municipal de ensino de Aracaju, atuantes no ensino fundamental, 

utilizam ou não as TIC no ensino de inglês, com vistas a contribuir com o processo educativo, 

foi desenvolvido o presente estudo que agora buscamos sintetizar na esperança de, tomando-

se por base algumas considerações, deixar uma contribuição à educação pública no âmbito da 

cidade de Aracaju, tendo como maior desafio a universalização e o acesso às TIC com base na 

visão crítica do docente de língua inglesa.

Sabendo,  conforme foi  constatado  com a  pesquisa  realizada,  que,  o  que  de  fato 

ocorre  está  distante  do  ideal,  esse  estudo  mostra-se  relevante  por  contribuir  para  o 

entendimento da complexa realidade escolar e para possíveis tomadas de decisão no âmbito 

do município de Aracaju.

De acordo com Bolaño e Lima (2001) é óbvia a importância crescente da informática 

na vida das pessoas. De forma semelhante, é também claro o valor que o aprendizado de um 

idioma estrangeiro, principalmente do inglês, tem hoje, diante de um mundo no qual essa é a 

língua da comunicação internacional, da Indústria Cultural, das trocas comerciais, do mundo 

do trabalho, enfim, da hegemonia norte-americana.

Retomando  um  trecho  de  The  Tempest,  de  Shakespeare,  no  qual  Caliban  diz  a 

Próspero,  “você  me  ensinou  a  sua  língua  e  a  minha  vantagem  é  que  agora  sei  como 

amaldiçoar”77, reitera-se a defesa, construída ao longo desse trabalho quanto à necessidade de 

se aprender a língua inglesa, embora admita-se que a sua hegemonia deva-se a fatores como o 

domínio dos Estados Unidos, assim como o é a questão da difusão das TIC e, em especial, da 

internet, nosso principal foco concernente à análise das tecnologias.

Apesar  dessas  questões,  a  realidade  encontrada  com  a  realização  desse  estudo, 

mostrou-se delas desconectada, visto que nos deparamos, de maneira geral, com a ineficácia 

do ensino de língua inglesa, relatada pelos docentes,  e com a ineficiência no processo de 

formação continuada  dirigida  aos  professores  de  inglês,  além da  inexistência  de  políticas 

públicas  de  formação  específica  em  informática  educativa  relatada,  não  apenas  pelos 

professores  entrevistados,  mas  também  pelos  gestores  que  contribuíram  com a  pesquisa, 

embora, vale ressaltar, tenham sido encontradas situações que apontam para a melhoria da 

77 SHAKESPEARE,  W.  A  tempestade  (edição  bilíngüe).  Rio  de  Janeiro:  Relume  Dumará,  1991.  P.46,  do 
original em inglês.
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situação  atual,  tais  como  projetos  relatados  e  criados  pelos  próprios  professores,  e  a 

preocupação da gestão com a revitalização do programa “Horas de Estudo”.

É no contexto mais geral, ou seja, da problemática constatada, contudo, que mais e 

mais escolas recebem laboratórios de informática educativa. Ou seja, é à margem do processo 

educativo que se estabelecem as tecnologias da informação e comunicação, sem se considerar 

pontos relevantes e que dificultam a sua utilização no mundo da escola.

Dentre  os  fatores  que  têm  contribuído  para  a  ineficácia  dos  LIED,  aponta-se  a 

inexistente formação continuada dos professores para a sua utilização com base nos dados 

levantados  com os  professores  de inglês  participantes  da  pesquisa.  Na  verdade,  o  estudo 

apontou  que  essa  situação  deficitária  não  se  reduz  à  falta  de  formação  para  o  uso  das 

tecnologias, mas abrange toda a discussão acerca da formação em serviço que, no âmbito do 

município  de  Aracaju,  conforme  os  resultados  obtidos,  encontra-se  problemática.  Um 

conjunto de motivos pode ser citado para explicar a situação atual, além da dificuldade na 

formação  continuada,  valendo  a  pena  mencionar:  a  não  existência  de  apoio  técnico  nas 

escolas (monitores), a dificuldade de entender o software livre, por ser pouco conhecido por 

parte da maioria dos docentes, e o sucateamento de alguns LIED.

No tocante às dificuldades para a realização de formação continuada, destacam-se: 

excesso de trabalho do professor, falta de tempo para participação, desmotivação e falta de 

esperança quanto à situação do ensino nos dias atuais.

A realidade encontrada leva, então, às seguintes indagações: como fica a formação 

do perfil do trabalhador requerido pelo capitalismo na atualidade? Estaria a escola formando 

para o trabalho? Para a vida na qual o trabalho se insere? O que se apresenta comprova que 

nem formar para o trabalho a escola tem conseguido.

Não se pretende, com as constatações desse estudo, todavia, culpar o docente quanto 

a não levar ao discente esses conhecimentos. Ao contrário, acredita-se que o verificado ao 

longo desse trabalho de pesquisa comprova a discussão teórica empreendida, segundo a qual, 

caminha-se  cada  vez  mais  para  a  transferência  de  responsabilidades  do  Estado  para  o 

indivíduo,  representado  pelo  professor,  quanto  aos  avanços  na  educação.  De  maneira 

semelhante, confirma-se que as políticas públicas de informatização na educação marcham no 

caminho da lógica dominante do capital, visto que se favorece a inserção das tecnologias no 

processo social como algo inquestionável e irreversível, quando são, na verdade, conectados a 

interesses políticos e ao processo produtivo.

Em que pese o entendimento quanto à oposição do professor à formação continuada, 

ainda assim, acredita-se ser de extrema relevância a criação de mecanismos,  por parte da 
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gestão,  que  busquem atrair  a  participação  dos  docentes,  pois,  o  que  a  pesquisa  empírica 

aponta é que essa é uma grande necessidade para a rede.

Ora, retornando-se aos dados já trazidos na análise, eles comprovam que 100% dos 

professores  sabem  utilizar,  além  do  computador,  a  internet;  muitos,  inclusive,  estão 

familiarizados com a máquina. Ou seja, o problema da não utilização dos LIED pela grande 

maioria  dos  docentes  passa  por  outras  questões  que  não  dependem apenas  do  acesso  ao 

equipamento. As práticas desses profissionais, ou seja, as atividades relacionadas ao ensino da 

língua inglesa, quando utilizam os recursos disponibilizados pelos LIED, por sua vez, abrem 

espaço  a  novas  pesquisas,  constituindo-se  assim  como  uma  lacuna  não  priorizada  nesse 

trabalho, devido aos objetivos da pesquisa, mas bastante rica.

A difícil situação encontrada revela, então, os problemas que a Secretaria Municipal 

de  Educação  de  Aracaju  precisa  resolver,  visto  que,  apesar  dos  esforços  relatados  pelos 

gestores, percebe-se que a educação municipal pouco avançou durante o período analisado, ou 

seja,  de  2001  a  2006.  Afinal,  as  evidências  empíricas  demonstram  um  descaso  com  a 

formação para a utilização dos LIED que, por sua vez, não páram de chegar às escolas.

Do ponto de vista da instituição escolar, a coisa não é diferente. Os projetos político-

pedagógicos não conectam as TIC às propostas construídas no seio da comunidade da qual 

fazem parte professores, gestores, alunos e pais. Fica à escola esse desafio.

Da  mesma  forma,  fica  à  Gestão  Pública  Municipal  de  Educação,  o  desafio  de 

conseguir  entender  e,  mediante  ações,  colocar  em  prática  a  tão  necessária  formação 

continuada do professor, visando a uma universalização com qualidade de ensino.
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ANEXOS

ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA - ROTEIRO

1  –  Nome  –  Sexo  –  Idade  –  Estado  Civil  –  Filhos?  Idades?  Outra  ocupação  além  do 

magistério municipal? Faixa salarial (por volta de quantos salários mínimos)? Renda da casa 

onde mora (por volta de quantos salários mínimos)?  Qual o tipo de vínculo empregatício? 

2  –  Nível  de  escolaridade  –  Escola  da  rede  municipal  onde  trabalha  –  Leciona  alguma 

disciplina além de inglês? Séries (inglês) – Faixa etária dos alunos (aproximada) – Anos de 

experiência no magistério.

3 – Como você vê o aprendizado de língua inglesa? 

4 –  Como você vê a relação entre a necessidade cada vez maior de aprendizado da língua 

inglesa e o contexto contemporâneo?

5 – Você possui/usa computador em casa? No trabalho? Tem acesso à internet? Que tipo de 

acesso (discado, velox...)?  O que você geralmente faz na internet?  Pesquisa? Usa os seus 

conhecimentos em inglês para isso? 

6 – Que experiência de uso do computador e da internet você possui? 

7 – Você acha importante a informática educativa para o processo de ensino-aprendizagem da 

língua inglesa? 

8 – O que você sabe acerca de como se deu a implantação do LIED da sua escola? Você usa o 

LIED com suas turmas? Como tem se dado na prática o uso do LIED pelos professores de 

língua inglesa? (o que tem sido feito, como e com que freqüência). 

9 – Você participa de algum programa de formação continuada (em especial, oferecido pela 

SEMED)? 

10 – Você participou de alguma capacitação específica para o uso do LIED? Se sim, como 

foi? De que forma tem sido ministrada a formação continuada dos professores para o uso dos 

LIEDs?
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