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RESUMO 

 

Atualmente temos uma geração inteira nascida após o surgimento da Era Digital.  
Alguns anos adiante e não haverá mais aquele que nasceu antes da Internet e todos 
os recursos de tecnologia ligados a grande rede de computadores.  
A tecnologia e educação é alvo de pesquisas e debate nos mais distintos setores da 
sociedade principalmente nos meios acadêmicos. A escola em seu modelo clássico e 
tradicional se vê em crise quanto às novas possibilidades e desafios que os recursos 
tecnológicos oferecem, hoje ensinar e aprender é um desafio tanto para professores 
quanto para alunos, há informações demais, fontes diversas e visões diferentes do 
mundo.  
A sociedade evoluiu e ficou mais complexa e a educação precisa acompanhar, 
repensar o ensino e a utilização da tecnologia no processo educativo é um desafio e 
uma oportunidade para mudanças positivas. Este recurso pode ser uma grande aliada 
para facilitar o aprendizado, mas para isso existe um caminho a percorrer.  
Antes de mais nada os professores precisam de treinamento compatível para que 
saibam usar as ferramentas tecnológicas. O Brasil começa a passos lentos recriar a 
escola e o professor da Era Digital, a recente aprovação da Base Nacional Curricular 
Comum para Educação Infantil e Ensino Fundamental promete o início de uma nova 
era na educação brasileira e se alinha aos melhores e mais qualificados sistemas 
educacionais do mundo. Ela aborda temas de tecnologia e computação em quase 
todas as suas competências de forma transversal.  
O presente trabalho é baseado em pesquisa bibliográfica nas áreas de aprendizagem 
da linguagem, tecnologia e pedagogia, (CASTELLS,1999; FERREIRO,1996; 
SOARES,2003; VYGOTSKY,1998; entre outros autores), conceituando alfabetização 
e letramento e como a tecnologia pode auxiliar nesse processo. 
 
Palavras-chaves: alfabetização, letramento, tecnologias. 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

We now have an entire generation born after the advent of the Digital Age. A few years 
ahead and there will be more that was born before the Internet and all the technology 
resources connected to large computer network. 
Technology and education is the subject of research and debate in the most distinct 
sectors of society, especially in academia. The school in its classic and traditional 
model finds itself in crisis as to the new possibilities and challenges that technological 
resources offer, today teaching and learning is a challenge for both teachers and 
students, there is too much information, diverse sources and different visions of the 
world. 
Society has evolved and become more complex and education needs to accompany, 
rethinking the teaching and use of technology in the educational process is a challenge 
and an opportunity for positive change. This resource can be a great ally to facilitate 
learning, but there is a way to go. 
First of all, teachers need compatible training so that they can use the technological 
tools. Brazil is slowly starting to recreate the school and the teacher of the Digital Age, 
the recent approval of the National Curricular Common Base for Early Childhood 
Education and Elementary Education promises the beginning of a new era in Brazilian 
education and aligns itself with the best and most qualified educational systems of the 
world. It covers topics of technology and computing in almost all its competences in a 
transversal way. 
The present work is based on bibliographical research in the areas of language, 
technology and pedagogy learning (CASTELLS, 1999; FERREIRO, 1996; SOYERES, 
2003; VYGOTSKY, 1998), conceptualizing literacy and literacy, and how technology 
can in this process. 
 
 

Key Works: Literacy, technology. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem como foco principal a influência da tecnologia na 

alfabetização e letramento, o uso dessas ferramentas como metodologia de ensino no 

processo de alfabetização e letramento nas séries iniciais do ensino fundamental. 

 Os estudos de Soares quanto a alfabetização e letramento, Ferreiro e 

Teberosky sobre a aquisição da escrita, Vygotsky e Piaget sobre o processo de 

aprendizagem e todos os procedimentos já existente quanto a alfabetização e 

letramento, proponho a reflexão sobre como usar as ferramentas tecnológicas digitais 

que já são utilizadas pelas crianças em seu dia a dia como recurso didático para a 

aprendizagem desta etapa tão importante que é o desenvolvimento da leitura e 

escrita. 

As escolas e os espaços sociais vivenciam uma era de informação, onde, 

segundo Kenski (2012), comportamentos, práticas, informações e saberes se alteram 

com extrema velocidade. 

Um saber ampliado e mutante caracteriza o estágio do conhecimento na 
atualidade. Essas alterações refletem-se sobre as tradicionais formas de 
pensar e fazer educação. Abrir-se para as novas educações, resultantes de 
mudanças estruturais nas formas de ensinar e aprender possibilitadas pela 
atualidade tecnológica, é o desafio a ser assumido por toda a sociedade. 
(KENSKI, 2012, p. 41). 

Ao discutir sobre o uso das tecnologias digitais na alfabetização e letramento é 

preciso levar em consideração como estas ferramentas podem ser utilizadas 

(aproveitando a experiência dos alunos que já estão tão ‘conectados’ com essas 

ferramentas), onde segundo a autora, “[...] provocam novas mediações entre a 

abordagem do professor, a compreensão do aluno e o conteúdo a ser veiculado” 

(KENSKI, 2012, p. 45), alterando o comportamento de professores e alunos, levando-

os ao melhor conhecimento. 

O texto aborda tecnologias digitais e sua influência na alfabetização e 

letramento bem como os reflexos dessas tecnologias na escola, no trabalho docente 

e no sistema de ensino. 
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PROBLEMA 

De que maneira a tecnologia influencia na alfabetização e letramento? 

OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS 

Objetivos gerais 

Analisar os recursos das tecnologias digitais como potencializadores dos 

processos de alfabetização e letramento de crianças de 5 e ou 6 anos de idade, que 

estão no 1º ano do Ensino Fundamental I, de maneira mais significativa. 

Identificar os elementos geradores de interesse e de criatividade contidos nos 

recursos, destacando a riqueza de informações e de detalhes (sons e imagens) por 

eles oferecidos. 

Objetivos específicos 

Qual a importância da tecnologia na educação, as ferramentas tecnológicas 

têm potencial para promover a qualidade e equidade na educação, além de aproximar 

escola e professor do universo do aluno. 

Apresentar o que é necessário para a transformação na infraestrutura da 

educação e o uso de tecnologia na escola: entender o modelo de ensino, investir na 

formação de professores e planejar critérios para aquisição e utilização de recursos 

digitais. Quais são os melhores recursos tecnológicos para a educação. 
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DELIMITAÇÕES DO ESTUDO 

Esta pesquisa pretende abordar a influência da tecnologia na alfabetização e 

letramento de crianças nas séries iniciais do ensino fundamental, considerar o uso 

das ferramentas de tecnologias digitais no processo de alfabetização levando em 

consideração o conhecimento prévio que a maioria dos alunos tem no uso dessas 

ferramentas além da reflexão sobre como recriar a escola e o professor do século XXI. 

Relevância do estudo 

A alfabetização é o processo que insere a criança no mundo letrado. 

Nesse momento, a influência do meio de convivência e as experiências individuais de 

cada aluno são de suma importância e precisam ser levadas em conta pelo educador.  

O letramento tornou-se imprescindível para a vida em sociedade, ele pode ser 

considerado a condição mínima de afirmação para o ser humano. 

Desenvolver esse processo de forma natural e eficiente constitui o principal 

objetivo desse trabalho e, utilizar a tecnologia como uma das formas ou ferramenta 

para estimular e facilitar a aprendizagem dos alunos. Mostrar as contribuições das TIC 

e o modo como o educador utiliza esses meios tecnológicos no processo de 

alfabetização e letramento.  

Finalizando, quero esclarecer que trabalho com tecnologia e o foco da pesquisa 

é mostrar como a tecnologia influencia a alfabetização e o letramento na atualidade? 
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 Metodologia 

O presente trabalho apresenta-se as etapas do desenvolvimento de pesquisa, 

visando identificar como a tecnologia influencia na alfabetização e letramento de 

alunos do 1º ano do Ensino Fundamental. 

A presente pesquisa de caráter qualitativo parte inicialmente de um 

levantamento bibliográfico, que segundo Lakatos e Markoni:  

[...] trata-se do levantamento, seleção e documentação de toda bibliografia já 
publicada sobre o assunto que está sendo pesquisados, em livros, revistas, 
jornais, boletins, monografias, teses, dissertações [...], com o objetivo de 
colocar o pesquisador em contato direto com todo material já escrito sobre o 
mesmo (LAKATOS E MARKONI,1993, p. 66). 

Dessa forma, procura-se analisar materiais cientificamente já publicados por 

outros pesquisadores, tendo como método de abordagem o hipotético-dedutivo que, 

de acordo com Silva e Silveira (2007, p. 146) trata-se de uma pesquisa que utiliza o 

“raciocínio lógico ponderado por hipóteses1”. 

Portanto, os dados serão coletados por meio de literaturas especializadas que 

viabilizaram o levantamento bibliográfico e análise dos dados para possível alcance 

dos objetivos deste estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Segundo os autores Silva e Silveira (2007, p.146), ―o método de abordagem corresponde aos 
seguintes métodos: método indutivo: parte-se dos dados particulares, para se chegar aos princípios 
universais; método dedutivo: parte-se de premissas gerais, para se confrontarem os dados particulares; 
método dialético: princípio da contradição, da mudança qualitativa, da ação recíproca e da conexão 
universal; e, o método hipotético-dedutivo: raciocínio lógico ponderado por hipótese. 
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Organização do trabalho 

Este trabalho de conclusão de curso foi dividido em seis capítulos: 

1. Introdução: contextualiza o tema e apresenta o problema a ser abordado, os 

objetivos gerais e específicos, a delimitação do estudo, a relevância do estudo, a 

metodologia e a organização do trabalho. 

2. Desenvolvimento teórico, aborda a transformação cultural, tecnológica e 

educacional através do passado, presente e pensando no futuro. 

3. Alfabetização e letramento, explicita como iniciou a alfabetização no Brasil, 

conceituação de alfabetização e letramento e suas diferenças e mostra as atribuições 

da escola na alfabetização e letramento. 

4. O desenvolvimento da criança aborda os níveis de escrita por qual as crianças 

passam no processo de alfabetização, a importância do conhecimento do professor 

desses níveis e o processo da leitura na escola. 

5. As tecnologias na alfabetização e letramento que é o foco principal do trabalho 

aborda e desafio da educação na era da informação, a relação do educador e as 

tecnologias digitais e as tecnologias que podem ser usadas na alfabetização e 

letramento. Este capítulo também fala sobre a homologação recente da Base Nacional 

Comum Curricular para a Educação Infantil e Ensino Fundamental mostrando que a 

tecnologia e a informática estão presentes nas competências de maneira transversal, 

isto já demonstra uma preocupação na inclusão da tecnologia no currículo escolar 

desde a educação básica. 

6. Considerações Finais é a conclusão a que se chegou a partir da pesquisa 

bibliográfica realizada. 
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DESENVOLVIMENTO TEÓRICO 

Olhando o passado, vivenciando o presente e pensando o futuro: a 

transformação cultural, tecnológica e educacional.  

Atualmente temos uma geração inteira nascida após o surgimento da Era 

Digital.  Alguns anos adiante e não haverá mais aquele que nasceu antes da Internet 

e todos os recursos e tecnologias ligados a grande rede de computadores. Futuro? 

De maneira alguma, estamos falando em nome de pessoas que já estão em sua fase 

adulta e conheceram os antigos meios de comunicação antes da conexão com a 

internet e, por tabela, com o compartilhamento online de arquivos. Isso muda o ponto 

de partida do agir social. Afinal de contas, historicamente, estamos em um marco de 

passagem entre duas eras: a analógica e a digital. 

Foi no início dos anos 70 que o mundo começou a mudar depressa. O primeiro 

“boom” foi permitir as pessoas com computadores simples e acesso telefônico 

trocarem documentos, ler notícias e trocarem mensagens. Na década de 90 os sites 

de buscas, portais e comércios virtuais, na virada do milênio entraram online os 

primeiros comunicadores instantâneos (IRC, ICQ, MSN), redes sociais (fotoblogs, 

Orkut) e blogs dando mais liberdade às pessoas de compartilharem suas ideias e 

opiniões. Ainda na década de 90 o conhecido smarthphone, celulares inteligentes, foi 

idealizado para realizar outras tarefas além das chamadas de voz, mas foi no final do 

século XX e início do século XXI que eles se tornaram mais potentes e ganharam 

novas funcionalidades que se aperfeiçoam até os dias de hoje.  Apesar da saturação 

de tecnologia nenhuma geração ainda viveu toda uma vida na era digital.  

Nenhum aspecto importante do mundo contemporâneo hoje fica intocado pela 

maneira que usamos a tecnologia da informação. Na educação cadernos e livros 

didáticos dividem espaço com smartphones, tabletes e em algumas escolas lousas 

digitais, a tecnologia divide espaço (timidamente e por vezes escondido) com o “velho” 

método e ferramentas, listas de chamadas impressas, lousa e giz e os avisos para 

restringir o uso de celulares na escola. Algumas escolas possuem laboratório de 

informática, onde se concentra o ápice da tecnologia, geralmente espaço utilizado 

para pesquisas entre outras atividades, o acesso à internet é controlado e restrito, 

Youtube e Redes Sociais são bloqueados; as salas de aula ainda compartilham do 
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mesmo modelo clássico de carteiras enfileiradas, individuais representando a 

disciplina e o controle da ordem e o professor continua na mesma posição, à frente 

dos alunos demonstrando a sua superioridade. Este é o cenário na maioria das 

escolas de ensino, público e privado, a era digital existe, mas ainda não convive em 

plena harmonia com a analógica. 

Os nativos digitais vivem cercados de informações há um toque da mão, mas 

o acúmulo de informação não garante produção de conhecimento, parece dificultar 

em partes o aprendizado e fazer com que as pessoas fiquem com preguiça de pensar 

já que todas as respostas parecem estarem prontas em um clique. As novas gerações 

têm facilidade e aprendem rápido a usarem as tecnologias de informação e 

comunicação e tem dificuldade de aceitarem os antigos métodos de ensino, eles 

aprendem pela curiosidade, por som, imagem, rapidez é a palavra, tudo tem que ser 

imediato! 

Embora a escola não tenha mudado, culturalmente, essas pessoas que aí 
estão mudaram. E como! Para esses alunos, por exemplo, o professor não é 
mais a única, nem a principal fonte de saber. Eles aprendem, e aprendem 
sempre, em múltiplas e variadas situações. Já chegam à escola sabendo 
muitas coisas. Suas formas de raciocínio não são mais tão lineares – 
introdução, desenvolvimento, e conclusão, mas envolvem aspectos globais 
em que se encontram o lado efetivo, o cognitivo, o intuitivo. Aprendem 
fazendo uso de ambos os hemisférios cerebrais, o que significa que elaboram 
processos mentais em que estão em ação tanto o lado lógico e analítico, 
quanto os aspectos emocionais, intuitivos e criativos. Possuem 
comportamentos de aprendizagem mais abrangente e qualitativamente 
diferentes ao da lógica racional que prevalece nas estruturas das disciplinas 
que a escola deseja que aprendam. (KENSKI, 1996, p.133) 

O conhecimento não é um mero aglomerado de informações desconexas, o 

conhecimento é resultado dos elementos analisados, conexos e organizados em 

sistemas. O fluxo de dados, de informações, e do conhecimento produzido a partir 

destes elementos é o que caracteriza a essência das Tecnologias da Informação e da 

Comunicação.  

Estar atenta às novas formas de aprender, propiciadas pelas tecnologias da 
informação e da comunicação, e criar novas formas de ensinar são 
prescrições imprescindíveis para a escola, sob pena de ela tornar-se 
obsoleta. (BRITO, 2008, p. 16). 

Tecnologias de informação e comunicação são as tecnologias de redes de 
informáticas, os dispositivos que interagem com elas e seus recursos. 
(MARTINEZ, 2004, p.95)  

Informação e conhecimento são elementos distintos; informação é a base 
para a produção de conhecimento, conhecimento é um conjunto de 
declarações organizadas sobre fatos e ideias, apresentando um resultado 
que é transmitido a outros por intermédio de algum meio de comunicação. 
(CASTELLS ,1999, p.35) 
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A fronteira entre informação e conhecimento, também explorada por 
Machado (2000, p.55), fica mais claramente delineadas na Pirâmide 
Informacional proposta pelo autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tecnologia e educação é alvo de pesquisas e debate nos mais distintos 

setores da sociedade principalmente nos meios acadêmicos. A escola em seu modelo 

clássico e tradicional se vê em crise quanto às novas possibilidades e desafios que os 

recursos tecnológicos oferecem, hoje ensinar e aprender é um desafio tanto para 

professores quanto para alunos, há informações demais, fontes diversas e visões 

diferentes do mundo. A sociedade evoluiu e ficou mais complexa e a educação precisa 

acompanhar, repensar o ensino e a utilização da tecnologia no processo educativo é 

um desafio e uma oportunidade para mudanças positivas.   

É necessário que fique claro que o uso das tecnologias na educação não é uma 

ferramenta mágica que resolverá todas as dificuldades e problemas de aprendizagem 

e que a mudança para melhorar a qualidade de ensino não será conduzida apenas 

pelas tecnologias da informação e comunicação. Como disse anteriormente, acesso 

à informação não é garantia de conhecimento e muito menos aprendizagem. As novas 

ferramentas tecnológicas (computadores, internet, etc) como o nome já fiz são 

ferramentas para auxiliar na construção de uma educação de qualidade, os 

protagonistas (professores, alunos, sociedade, família) que precisam saber usar o 

meio para atingir o fim com eficiência. 

 

INTELIGENCIAS

(projetos / valores)

CONHECIMENTOS

(compreensão / teoria)

INFORMAÇÕES

(significado / organização)

DADOS

(qualitativos / quantitativos)

Figura 1 Pirâmide Informacional Machado (2000. p. 65) 
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ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO 

A alfabetização no Brasil 

O ano de 1979 foi o marco fundamental da associação duradoura entre 

alfabetização e a escola que tinha como proposito principal garantir a todos, 

indiscriminadamente, o acesso à cultura escrita. Em 1880 as leis fundamentais 

estabelecem bases da escola pública como sendo obrigatório, gratuito e laica. Neste 

sentido 1979 apenas é o marco inicial, pois é a escola de Jules Ferry que concretiza 

o modelo escolar de alfabetização tal qual o conhecemos hoje. 

O que chamamos hoje de processo de alfabetização é a aprendizagem coletiva 

e simultânea dos rudimentos da leitura e da escrita. Mas nem sempre foi assim.  

A aprendizagem de leitura e escrita era realizada separadamente e 

sucessivamente no tempo. Esses métodos até então eram aplicáveis “à educação 

privada, individual, aplicada ao preceptor, precursor do pedagogo” (Barbosa, 1990, p. 

16). Apenas as crianças que tinham pais com boas condições financeiras é que 

poderiam custear um preceptor para iniciá-las nos primeiros traços de letras, mas isso 

só ocorreria depois de longos anos na aprendizagem da leitura. 

A exclusão social, principalmente ao conhecimento e à cultura educacionais, 

não ocorre apenas em nossa atualidade. A impossibilidade de progressão ou 

ascensão social pelas crianças pobres, à época, parece que era mais comum do que 

o acesso que hoje os discentes dispõem. Apenas os que detinham um bom patrimônio 

financeiro é que poderiam ver seus filhos crescerem aprendendo as artes da letra e 

da escrita. 

A Revolução Francesa iniciou uma “Revolução das Letras”, a partir dela a 

escola se torna universal, gratuita e sobre o controle do poder público que através da 

legislação centralizada e unitário visa massificar para uniformizar. Para determinar a 

metodologia que seria usada nas escolas buscou-se conhecer sistemas de ensino de 

outros países como Alemanha, Holanda e Inglaterra.   

O método Lancaster, também conhecido como Método Mutuo foi o primeiro 

método de ensino utilizado no Brasil, implantado pela lei de 15 de outubro de 1827 

que definia as diretrizes do ensino geral. Joseph Lancaster, em sua técnica 

pedagógica, utilizava os alunos de maior idade e mais aplicados para a transmissão 
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de conhecimentos, estes eram chamados de monitores pois ficavam responsáveis em 

ensinar os alunos mais novos. Os monitores recebiam as orientações de um professor 

para repassarem aos demais. As aulas eram ministradas em um ambiente retangular, 

sem divisão, onde os alunos ficavam enfileirados, sentados um atrás do outro e a 

mesa do professor ficava em um ponto mais alto de onde podia visualizar todo o 

ambiente. Os alunos não chegavam até o professor, o monitor que fazia esta 

mediação. Os conteúdos ensinados eram sobre escrita, leitura, aritmética e ensino 

religioso, para assegurar a ordem e manter os estudos era utilizado o sistema de 

prêmios e castigos. Ao final do século XIX, com as discussões pedagógicas para a 

melhoria do sistema de ensino o método mutuo deixou de ser utilizado. 

Também é no século XIX que as práticas de ler e escrever começa de fato a 

ser vistas de modo associado, como duas faces da mesma moeda. A escrita também 

deixa de ser arte e passa a ser um trabalho manual, o quadro de giz é inserido na 

escola, cartazes de letras, sílabas e palavras são colocadas às vistas das crianças e 

também são feitas mudanças na arquitetura escolar para uma nova organização. 

A alfabetização torna-se obrigatória a partir da proclamação da República, em 

1889. A escola se consolida, então, no lugar para preparar as futuras gerações. 

A escrita, assim, passa a ser critério de seleção e exclusão dos indivíduos de 
nossa sociedade, adquirindo estatuto jurídico. O analfabeto adquire 
visibilidade e a escrita traz a possibilidade de uma solução nova para a 
manutenção de antigas desigualdades, para homogeneizar a heterogeidade 
e a diferença em uma ordem burguesa, urbana e industrial que se 
contrapões/ajusta-se a uma sociedade oligárquica, rural e agrícola. (SILVA, 
1998, P.23) 

A educação passa a ser vista pelos pais como esperança de ascensão social, 

poupando os filhos de um futuro de trabalhos rudes e mal remunerados. Cresce a 

demanda pela educação e “nasce o mito da alfabetização, promoção coletiva, visando 

a mudança social, é substituída pela escala social patrocinada pelo sucesso escolar” 

(BARBOSA. 2001. P.19). É a partir deste ponto que a alfabetização se torna o 

fundamento da escola básica e a leitura e a escrita aprendizagem escolar. 

A história da alfabetização no Brasil pode ser dividida em 4 momentos: 

O 1º momento, a metodização do ensino da leitura, ocorreu até 1890. O ensino da 

leitura era feito através do método sintético, que utilizava de soletração, fônica e 

silabação e a escrita se restringia a caligrafia e ortografia. As primeiras cartilhas, 

produzidas no final do século XIX eram baseadas nos métodos sintéticos. Em 1876, 

a Cartilha Maternal do poeta João de Deus inovou com o método de palavração, 
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também chamado de método analítico, foi muito utilizada na época e considerado 

como o método da fase cientifica e definitiva no ensino da leitura. Por este motivo o 

1º momento ficou conhecido com a metodização do ensino da leitura pois envolvia 

como ensinar usando métodos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

A escola não era como a escola que conhecemos hoje, esse espaço ainda não 

organizado, era chamado pelos gestores de instrução pública como Casa Escola, às 

vezes funcionava em locais alugados pela administração oficial ou pelos próprios 

professores. Uma escola unidocente em espaço reduzido foram os primeiros passos 

para a conquista e organização do sistema escolar que conhecemos hoje. 

O 2º momento, a institucionalização do método analítico, teve início em 1890 e 

vai até 1920, com a reforma da Instrução pública do estado de São Paulo que 

reorganizou o currículo dos grupos escolares. Com a organização dos grupos foi 

possível definir os horários, o currículo com os respectivos conteúdos programáticos, 

fiscalização por parte dos diretores dos grupos mais intensa, racionalidade na 

distribuição dos materiais. 

O 3º momento, alfabetização sobre medida, teve início em 1920 com a Reforma 

Sampaio Dória, que buscou novas propostas para o ensino da leitura e escrita e 

propôs a autonomia didática onde o método deixa de ser obrigatório e passa a ser a 

critério do professor e de sua didática. Lourenço Filho, pensador brasileiro, 

descentraliza a questão da alfabetização propondo como necessário um método 

rigoroso, passo-a-passo, precisamente seguido, ele coloca uma questão nova de 

psicologia que é a maturidade para aprender. Ele apresenta oito tipos de testes 

diferenciados para que as crianças se submetam à esses testes. A ideia é a 

homogeneidade das classes de alfabetização. 

O 4º momento, chamada de alfabetização construtivista e desmetodização, 

teve início nos anos 80 e ocorre uma junção de fatores que se estende até nossos 

Figura 2 - Métodos de ensino 
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dias. O aluno é o ponto de partida, é necessário conhecer o aluno, as suas 

necessidades, o seu conhecimento prévio para se saber onde ele vai chegar, o 

professor é mediador deste conhecimento potencial. A sala heterogênea é essencial 

para que este aprendizado aconteça. 
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Conceituando alfabetização e letramento 

Alfabetização é um termo conhecido e familiar, qualquer pessoa responderia 

que alfabetizar é ensinar a ler e escrever. Alfabetizar é tornar o indivíduo capaz de ler 

e escrever, é o processo de ensino e aprendizagem de um sistema linguístico e da 

forma como usá-lo para se comunicar com a sociedade. Esse processo também 

habilita o sujeito a desenvolver diversos métodos de aprendizado da língua. 

Formar leitores e escritores é uma tarefa árdua que requer técnicas, 

persistência e paciência do professor e aluno. Na alfabetização não há meio termo, 

ou se aprende a ler e escrever ou não. O professor alfabetizador está sob uma 

responsabilidade maior que os demais educadores. 

 Segundo Soares (2003), a alfabetização se faz pelo domínio de uma técnica: 

grafar e reconhecer letras, usar o papel, entender a direcionalidade da escrita, pegar 

no lápis, codificar, estabelecer relações entre sons e letras, e fonemas e grafemas; a 

criança perceber unidades menores que compõem o sistema de escrita (palavras, 

sílabas, letras). 

Sabemos da importância que tem a leitura e escrita para um indivíduo na 

sociedade, a alfabetização é de extrema importância para o sucesso em todos os 

setores da vida, mas apenas saber ler e escrever é insuficiente para a participação 

nas práticas sociais. A maneira de utilizar a leitura e escrita de acordo com as 

demandas sociais é chamada de Letramento. 

Letramento é um termo recentemente adicionado ao vocabulário na literatura 

brasileira e no cotidiano educacional, o termo surge no discurso de especialistas nos 

anos 80.  

Segundo Soares (2003, p. 32, 33), a palavra letramento apareceu pela primeira 

vez no país em 1986 por Mary Kato, no livro “No mundo da escrita: uma perspectiva 

psicolinguística”. A autora acredita que a norma-padrão ou língua culta são 

consequências do letramento e que é função da escola desenvolver o domínio destas 

no aluno. Em 1986, a palavra letramento aparece no livro Adultos não alfabetizados: 

o avesso do avesso, de Leda Verdiani Tfouni, um estudo do modo de falar e pensar 

de adultos não alfabetizados e a partir de 1995 a palavra letramento começou a se 

tornar recorrente na literatura brasileira. 
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O Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, define letramento como 

“processo pedagógico de aquisição e domínio da capacidade de ler, escrever e 

interpretar textos; alfabetização: o nível de letramento dos alunos. Ação ou efeito de 

escrever; escrita”. 

Mas afinal o que é letramento? 

Letramento não é alfabetização, mas são duas coisas indissociáveis e devem 

ser trabalhadas juntas. Letramento é ler em diferentes lugares e sob diferentes 

condições, não só na escola, em exercícios de aprendizagem. É informar-se através 

da leitura, buscar notícias nos mais variados meios de comunicação, interagir através 

da escrita, interpretar textos, formular discursos, ter o domínio da leitura e escrita e 

fazer uso dela nos diversos contextos sociais. 
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A escola e suas atribuições na alfabetização e letramento 

No Brasil, a educação básica é regulamentada pela Constituição Nacional e 

tem como diretrizes norteadoras a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) e o Plano Nacional 

de Educação (PNE). Tais instrumentos legais foram criados para melhor estruturar a 

educação no país.  

Nesses documentos destaca-se a preocupação com o domínio da escrita e da 

leitura para a aquisição de habilidades que colaborem para a formação do cidadão. O 

art. 32 da LDB declara que o objetivo do Ensino Fundamental é “o desenvolvimento 

da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da 

escrita e do cálculo. ” (BRASIL, 2004, p.14). 

Não é a escola e a Educação Infantil que inaugura o contato da criança com a 

escrita porque desde pequenos a criança já tem o contato com o mundo letrado e 

conseguem ler gestos, emoções, mais a frente entender rótulos, imagens e letras 

independente do meio social em que vive.  

A escola vai dar continuidade a esse processo de forma metódica, sistemática 

e planejada. 

De acordo com Soares (2003, p.97), há uma evidente correlação entre 

letramento e escolarização, ou que a escolarização é fator decisivo na promoção 

desta prática, já que, por influência da antiga organização do ensino, tem-se 

tradicionalmente considerado à conclusão da 4ª série do Ensino Fundamental, como 

etapa obrigatória e suficiente para formação do cidadão, e correspondente a nível 

satisfatório de letramento. 

Não é somente na alfabetização e letramento que a criança já possui algum 

conhecimento pré-estabelecido, mas em todas as áreas ela já traz conceitos e 

informações, cabe a escola orientar esse processo que é contínuo. A aprendizagem 

inicial da língua escrita é um processo continuo e especifico de cada criança, a 

educação infantil tem feito a separação entre alfabetização e letramento, dando mais 

ênfase que a criança desenvolva o letramento e não a alfabetização, como se o 

desenvolvimento da conceitualização da escrita interferisse de forma negativa no 

letramento, mas o processo de letramento e alfabetização podem e devem ser 

desenvolvidas em conjunto e de forma continua.   
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É importante que as atividades de alfabetização e letramento trabalhem textos 

de vários gêneros, textos narrativos, informativos, poemas, textos curtos, longos, de 

publicidade. São os ditos letramentos escolares valorizados, da leitura inicial para a 

compreensão de texto, discussão, vocabulário. A integração entre alfabetização e 

letramento ocorre de forma natural quando as atividades têm como eixo principal o 

texto. Partindo do texto desenvolve-se as atividades de leitura, estrutura da língua, 

atividades de escrita e produção de texto. 

A sociedade usa a leitura e escrita o tempo todo em práticas muito 

diferenciadas, a escola não tem costume de valorizar o letramento das práticas 

cotidianas que envolve diferentes culturas e contextos sociais, ela precisa contemplar 

as culturas locais para trabalhar o letramento mais amplamente em conjunto com o 

letramento escolar valorizado (letramento é letramento da escrita). 

A tecnologia é uma ferramenta importante neste processo pois funciona o 

tempo todo em conjunto com texto, imagem, vídeos. A tendência dos professores em 

sala de aula é usar vídeos, músicas em conjunto com a disciplina, mas como forma 

de “descanso”, uma ilustração na aula, mas não como objeto de ensino de leitura e 

escrita. É preciso aprender a ler imagem, música, design assim como se faz a leitura 

e produção de texto escritos. Este é um aspecto importante do letramento e presente 

na geração atual porque a maioria tem contato a tecnologia (tabletes, celulares, 

internet). 

A escola pode trabalhar em conjunto com alfabetização e letramento tradicional 

(leitura e produção de texto) o novo funcionamento de letramento, sobretudo nos 

dispositivos digitais e implica que se trabalhe os multiletramentos também, repensar 

a questão de currículo, trabalhar as culturas locais dos alunos com a cultura valorizada 

que a escola já aborda, como juntar a leitura e a produção de texto que circulam em 

ambientes digitais, TV´s, etc. É importante frisar que o digital não é simplesmente usar 

o tablete com textos em pdf´s, o digital engloba os gêneros digitais (memes, gifs, 

animações), poemas digitais, podcast, game learning, comportamento em redes 

sociais, etc. 

Soares (2002) ressalta que o sintagma letramento digital é usado para referir-

se à questão da prática de leitura e escrita possibilitada pelo computador e pela 

internet, ela apresenta uma nova visão no conceito de letramento, bem como a 

confrontação de tecnologias digitais de leitura e de escrita com tecnologias 
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tipográficas, salientando que cada uma tem seu espaço e um efeito na sociedade, 

resultando em conceitos diferentes de letramento. 

O letramento digital na educação não altera somente a relação do aluno com o 

ensino e a aprendizagem, mas também, modifica o papel do professor que antes tinha 

como função exclusiva transmitir ao aluno o fluxo de conhecimentos contidos em 

livros. 

Um exemplo de letramento, tecnologia e valorização da cultura local para se 

usar em sala de aula é o game Huni Kuin: os caminhos da jiboia, inspirados nas lendas 

de uma tribo acreana, criado em conjunto por pesquisadores paulistanos e por 

Kaxinawás do Baixo Rio Jordão, no Acre, o game conta a história de jovens indígenas 

em sua jornada espiritual para se tornarem “gente verdadeira”, enfrentando desafios 

e adquirindo conhecimentos e habilidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Game Os Caminhos na Jiboia inspirado na cultura do povo Huni Kuin no Acre. 
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O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA 

As etapas do desenvolvimento da escrita 

A fala, linguagem oral, se desenvolve de maneira natural e espontânea na 

criança que vive em um ambiente estimulante e não possui nenhum distúrbio 

fonológico, o mesmo não acontece com o aprendizado da leitura e escrita. A leitura e 

escrita requer esforços e um ambiente estimulante. 

Para Vygotsky a aprendizagem da linguagem escrita é um treinamento artificial, 

que necessita de atenção e esforço do educador e educando. O autor faz uma crítica 

do processo de concepção e desenvolvimento da linguagem escrita de maneira 

mecânica e artificial. Ele alega que o conhecimento é algo fechado e leva a linguagem 

escrita para um segundo plano. As necessidades da criança não são levadas em 

consideração e a escrita é oriunda das mãos dos professores. 

Até agora, a escrita ocupou um lugar muito estreito na prática escolar, em 
relação ao papel fundamental que ela desempenha no desenvolvimento 
cultural da criança. Ensina-se as crianças a desenhar letras e construir 
palavras com elas, mas não se ensina a linguagem escrita. Enfatiza-se de tal 
forma a mecânica de ler o que está escrito que acaba-se obscurecendo a 
linguagem escrita como tal (VYGOTSKY, 1998, p. 139).  

Vygotsky dizia que traçar letras é diferente de compreender a linguagem 

escrita, porque não se esta apenas diante de símbolos, mas diante de sentidos. A 

escrita vai além de traçar letras pois tem uma função comunicativa importante, é 

necessário compreender o uso social, funcional e racional da escrita e não apenas 

codificação. 

“[...] dominar a escrita significa dominar um sistema simbólico extremamente 
complexo que cria sinapses essenciais para outras formas elaboradas de 
pensamento”. (VYGOTSKY, 1998) 

A linguagem escrita é um complexo sistema de signos e fornece um novo 

instrumento de pensamentos à criança, permitindo acesso ao patrimônio cultural da 

humanidade e possibilitando novas formas de se relacionar com outras pessoas e 

conhecimentos. A escrita é um sistema de representação simbólica da realidade, no 

início, a linguagem escrita constitui um simbolismo de segunda ordem, o sistema de 

signos designa sons e palavras da linguagem falada. Progressivamente a linguagem 

falada deixa de ser elo de ligação e a linguagem escrita passa a ter o papel de 

simbolismo direto. 

Se a escrita é um sistema de signos, como a criança faz para se apropriar dela? 
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A partir de desenhos, faz-de-conta, dança, modelagem e a própria fala que 

servem como base para a aquisição e o desenvolvimento da escrita, todos esses 

processos são práticas comuns na Educação Infantil e auxiliam no processo de 

desenvolvimento da criança de um estágio para o outro. 

O signo visual contém a futura escrita da criança, os gestos são a escrita no ar 

e os signos escritos são simplesmente os gestos que foram fixados. O primeiro 

domínio que os gestos estão ligados à origem dos signos escritos são os rabiscos. 

O segundo domino relatado por Vygotsky, que une os gestos e a linguagem 

escrita são os jogos. Neste caso, para elas, algum objeto pode de imediato denotar 

outros, substituindo-os e tornando-se seus signos. A brincadeira de faz-de-conta é 

uma das grandes contribuições para o desenvolvimento da linguagem escrita. 

O terceiro domínio é o desenho, uma linguagem gráfica que surge tendo por 

base a linguagem verbal. O desenho é o registro do gesto, constituindo passagem do 

gesto para a imagem. Essa característica é referente a percepção da possibilidade de 

representar graficamente o desenho como precursor da escrita. O desenho passa a 

ter significado quando a criança aprende a nominá-lo, relacionando-os com objetos 

concretos. 

São os processos de atividades lúdicas que auxiliam na comunicação da 

criança. Se tirar o lúdico e partir para a sistematização (processo de alfabetização 

tradicional) excessiva vai gerar desinteresse e tornar chata o processo de 

aprendizagem, faz com que a criança aumente o esforço para compreender 

determinada tarefa aumentando a possibilidade de fracasso. A criança é seletiva e 

somente sistematizar atividade não vai auxiliar no seu aprendizado.  

É necessário sim um trabalho sistematizado para a aprendizagem, mas que 

traga sentido, a base que a criança traz para aprender melhor é justamente o lúdico 

da pré-escola. 

“[...] a aquisição da escrita pela criança é um processo do desenvolvimento 
das funções superiores do comportamento infantil. ” (VYGOTSKY, 1998) 

Em outras palavras deixar a criança brincar, se desenvolver em torno de suas 

necessidades momentâneas, em torno daquilo que é necessário para ela naquele 

estágio de desenvolvimento que aos poucos ela vai evoluir para o estágio superior e 

vai aprender a escrever naturalmente com mais capacidade para se deparar com a 

sistematização do ensino. 
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A escrita para a criança tem que ter um sentido, deve ser compreendida como 

um instrumento cultural, é a partir dele que nos comunicamos, nos expressamos, 

expressamos uma série de emoções. 

Dentro desta idéia da escrita enquanto instrumento cultural, aos poucos a 

criança vai se aproximando da importância da mesma.  

Quando se lê um livro para uma criança, mesmo ela não sabendo ler e 

escrever, ela já percebe que as letras do livro têm algum significado e sentido na 

comunicação que ocorre. Esta relação por mais simples que possa parecer é muito 

importante para a criança, é uma atividade muito mais lúdica do que sistematizada 

levando a criança a observar a escrita enquanto instrumento cultural do que 

simplesmente aprender a ler e escrever. 

“[...] a escrita precisa fazer-se uma necessidade natural da criança em uma 
sociedade que lê e escreve. ” (VYGOTSKY, 1998) 

Resumidamente, as diretrizes segundo Vygotsky para a aquisição da 

linguagem escrita são: 

 O ensino da escrita se apresente de modo que a criança sinta 

necessidade dela. 

 A escrita seja apresentada não como um ato motor, mas como uma 

atividade cultual complexa. 

 A necessidade de aprender a escrever seja natural da mesma forma que 

é a necessidade de falar. 

 É preciso ensinar a criança a linguagem escrita e não apenas as letras. 

Segundo Emilia Ferreira, a criança, ao aprender a ler e escrever, é portadora 

de inúmeras experiências, desejos, anseios e dinâmicas particulares de aprendizado. 

Emília Ferreiro e Ana Teberosky defendem a idéia de que, no ato de ler e escrever,  

“[...] existe um sujeito que busca a aquisição de conhecimento, que se propõe 
problemas e trata de solucioná-los, seguindo sua própria metodologia. ” (p.13, 
1986).  

Segundo a autora o processo de aquisição da linguagem escrita é dividido em 

5 etapas, e são elas: nível pré-silábico, nível silábico, nível silábico-alfabético, nível 

alfabético e nível ortográfico. 

E o que podemos encontrar na escrita das crianças em cada um desses níveis? 

O primeiro nível é o Nível Pré-Silábico, neste nível, embora a criança ainda 

não estabeleça a relação de escrita com a pronúncia dos sons da fala, ela já consegue 

compreender a função social da escrita. A criança nessa fase exerce a escrita por 
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meio de rabiscos (garatujas), desenhos e letras de maneira aleatória, assume a idéia 

de que são necessárias poucas letras para escrever o nome de um objeto pequeno e 

muitas letras para escrever o nome de um objeto grande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando ela começa a entender que a escrita é uma representação da fala e 

não uma representação direta do objeto ela passa para o próximo nível que é o nível 

silábico.  

No Nível Silábico, a criança começa a atribuir um valor sonoro à letra para 

representar a palavra. E escreve uma letra para cada sílaba pronunciada. 

Figura 4 - Hipótese Nível Pré-Silábico (não diferencia números de letras e 
formas) 

Figura 5 - Hipótese Nível Pré-Silábico utiliza apenas letras e de preferência do 
seu contexto de realidade (letras do seu nome) e associa a quantidade de 

letras com o tamanho do objeto. 
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Figura 6 - Hipótese Nível Silábico sem valor sonoro (utiliza letras  
aleatórias, ao ler realiza pausas, usando até três letras por pausa) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Quando a criança começa a perceber que a letra é a menor unidade de palavra, 

entende que as palavras diferentes se escrevem de maneira diferente e que uma 

mesma letra pode se repetir em uma mesma palavra, ele passa para o próximo nível, 

que é o nível Silábico-Alfabético. 

No Nível Silábico-Alfabético, que é uma transição do nível silábico para o 

alfabético – como o próprio nome diz – a criança começa a escrever alfabeticamente 

algumas sílabas, mas, de vez em quando, ainda mantêm a hipótese do nível silábico 

de utilizar uma letra para representar uma sílaba. É aquela fase que ele está 

Figura 7 - Hipótese Nível Silábico com valor sonoro (utiliza as vogais 
para ada pausa ao ler e escrever e gradativamente faz uso das 

consoantes respeitando apenas o som de cada letra.) 
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“comendo” algumas letras. Nesta fase a criança ainda tem dificuldade para separas 

as palavras dentro de uma frase.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando começa a entender que uma sílaba pode ter duas ou mais letras, e 

consegue separar as palavras em uma frase, a criança passa para a próxima fase, 

que é o nível alfabético. 

No Nível Alfabético já existe um bom domínio quanto à relação dos sons, 

sílabas, palavras, letras e as regularidades da língua. Geralmente a criança escreve 

do jeito que fala e apresenta alguns erros ortográficos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Hipótese Nível Silábico-Alfabético 

Figura 9 - Hipótese Nível Alfabético 
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Quando a preocupação com a ortografia aparece, a criança passa para o Nível 

Ortográfico.  

O Nível Ortográfico é a fase de aprimoramento da escrita, voltar maior atenção 

para as particularidades e irregularidades da língua e diminuir gradativamente os erros 

ortográficos. 

Cada criança aprende em um ritmo diferente e pode demorar um pouco mais 

ou um pouco menos para passar de um nível para o outro. Emilia Ferreiro defende 

que, as crianças aprendem e são alfabetizadas mais facilmente e estão em processo 

continuo de aprendizagem, enquanto que os adultos já fixaram formas de ação e de 

conhecimento mais difíceis de modificar ressalta ainda que:  

Há crianças que chegam à escola sabendo que a escrita serve para escrever 
coisas inteligentes, divertidas ou importantes. Essas são as que terminam de 
alfabetizar-se na escola, mas começaram a alfabetizar muito antes, através 
da possibilidade de entrar em contato, de interagir com a língua escrita. Há 
outras crianças que necessitam da escola para apropriar-se da escrita. 
(FERREIRO, 1996, p.23) 

De acordo com RCN para educação infantil a aprendizagem da linguagem 

escrita está intrinsicamente associada ao contato com textos diversos, para que as 

crianças possam construir sua capacidade de ler, e às práticas de escrita, para que 

possam desenvolver a capacidade de escrever autonomamente. 

Observando a criança com foco no mundo letrado, mesmo antes da fase 

escolar ela tenta imitar o adulto usando lápis e papel e fingindo ler revistas, livros, 

rótulos de produtos, etc. 
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A leitura e a escola 

Leitura é um processo de interação entre o leitor e o autor, o leitor tem que 

decodificar as palavras, mas também precisa conhecer, entender o que o escritor quis 

dizer.  

A partir do momento em que a criança é colocada numa situação de leitura, ela 

inicia o desenvolvimento dessa aprendizagem. As recentes investigações parecem 

indicar uma certa semelhança entre o processo de aprendizagem da fala e a 

aprendizagem da leitura; se é falando que a criança aprende a falar, é bem provável 

que, lendo, a criança aprende a ler. 

Ler é adentrar outros mundos possíveis. É questionar a realidade para 

compreendê-la melhor, é distanciar-se do texto e assumir uma postura crítica frente 

ao que de fato se diz e ao que se quer dizer, é assumir a cidadania no mundo da 

cultura escrita. 

É possível ler na escola? Essa pergunta pode parecer estranha: porque colocar 

em dúvida a viabilidade da leitura em uma instituição cuja missão fundamental sempre 

foi a de ensinar a ler e escrever? 

Na escola, a concepção de leitura que norteava era a concepção de 

decodificação. A prática escolar da leitura como objeto de ensino era distante da 

realidade.  

Ler não é verbalizar a palavra escrita, é saber tratá-la como signo, atribuir-lhe 
sentido tendo como referência seu significado. (VYGOTSKY, 1998, p. 150). 

Sabemos que nas séries iniciais, a leitura mais decorrente era a de textos 

cartilhados, textos que não existem fora do espaço escolar. Nas séries mais 

avançadas, as práticas de leitura eram muito mais para o aluno mostrar ao professor 

que sabia ler e extrais informações do próprio texto. Essas eram as práticas mais 

decorrentes, tanto nas séries iniciais como nas mais avançadas. 

A partir da década de 80 os discursos oficiais e acadêmicos priorizavam a 

concepção interacionista de linguagem e leitura. Isso significa que as diferentes 

práticas de leitura deveriam ser trazidas para a escola. A partir deste momento surge 

uma grande questão: como escolarizar os textos não escolarizados? Como vivenciar 

na escola e em sala de aula as práticas sociais de leitura que ocorrem fora deste 

espaço? 
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Para que se constitua também em objeto de aprendizagem é necessário que 

tenha sentido do ponto de vista do aluno, o ensino deve ser organizado de forma que 

a leitura e a escrita sejam necessários para o aluno. O que significa, entre outras 

coisas, que deve cumprir uma função para a realização do propósito que ele conhece 

e valoriza. Para que a leitura, como objeto de ensino, não se separe demais da prática 

social que se quer comunicar, é imprescindível que a escola apresente os diversos 

usos que ela tem na vida social. A criança tem que sentir a necessidade de ler e 

escrever.  

[...] a escrita deve ter sentido para a criança, deve ser provocada pela 
necessidade natural, como uma tarefa vital que lhes é imprescindível. 
Unicamente então estaremos seguros de que ela se desenvolverá na criança 
não como um hábito de suas mãos e dedos, mas como um tipo realmente 
novo e complexo de linguagem. “ (VYGOTSKI, 1995, p. 201) 

Buscamos na escola processos psíquicos de ordem superior em relação à 

leitura, a formação de leitores, assim não podemos privar as crianças de vivenciarem 

situações de prática cultural envolvendo o ato de ler. Não podemos dedicar um ano 

da educação infantil e um ano do ensino fundamental ao ensino das letras, sílabas, 

palavras, decodificação de textos, para somente após nos dedicarmos à tarefa de 

formar leitores. Se as funções psíquicas superiores são formadas a partir da interação 

social é imprescindível que desde o início do processo de escolarização as crianças 

convivam em contextos em que haja prática efetiva da leitura, nas quais os adultos 

leem para elas, em que sejam ensinadas a ler, em que sintam a necessidade de se 

apropriarem dessa prática cultural. Isso implica compreendermos que na escola o 

ensino da leitura acontece através do movimento e não de forma estática. 

 [...]A aprendizagem se realiza sempre em forma de colaboração com 
sujeitos mais experientes por meio de uma interação intencional, organizada 
com objetivos definidos e alunos ativos nesse processo. ” (VYGOTSKY, 
1996). 

Consequentemente, cada situação de leitura responderá a um duplo propósito: 

por um lado, ensinar e aprender algo sobre a prática social da leitura (cujo a utilidade 

é imediata para o aluno); o outro é cumprir um objetivo que tenha sentido na 

perspectiva imediata do aluno. 

Colocar em cena situações didáticas que propiciam o encontro dos alunos com 

um problema que devem resolver por si mesmos; o professor ainda que intervenha de 

diversas maneiras para orientar a aprendizagem não explicita o que sabe deixando 

que o aluno resolva com um projeto próprio mobilizando seu desejo de aprender. No 

caso da leitura (e da escrita), os projetos de interpretação-produção que buscam 
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cumprir uma finalidade especifica para dar sentido a leitura também deve alcançar 

alguns (ou vários) dos propósitos sociais da leitura: ler para resolver um problema 

prático (uma receita, um manual); ler para se informar sobre um assunto de interesse 

(cultural, cientifico, etc...); ler para escrever (por exemplo livros, pesquisas na internet 

para trabalho escolar); ler para buscar determinada informação (o endereço de 

alguém, uma palavra no dicionário); ler por prazer(gibis, contos). Cada um desses 

propósitos acima aciona uma modalidade diferente de leitura. 

Quando o objetivo é obter no jornal informações gerais sobre a atualidade, o 

leitor opera de forma seletiva: lê as manchetes de todas as notícias e o corpo das 

mais importantes (ou das que lhe interessa). Quando o objetivo da leitura é resolver 

um problema prático, o leitor tende a examinar cuidadosamente toda a informação 

contida no texto, já que é necessário para pôr em funcionamento o aparelho que quer 

fazer funcionar. Quando se lê por prazer, o leitor pode centrar-se na ação e pular as 

descrições, ou reler várias vezes as frases cuja beleza, ironia ou precisão forem 

marcantes e prestar pouca atenção às outras partes do texto... 

Diferentes modalidades de leitura podem ser utilizadas, em diferentes 

situações, diante de um mesmo tipo de texto:  um artigo de jornal pode ser lido em um 

momento por prazer ou ser utilizado como objeto de reflexão, assim como um poema 

ou um conto. 

A escola, nos dias de hoje, ainda insiste no ensino da leitura como técnica. As 

crianças aprendem o funcionamento do sistema linguístico, mas muitas não aprendem 

a ler, não compreendem o sentido daquilo que está diante dos olhos, não entram no 

mundo da linguagem escrita, no círculo dos que compartilham dispositivos, 

comportamentos, atitudes e significados culturais, acabando por limitar seu 

desenvolvimento cultural. Nessa direção, é preciso ir além de ensinar como funciona 

o nosso sistema de escrita e introduzir as crianças desde o princípio em situações 

vivas de leitura, levando-as a perceber que essa consiste numa atividade produtiva 

para a vida humana.  

Insistir em ensinar a leitura como um hábito sensório-motor e não como 
processo psíquico de uma ordem muito complexa. Constitui-se em algo 
incompreensível se o que buscamos é a formação de leitores. (VYGOTSKI, 
1995, p. 198) 
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AS TECNOLOGIAS NA ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO 

O desafio da educação na era da informação 

O crescimento acelerado da tecnologia nas mais diversas áreas, influenciam, 

consideravelmente, as mudanças que ocorrem na sociedade. O acesso às tecnologias 

amplia as transformações sociais e desencadeia uma série de mudanças na forma 

como essas ferramentas são utilizadas na construção do conhecimento. 

Conectividade, mundo virtual, inclusão digital, cibercultura, entre outros, são 

conceitos “novos”, nos quais temos nos servido para assinalar nossa entrada na “Era 

da informação”. Tais transformações, privilegiam a capacidade das pessoas na busca 

contínua de novos conhecimentos e influencia na aprendizagem, positivamente ou 

negativamente. 

Para tratar da atualização tecnológica da educação, será preciso proceder a 

uma série de considerações. Dawbor expressa claramente a idéia do desafio 

tecnológico da educação quando diz: 

Sem os instrumentos técnicos para ser competente na linha 
profissionalizante, e frágil demais para ser transformadora, a educação 
realmente existente termina por constituir um universo relativamente ilhado 
dos processos de transformação econômica e social. (DAWBOR, 2001, p.12-
13) 

É indiscutível o avanço tecnológico, a educação não pode estar alheia ao novo 

contexto socioeconômico-tecnológico cuja característica principal está em 

ferramentas digitais e na informação digitalizada como nova infraestrutura básica, 

como novo modo de produção. A atualização da educação, por meio da tecnologia, 

apresenta-se como inadiável e inquestionável. 

O mundo que hoje surge constitui ao mesmo tempo um desafio e uma 
oportunidade ao mundo da educação, é um desafio, porque o universo de 
conhecimento está sendo revolucionado tão profundamente, que ninguém vai 
sequer perguntar à educação se ela quer se atualizar. A mudança hoje é uma 
questão de sobrevivência, a realidade é que, pela primeira vez, a educação 
se defronta com a possibilidade de influir de forma determinante sobre o 
nosso desenvolvimento (DAWBOR, 2001, p.12-13) 

A escola contemporânea vem investindo insistentemente em práticas didático-

pedagógicas que possam despertar no aluno o desejo de participar ativamente de 

todas as atividades dentro e fora da escola. Mesmo assim muitas atividades 

relacionadas à escrita e à leitura, propostas pela escola, não apresentam significados 

para a criança. 
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Há a necessidade de serem trabalhadas na escola as práticas pedagógicas e 

recursos didáticos que possam dar ênfase as tecnologias digitais juntamente com as 

metodologias tradicionais pois um não anula a importância da outra. O intuito de 

ambos é inserir a criança que está em processo de desenvolvimento possibilitando o 

acesso ao saber sistematizado, como forma de oportuniza-las melhores condições 

quanto ao acesso à leitura e a produção de textos, uma vez que só escreve bem quem 

lê bem. 

A tecnologia pode ser uma grande aliada para facilitar o aprendizado, mas para 

isso existe um caminho a percorrer. Apenas montar um laboratório de informática e 

disponibilizar ferramentas digitais na escola, muitas vezes “trancado a sete chaves” e 

de acesso quase restrito aos alunos e professores não vai resolver! A primeira coisa 

urgente a se fazer é treinar os professores, muitos deles, se não for a maioria, mal 

sabem usar o próprio celular! Com a velha frase: “Essa tecnologia é bobagem, coisa 

de adolescente...” tentam justificar o injustificável, muitos não aceitam o uso da 

tecnologia na sala de aula. Se afastam da realidade do aluno que já nasceu em um 

mundo digital, que aprende rapidamente a usar qualquer aparelho eletrônico sem 

precisar de ajuda, porque não usar essa facilidade nas atividades em sala de aula? 

Não há como a escola negar a existência da tecnologia e ensinar apenas à 

moda antiga. Sites de pesquisa, aplicativos de celulares e softwares fazem parte do 

processo de socialização dos alunos tanto quanto os livros e a televisão. O professor 

que utilizava quadro negro, livro e vídeo para dar aula, agora tem de inserir as 

tecnologias digitais nesse processo. A tecnologia não ensina nada sozinha, assim 

como a presença ou não de recursos tecnológicos não quer dizer muita coisa sobre a 

qualidade do ensino de uma escola.  

Por outro lado, um bom planejamento faz, sim, a diferença. A questão não está 

na ferramenta usada, mas na metodologia de ensino. Pouco adianta usar a tecnologia 

em sala seguindo a metodologia tradicional, como uma ferramenta para fazer apenas 

cópia de textos. Isso se faz na sala de aula, com lápis e caderno! 

O sistema educacional brasileiro, mesmo passando por dificuldades, vai aos 

poucos tentando se adequar à essa nova realidade tecnológica, a passos lentos pois 

ainda não conseguiram avaliar o impacto da tecnologia, seja para o fim educacional 

ou para lazer, na aprendizagem da criança. 

De acordo com o Censo Escolar que é aplicado anualmente em todo o Brasil, 

coletando informações sobre diversos aspectos das escolas brasileiras, no quesito 
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infraestrutura (escolas que possuem internet, banda larga, computadores para os 

alunos e administração) que relaciona tecnologia e equipamentos a realidade mostra 

que nem todas as escolas estão equipadas tecnologicamente. O censo de 2017 

mostra que nas escolas públicas rurais e urbanas 38% não possuem internet e as que 

possuem somente 49% é internet banda larga. A diferença entre infraestrutura 

tecnológica aumenta mais ainda comparado ao ensino privado. 

 

Figura 11 - Tecnologias de escolas públicas, urbanas e rurais. 

Figura 10 - Tecnologias de escolas privadas, urbanas e rurais. 
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De todas as tecnologias usadas em sala de aula (quadro negro, projetor de 

transparências, TV, aparelho de DVD) até hoje o principal foco era a apresentação da 

informação, hoje o maior desafio é como acessar a informação e oferecer qualidade 

Figura 12 - Equipamentos escolas privadas, urbanas e rurais. 

Figura 13 - Equipamentos escolas públicas, urbanas e rurais. 
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e equidade de acesso à recursos tecnológicos para alunos e professores. Recriar a 

escola e o professor.  

A linha do tempo abaixo mostra as principais tecnologias já criadas para a sala 

de aula e as políticas públicas implantadas no Brasil para acompanhar essas 

inovações. 
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Figura 14 - Linha do tempo:  as tecnologias em sala de aula  
(Fontes: The New York Times / Edudemic / Slate / MEC) 
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O professor e as tecnologias educacionais digitais 

As novas tecnologias podem reforçar a contribuição dos trabalhos 
pedagógicos e didáticos contemporâneos, pois permitem que sejam criadas 
situações de aprendizagens ricas, complexas, diversificadas. 
(PERRENOUND, 1997, P.139). 

Ao tratarmos do trabalho docente é impossível não discutirmos um assunto tão 

atual e por vezes preocupante na educação: a utilização de novas tecnologias digitais 

e qual a influência da mesma no aprendizado dos alunos, principalmente na 

alfabetização e letramento. 

Professores mais antigos tiveram a máquina de escrever como tecnologia 

principal. Em 1990 não existia tantos recursos tecnológicos como hoje, foi um 

processo rápido que surpreendeu a todos. 

Em um mundo de tantas mudanças e novos paradigmas a necessidade de 

transformação nunca foi tão necessária, principalmente na área da educação. 

Entretanto o maior desafio neste processo de transformação é vencer a resistência de 

professores em adotar a tecnologia como ferramenta no auxílio da aprendizagem. Um 

dos maiores motivos dessa resistência é a falta de conhecimento em como utilizar a 

tecnologia para adquirir praticidade no processo de ensino. 

O uso de tabletes e das tecnologias móveis já é uma realidade para os alunos 

que facilmente ultrapassa o uso dos computadores.  É comum hoje ver crianças de 2 

a 6 anos brincando com tabletes e celulares. Como a escola pode trazer essa 

realidade que já é dos alunos para as aulas? Como forma deles aprenderem dentro e 

fora da escola. 

Antes de mais nada os professores precisam de treinamento compatível para 

que saibam usar as ferramentas tecnológicas (TDICs – Tecnologias Digitais de 

Informação e Comunicação), como tecnologias interativas em seus projetos políticos 

pedagógicos, no seu desenvolvimento continuo e na sua prática em sala de aula. 

Geralmente os professores participam apenas como executores de projetos 
educacionais, responsáveis pela utilização dos computadores e 
consumidores dos materiais e programas escolhidos pelos idealizadores. 
Esta é uma visão equivocada, os professores deveriam ser considerados 
parceiros na concepção de todo o trabalho; se assim fosse, as chances de 
sucesso seriam bem maiores (VALENTE, 1997). 

A posição ocupada pelos professores no projeto educacional (executores) é 

muito bem caracteriza por Valente (1997), quando afirma que “Os avanços 

tecnológicos tem desiquilibrado e atropelado o processo de formação fazendo com 
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que o professor se sinta eternamente no estado de ‘principiante’ em relação ao uso 

de tecnologia na educação”. 

A formação do professor deve prover condições para que ele construa 
conhecimento sobre as técnicas computacionais, entenda por que e como 
integrar o computador na sua prática pedagógica e seja capaz de superar 
barreiras de ordem administrativa e pedagógicas. (VALENTE, 1997). 

 Antigamente os professores eram os únicos detentores de informação, hoje o 

mundo vive um processo de revolução digital, globalização e os alunos tem acesso a 

muitas informações e conteúdos.  

É importante frisar que no meio desta revolução tecnológica e vários recursos 

de ensino o professor ainda é o principal, mais importante até que os programas de 

ensino. Adotar um bom currículo apoiado em recursos tradicionais e tecnológicos não 

é o suficiente se o professor não souber por que estão usando ou o que fazer com 

isso. De nada adianta tecnologia de ponta, os melhores livros, recursos e escola, se 

não há comprometimento do professor, se ele não se vê ou age como um dos 

protagonistas do processo de ensino e aprendizagem.  

O professor do século XXI já se enxerga como mediador e parceiro do aluno, 

agora ele precisa usar todos os recursos disponíveis para envolver, conquistar e trazer 

o aluno para a sala de aula. É necessário a conscientizar que a tecnologia educacional 

pode ser uma ferramenta para diferenciação e pode ajudar a melhorar os resultados 

com o aluno.  
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Alfabetização, letramento e as tecnologias digitais 

Nos tópicos anteriores foram abordados que a influência da tecnologia está 

presente em vários setores da sociedade nas mais diversas profissões, a educação, 

o professor e a escola são os que mais sentem o reflexo deste avanço e os que mais 

têm a ganhar com este “novo mundo” que se revela. 

Atualmente a alfabetização não se resume mais apenas em lápis e livros, a 

tecnologia disponibiliza inúmeros recursos para facilitar este processo e torna-lo mais 

atraente para a geração que já nasceu conectada neste “novo mundo”. São jogos, 

aplicativos, livros multimídias e ambientes de aprendizados. Todos esses recursos 

podem contribuir com o ensino. 

Neste contexto, é fundamental trazer a linguagem da tecnologia (tabletes, 

internet, aplicativos, computadores) que já faz parte do cotidiano da maioria dos 

alunos, que é uma linguagem de interesse da sua vida para o desenvolvimento do 

processo de ensino e aprendizagem. As crianças através do uso da tecnologia 

desenvolvem habilidades icônicas, executam várias tarefas ao mesmo tempo e 

desenvolvem habilidades colaborativas.  

Muitas crianças reconhecem as letras de forma (letra bastão) antes mesmo de 

começar a alfabetizar-se, os teclados virtuais de tabletes e celulares torna este tipo 

de escrita mais familiar para os pequenos. Isto se reflete nas escolas. A letra de forma 

é ensinada desde o primeiro dia de aula e usada durante toda a alfabetização. Este 

tipo de letra favorece, são letras isoladas, a criança vai usando e processando para 

entender como é esse sistema de representação da linguagem escrita. Elas 

conseguem identificar as letras nas comunicações visuais em vários locais fora da 

escola e este já é um conhecimento prévio que ela traz para escola. A influência da 

tecnologia facilitou e antecipou o aprendizado da letra de forma, mas é importante 

salientar que não substitui a importância da letra cursiva (letra de mão).  A letra cursiva 

é uma etapa importante para o desenvolvimento infantil, ela desenvolve a 

continuidade na escrita, a legibilidade, ajuda no raciocínio, concentração e habilidade. 

Está claro no contexto escolar cotidiano, que a tecnologia educacional de forma 

alguma atrapalha, muito pelo contrário, pode ser extraordinariamente benéfica para a 
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aprendizagem, não que resolva todos os problemas, mas apresenta vantagens 

inquestionáveis. Segundo Scarpa (2014, p.231), a tecnologia está atrelada a 

alfabetização, mesmo em regiões com escolas mais vulneráveis e crianças de família 

de baixa renda observa-se a familiaridades dos alunos com a tecnologia, mais de 70% 

das crianças tem computador em casa não necessariamente com internet. A 

experiência extraescolar que a criança tem tido com a tecnologia impacta o 

conhecimento que elas têm sobre a escrita e as práticas de linguagem. 

O Brasil homologou recentemente a BNCC - Base Nacional Curricular Comum 

para Educação Infantil e Ensino Fundamental, que promete o início de uma nova era 

na educação brasileira e se alinha aos melhores e mais qualificados sistemas 

educacionais do mundo. A BNCC é um documento plural, contemporâneo, e 

estabelece com clareza o conjunto de aprendizagens essenciais e indispensáveis a 

que todos os estudantes, crianças, jovens e adultos, têm direito. Com ela, redes de 

ensino e instituições escolares públicas e particulares passam a ter uma referência 

nacional obrigatória para a elaboração ou adequação de seus currículos e propostas 

pedagógicas. 

Ao longo da Educação Básica, as aprendizagens essenciais definidas na BNCC 

devem concorrer para assegurar aos estudantes o desenvolvimento de dez 

competências gerais, entre as 10 competências estabelecidas por ela, inclui também 

as habilidades digitais descritas na 5ª Competência Geral,  que indica que os alunos 

precisam “Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e 

comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas 

sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, 

produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida 

pessoal e coletiva.” 

As experiências das crianças em seu contexto familiar, social e cultural, suas 
memórias, seu pertencimento a um grupo e sua interação com as mais 
diversas tecnologias de informação e comunicação são fontes que estimulam 
sua curiosidade e a formulação de perguntas. O estímulo ao pensamento 
criativo, lógico e crítico, por meio da construção e do fortalecimento da 
capacidade de fazer perguntas e de avaliar respostas, de argumentar, de 
interagir com diversas produções culturais, de fazer uso de tecnologias de 
informação e comunicação, possibilita aos alunos ampliar sua compreensão 
de si mesmos, do mundo natural e social, das relações dos seres humanos 
entre si e com a natureza. (BNCC, 2017, p.56) 

A figura 13 mostra um infográfico que lista as 10 competências estabelecidas 

pela BNCC, nota-se que a BNCC aborda temas de tecnologia e computação em quase 

todas as suas competências de forma transversal. 

http://porvir.org/entenda-10-competencias-gerais-orientam-base-nacional-comum-curricular/
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Além da competência 5, a competência 1 fala sobre a valorização do 

conhecimento construído no mundo físico, social, cultural e digital, a competência 2 

ressalta a importância de estimular o aluno a resolver problemas e criar soluções 

(inclusive tecnológica). 

Figura 15 - Infográfico das 10 Competências da BNCC 
(Fonte:http://www.porvir.org) 
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Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação infantil (DCNEI) 

o contato das crianças com recursos tecnológicos deve compor as práticas 

pedagógicas sempre norteadas pelas interações e brincadeiras, entre outras 

experiências, com recursos tecnológicos e midiáticos. (MEC, 2010). 

Ao incluir a tecnologia como parte das competências para o currículo escolar, 

é inegável a influência dessas ferramentas na alfabetização e letramento. É 

necessário a avaliação prévia desses recursos, observado os pontos negativos e 

positivos desta ação na aprendizagem. O professor deve adequar as ferramentas para 

o seu público e conteúdo, sempre levando em consideração o conhecimento de cada 

aluno. Não será difícil perceber que os alunos se sentem mais empolgados e 

motivados ao usarem as ferramentas tecnológicas, o colorido, o som, as animações 

atraem a atenção e favorecem o processo de aprendizagem. 

Atualmente existe vários recursos de tecnologias educacionais que podem ser 

usados no planejamento das aulas, muitas delas são gratuitas sendo assim o aluno 

pode usar as mesmas ferramentas em casa inclusive com a participação dos pais que 

são agentes importantes neste processo.  

Deixar o aluno usar os jogos no local de aprendizagem facilita a aprendizagem 

e faz com que o aluno goste de aprender. Piaget ilustra muito bem o caráter 

abrangente e imaginativo do jogo: 

“[...] quando brinca, a criança assimila o mundo à sua maneira, sem 
compromisso com a realidade, pois sua interação com o objeto não depende 
da natureza do objeto, mas da função que a criança lhe atribui. ” (PIAGET, 
1971, p. 97) 

Mas quais são os melhores recursos tecnológicos para a educação? Há 

diferentes recursos para auxiliar o professor e incentivar o aprendizado do aluno. 

Abaixo uma lista de recursos digitais, com histórico de maior acesso entre pais e filhos 

na idade escolar, que poderiam ser explorados na alfabetização e letramento em sala 

de aula.  

Gcompris é um software educativo gratuito que faz parte do pacote do Linux 

Educacional, possui um conjunto de aplicativos com grande quantidade de atividades 

que abrange leitura, escrita, idiomas, matemática, lógica, etc. Para que o aluno não 

fique perdido nas atividades o professor pode configurar a ferramenta para que as 

atividades se mostrem pouco a pouco para o aluno na medida que ele desenvolva 

suas habilidades, isso vai manter a curiosidade e evitará que perca tempo fazendo 

atividades que possam ser mais complexa e atrapalhe no seu desenvolvimento. O 
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software possui versões de demonstração que é gratuito e versão paga, pode ser 

baixado no site do Gcompris (https://gcompris.net/), a instalação é simples e no site 

também tem um manual em português explicando requisitos para a instalação. 

Também possui a versão em aplicativo para celulares e tabletes que é uma versão 

reescrita completa da versão do software para computadores, no tablete oferece mais 

de 110 atividades. A versão para dispositivos móveis conta com duas opções, uma 

gratuita e outra paga e pode ser baixada no site do Google Play 

(https://play.google.com/store/apps/details?id=net.gcompris). As duas opções, 

software para computadores e aplicativo possui áudio em português/Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 - Software Gcompris – Versão para computador 

Figura 17 - Software Gcompris – Versão para 
dispositivos móveis 

https://gcompris.net/
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Pé de Vento é uma plataforma digital de aprendizagem que tem jogos, 

músicas, contação de histórias e conteúdos, a plataforma insere o aluno em um 

ambiente de aprendizagem que o conduz por uma aventura gamificada. Voltada para 

alunos do primeiro ano do Ensino Fundamental I, a ferramenta reúne diferentes 

atividades planejadas para durar 32 semanas.  Conforme o aluno realiza tarefas, ele 

é apresentado a personagens e histórias. A plataforma é gratuita e está disponível na 

Educopédia pelo site (http://pedevento1.educopedia.com.br/). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicativo ABC do Bita é um alfabeto interativo em português que funciona 

como um brinquedo para crianças em início de alfabetização. A cada letra abre a 

imagem referente com animação e o som da palavra. Ao tocar no “C”, o animal late e 

a narradora diz “C”. Ao tocar na palavra “CACHORRO”, ela faz a pronúncia. É assim 

em todas as letras. 

Pontos positivos dos aplicativo: 

- Auxilia na alfabetização;  

- Estimula a criatividade, raciocínio lógico e a coordenação motora da criança;  

- Possui narração profissional em português;  

- Navegação fácil e intuitiva;  

- Interação em cada letra;  

- O aplicativo está disponível para Android e IOs. 

Pontos negativos do aplicativo: 

- A versão gratuita vai até a letra G para abrir as outras opções comente adquirindo a 

versão paga que custa R$0,99. 

Figura 18 - Tela da plataforma Pé de Vento 

http://pedevento1.educopedia.com.br/
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 A versão para dispositivos móveis conta com duas opções, uma paga e 

outra gratuita e pode ser baixada no site do Google Play 

(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quartaDimensao.abc_completo e 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quartaDimensao.abc).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicativo Forma Palavra é um recurso didático igual o recurso manual de letras 

móveis usado na alfabetização, contribui para o desenvolvimento da aprendizagem, leitura e 

escrita. Então qual a diferença de usar este recurso ao invés do tradicional de letras móveis? 

As animações, cores vivas e sons que o aplicativo adiciona a brincadeira prende a atenção 

da criança e estimula a aprendizagem. Não que o alfabeto móvel tradicional não faça isso, 

mas o aplicativo digital fornece algo inusitado, com pontuação e fases.  O jogo Forma Palavras 

simula o cenário de uma fábrica e pede para que os jogadores organizem letras, dispostas 

em uma engrenagem, até formarem a palavra indicada pela imagem. Conforme o aluno 

acerta, ele acumula pontos e muda de fase. 

A versão para dispositivos móveis é gratuita e pode ser baixada no site do 

Google Play (https://play.google.com/store/search?q=Forma%20palavra&c=apps). 

Figura 19 - Aplicativo ABC do Bita 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quartaDimensao.abc_completo
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quartaDimensao.abc
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 Aulas Animadas é uma plataforma desenvolvida pelo Instituto 

Paramitas, fundado em 2009, idealizado por um grupo de educadores que tinham o 

desejo de desenvolver ações que contribuíssem para a qualidade educativa e 

social. O site oferece aplicativos para alfabetização e letramento e ainda disponibiliza 

dicas de planos de aula para professores. A plataforma é gratuita e está disponível 

através do site Aulas Animadas (http://aulasanimadas.org.br/). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 - Tela do aplicativo Forma Palavras 

Figura 21 - Site Aulas Animadas 
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Escola Digital e Portal do Professor (MEC) são plataformas que 

disponibilizam vários conteúdos separados por série, disciplina e conteúdo. Algum 

conteúdo tem licença de uso, mas outros são de acesso livre e gratuito.  A plataforma 

Escola Digital está disponível através (https://rede.escoladigital.org.br/) e Portal do 

Professor (MEC) através do site (http://portaldoprofessor.mec.gov.br/). 

Os recursos (alguns deles pois existem mais recursos digitais voltados para 

educação) listados acima são objetos digitais de aprendizagem que servem de apoio 

para a prática pedagógica dentro e fora da escola. Podem ser utilizados pelos 

professores para facilitar o processo de aprendizagem, trabalhando conteúdos e 

competências e auxiliando no planejamento de atividades educativas mais criativas, 

que despertam o interesse dos alunos. Também podem ser utilizados diretamente 

pelo aluno e por seus familiares para estudar e aprender em casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://rede.escoladigital.org.br/
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CONCLUSÃO 

A tecnologia ainda não é uma realidade presente em um grande conjunto de 

escolas, tanto no Brasil como em outros países. É um processo que se encontra em 

desenvolvimento no que se refere à incorporação das tecnologias digitais e suas 

contribuições ao processo de ensino e aprendizagem. 

É necessário ponderar e adequar a tecnologia para o ensino pois tudo em 

excesso faz efeito contrário. Mesmo com todos os recursos tecnológicos o papel do 

professor é fundamental pois ele orienta e dá suporte para as dúvidas em relação a 

conteúdos e ferramentas.  

Os alunos demonstram familiaridade e facilidade em utilizar os recursos 

tecnológicos e não é difícil observar que eles muitas vezes ‘descobrem coisas’ 

sozinhos ao usar as ferramentas e até ensinam o professor. A sala de aula se torna 

uma troca de aprendizagens e contribui para formar um ambiente de aprendizado e 

crescimento de ambos. 

Todo País que pretende se tornar desenvolvido sabe que este processo passa 

por uma população que saiba utilizar as tecnologias, que estejam incluídos 

digitalmente. Além disso a inclusão digital é uma das características da inclusão 

social, isto porque nem citei a questão de acessibilidade através da tecnologia na 

inclusão de crianças com deficiências. A inclusão social não se restringe a inclusão 

digital, mas necessariamente passar por ela. 

Há necessidades de formação profissional para os professores, não só 

conhecer as ferramentas tecnológicas mas usar nas suas práticas pedagógicas. 

É importante frisar que o uso dos recursos tradicionais (lousa, giz, papel) não 

será substituído pelas tecnologias e sim complementados. O professor tem que ter a 

percepção que a tecnologia é uma ferramenta a mais, e se ele conseguir planejar as 

atividades incluindo o uso dessas ferramentas ele pode conseguir melhorar a gestão 

de tempo e espaço. 

As tecnologias digitais em relação a educação devem ser pensadas em função 

de que projeto de educação estão sendo usadas e como incorporar essas tecnologias 

no currículo e nas práticas pedagógicas. Ou a escola se apropria desses recursos e 

aproveita a grande influência e ‘fascínio’ que elas têm sobre o aluno ou ela não vai 

conseguir diálogo com os alunos. A escola não pode ficar no século XX recebendo 

estudantes do século XXI, o entendimento que a educação pode e deve fazer dessas 
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tecnologias é uma ferramenta muito importante para os processos pedagógicos. Ela 

é um dos componentes para a educação de qualidade. 

A sociedade atual passa por constantes transformações que exigem que o 

indivíduo tenha competências para se adaptar aos novos contextos da sociedade. O 

alfabetizar e letramento aqui proposto, busca acompanhar a sociedade em suas 

necessidades de capacitação do indivíduo para atuar e interagir com todas as formas 

de conhecimento disponível através da cultura da escrita adicionando a tecnologia 

digital.  
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