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RESUMO 
 

O artigo trata da tecnologia e alfabetização com foco na importância da tecnologia como aliada do professor 

alfabetizador. A escolha do tema justifica-se a partir do contexto da necessidade de a escola estar alinhada 

com a sociedade, na qual a tecnologia está presente em todas as atividades. Assim, a escola não pode se 

limitar a alfabetizar apenas por meio do falar, ouvir, ler e escrever. É preciso compreender que os recursos 

tecnológicos também devem fazer parte disso. Portanto, foi traçado como objetivo desse trabalho analisar 

a importância da tecnologia para o professor de alfabetização, buscando conceituar e analisar aspectos 

históricos educacionais, bem como discorrer sobre como aprimorar as práticas pedagógicas do professor. 

Para fundamentar esse estudo buscou-se pautar em vários teóricos como: MORAN (2000, 2012), 

MONTEIRO (2016), ROSADO (2014), LÉVY (1999), VALENTE (20180, RONDINI (2017) e outros. A 

metodologia utilizada foi pesquisa bibliográfica. Diante das leituras conclui-se que os teóricos têm um olhar 

unânime em considerar que as tecnologias educacionais são positivas e que tornam a aprendizagem 

qualitativa para os alunos, portanto aprimorando as práticas do professor alfabetizador ou de qualquer outro. 

 

Palavras-chave: Tecnologia. Professor. Alfabetização. 

 

ABSTRACT 
 

The article deals with technology and literacy with a focus on the importance of technology as an ally 

of the literacy teacher. The choice of the theme is justified from the context of the school's need to be 

aligned with society, in which technology is present in all activities. Thus, the school cannot limit itself 

to literacy only through speaking, listening, reading and writing. It is necessary to understand that 

technological resources must also be part of this. Therefore, the objective of this work was to analyze 

the importance of technology for the literacy teacher, seeking to conceptualize and analyze educational 

historical aspects, as well as to discuss how to improve the teacher's pedagogical practices. To support 

this study, we sought to rely on several theorists such as: MORAN (2000, 2012), MONTEIRO (2016), 

ROSADO (2014), LÉVY (1999), VALENTE (20180, RONDINI (2017) and others. The methodology 

used was bibliographic research In view of the readings, it can be concluded that theorists have a 

unanimous view in considering that educational technologies are positive and that they make learning 

qualitative for students, therefore improving the practices of the literacy teacher or any other. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A educação escolar tem uma longa história e, ainda sim, muito para evoluir, pois o 

processo educacional é intrinsecamente dinâmico e exige constantes adaptações que 

consideram as características sociais, temporais, entre outras. A sociedade contemporânea está 

sempre em mudanças constantes. Nisso muito se deve às tecnologias, que são capazes de 

provocar novos comportamentos, métodos, pensamentos, ações nas pessoas e na sociedade. 

A tecnologia é capaz de afetar todas as instâncias da sociedade, desde o indivíduo até 

os mais diversos grupos humanos. Em todos os casos, a tecnologia tem um papel de resolver 

problemas, facilitar a vida das pessoas e produzir conforto e qualidade de vida. 

Ao encurtar para o processo de escolarização, a tecnologia produz muito conteúdo a ser 

discutido. A educação escolar e a alfabetização são resultados de um longo processo de adaptação e 

de mudanças teóricas e práticas e ainda não o é um processo finalizado, dado o fato de que a educação, 

assim como a própria sociedade, não faz parte um processo estanque, mas sim dinâmico e mutável. 

A escola e seus objetivos precisam sempre estar aliados aos da sociedade. E, como a tecnologia 

está cada vez mais presente, a escola e a educação não poderiam continuar sempre restritas a um 

processo de interação comunicativo baseando-se apenas no falar e ouvir, no ler e escrever.  

As pessoas necessitam cada vez de recursos tecnológicos para sobreviver e essa dependência 

não tem previsibilidade de prescrever. Sendo assim, torna-se considerável compreender a dimensão das 

tecnologias como aliadas das escolas, professores e alunos. E, em determinados casos, como essas 

tecnologias podem ser o diferencial no processo de alfabetização e nos resultados desejados. 

Portanto, o presente trabalho com o tema da tecnologia e alfabetização objetiva analisar a 

importância da tecnologia para o professor alfabetizador, buscando sintetizar e analisar a compreensão 

do conceito de tecnologia educacional através de sua história e por meio da discussão sobre quais 

tecnologias podem ser aliadas no processo de alfabetização, bem como sua dimensão nesse processo.  

O trabalho foi desenvolvido a partir de uma pesquisa bibliográfica, com análise interpretativa e 

discursiva de materiais publicados sobre a temática, sejam impressos e/ou na internet considerados 

capazes de contribuir qualitativamente para atingir os objetivos definidos para a pesquisa. Essas 

contribuições dos autores embasaram o desenvolvimento textual e compuseram as referências. 

O texto está desenvolvido em dois capítulos. O primeiro “Tecnologias em conceito e história” 

faz um parâmetro entre o conceito de tecnologia e a evolução humana, finalizando com a história da 

inserção das tecnologias no campo educacional. O segundo capítulo intitulado de “Tríade: tecnologias 

educacionais, professor e alfabetização” inicia estabelecendo a relação entre tecnologia e aprendizagem 

escolar, bem como sua importância para esse contexto e encerra exemplificando a importância das 

tecnologias para o trabalho do docente alfabetizador, destacando algumas atividades possíveis. 
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2 TECNOLOGIAS EM CONCEITO E HISTÓRIA 
 

2.1 A Tecnologia e o homem 

 

Conforme Wagner (2010), o termo tecnologia é a junção de termos gregos que 

expressam a técnica de construção de ideias, informações e conhecimentos: 

 

A palavra Tecnologia é a conjunção dos termos tecn(o) e lógia, sua origem provém 

da Grécia antiga. O termo tecn(o) na linguagem grega techno, de techne significa 

técnica, expressando a ideia de arte ou habilidade. No entanto, a partir do século XIX, 

na linguagem erudita surgiu o termo lógia que deriva do grego log(o), significando 

palavra, estudo, tratamento ou conhecimento. Usado nas áreas do conhecimento 

relacionadas às ciências humanas e sociais e por consequência em toda a educação, o 

significado dessa terminologia como processo de transformação, acertadamente é 

usado quando falamos em processo de construção do conhecimento realizado na 

educação escolar, onde se busca constantemente a transformação de ideias, 

informações e conhecimentos. (WAGNER, 2010, p. 16). 

 

Kenski (2012) considera tecnologia como: 

 

O conjunto de conhecimentos e princípios científicos que se aplicam ao planejamento, 

à construção e à utilização de um equipamento em um determinado tipo de atividade, 

chamamos de “tecnologia”. Para construir qualquer equipamento - uma caneta 

esferográfica ou um computador -, os homens precisam pesquisar, planejar e criar o 

produto, o serviço, o processo. Ao conjunto de tudo isso, chamamos de tecnologias. 

(KENSKI, 2012, p. 24). 

 

Então, em tudo o que usamos há tecnologia, pois, os produtos, vestuários, transportes, 

moradias, lazer e até nos alimentos usamos invenções que foram pensadas e construídas para 

suprir as necessidades humanas por meio de instrumentos ou aparelhos. 

A compreensão da dimensão da tecnologia na sociedade contemporânea é um 

importante aspecto a ser considerado, pois a humanidade vive numa constante sintonia entre o 

aprender e o evoluir. Para isso, muitos instrumentos e ferramentas surgiram para auxiliar nesse 

processo. 

O homem sempre buscou evoluir. Antes mesmo de se agrupar, já desenvolvia estratégias 

capazes de garantir ou facilitar sua sobrevivência. Foi nesse processo que o homem abandonou 

a condição de nômade e se fixou em locais adequados, onde desenvolveu a agricultura, 

fabricação de armas de pesca e caça, o que já podemos considerar como tecnologia. Assim, 

viver em grupos permitiu maior produção de insumos e mais garantias para sobreviver. Além 

disso, em tempos ainda mais remotos, a descoberta do fogo pode ser considerada uma 

tecnologia revolucionária para a raça humana. 
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Toda evolução humana desde os primórdios da história se deu graça aos 

conhecimentos surgidos das invenções, criatividade e perseverança do homem. A 

tecnologia é resultado da capacidade de atender necessidades de resolução de 

problemas, de satisfação de carências, de buscar novas possibilidades existenciais. 

(RISSI; FILHO, 2008, p. 2). 

 

A tecnologia, portanto, acompanha a história e a evolução do homem. Pinsky (2011) 

considera tecnologia as técnicas desenvolvidas a partir da atividade humana, criadas para um 

propósito sistemático e com uso determinado. Nisso se enquadram o domínio do fogo, a 

invenção da roda, a fundição de metais, criação de ferramentas e objetos a partir dos elementos 

da natureza, a agricultura, a linguagem rupestre de comunicação. 

De acordo com Wagner (2010): 

 

A história e o uso das tecnologias são quase tão antigos quanto a história da própria 

humanidade, e seguem desde quando os seres humanos começaram a usar ferramentas 

para caça e para proteção. A história da tecnologia segue uma progressão que vai das 

ferramentas e fontes de energia simples, às ferramentas e fontes de energia complexas. 

Sendo que, a descoberta e o uso do fogo foi um ponto chave na evolução tecnológica 

do homem, a madeira e o carvão de lenha foram alguns dos primeiros materiais usados 

como combustível. A madeira, a argila e a rocha estavam entre os materiais mais 

utilizados para fazer as armas, cerâmica, tijolos e cimento, entre outros materiais. As 

melhorias continuaram com a fornalha, que permitiu a habilidade de derreter e forjar 

o metal, tais como o bronze, o ferro e o aço. As ferramentas mais sofisticadas incluem 

desde máquinas simples como a alavanca, o parafuso e a polia, até máquinas 

complexas como a calculadora e o computador, os dispositivos de telecomunicações, 

o motor elétrico, o motor a jato, dentre muitos outros. As ferramentas e máquinas 

aumentam em complexidade na mesma proporção em que o conhecimento científico 

se expande. (WAGNER, 2010, p. 15). 

 

Para o homem continuar sobrevivendo era, portanto, necessário continuar aprendendo e 

mantendo o que já tinha aprendido. No entanto, nesse tempo não havia escolas e tampouco 

professores. Os ensinamentos eram transmitidos na convivência, por meio da observação dos 

mais velhos. E como a educação resulta de um processo também empírico, ou seja, os 

conhecimentos transmitidos se acumulam, é preciso aprender cada vez mais e cada vez melhor. 

E nisso, as tecnologias também estão presentes, pois permitiram ultrapassar a informação e 

focar no conhecimento e na aprendizagem. 

É preciso destacar ainda que há muitas tecnologias que já foram assimiladas pelas 

pessoas e que deixaram de ser até percebidas como tal. Sobre isso, Tajra (2012) explica que a 

tecnologia é percebida quando surge, aquelas que são novidades. Já aquelas que já existiam 

fazem parte da vida das pessoas naturalmente. “Segundo Don Tapscott, tecnologia só é 

tecnologia quando ela nasce depois de nós. O que existia antes de nascermos faz parte de nossa 

vida de forma tão natural que nem percebemos que é uma tecnologia”. (TAJRA, 2012, p. 39). 
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Assim foi no passado mais primitivo, quando o homem tomou um pedaço de pedra e 

fez dele uma ferramenta que lhe permitia cortar, da mesma forma que hoje com a 

tecnologia de ponta que transformou o mundo em uma “aldeia” global, com sistemas 

de comunicação imediata, interativa com qualidade e segurança, transformando 

informações em conhecimentos e proporcionando um grande número de alternativas 

para melhorar a qualidade de vida não apenas daqueles que têm acesso direto a meios 

de comunicação e usa tecnologia de ponta, mas a todos que dela necessita. (RISSI; 

FILHO, 2008, p. 2). 

 

Para os autores, a evolução educacional permitiu o estágio tecnológico vivenciado pela 

sociedade contemporânea, ao mesmo tempo em que o avanço tecnológico permitiu que a 

educação também avançasse. Logo, tecnologia e educação são empiricamente interdependentes 

e impulsionam a evolução da sociedade. 

 

Vivemos, hoje, em um mundo rodeado por tecnologias. Nas diferentes instâncias da 

vida social (comerciais, financeiras e educacionais), é recorrente alguém, utilizando 

notebooks, celulares, tablets, conectados à web. O uso das redes sociais e as buscas 

por informações acontecem em qualquer lugar ou momento e, para tal, são necessários 

aparelho tecnológico com acesso à internet e uma pessoa minimamente familiarizada 

com esses recursos. (RONDINI, 2017, p. 86). 

 

Nesse contexto, a tecnologia hoje faz parte da vida do homem. É utilizada em tudo de 

alguma forma, seja direta ou indiretamente. Na medida em que o homem se aprofunda cada vez 

nas diferentes áreas auxiliado pelos recursos tecnológicos, outras tecnologias vão surgindo. 

 

2.2 Conceito e história da tecnologia educacional 

 

Em busca de uma definição de tecnologia educacional, Araújo (2002), citado por Rissi 

e Filho (2008) buscam definir a partir de duas perspectivas diferentes: técnico-científica e 

histórico-social. No primeiro caso, refere-se as condições de aperfeiçoamento do processo de 

ensino onde a tecnologia educacional é aplicada sistematicamente aos conhecimentos 

científicos e tecnológicos para a solucionar problemas educacionais. No segundo, é na 

perspectiva de que o processo de aprendizagem conduza para a criticidade. 

 

O Dicionário Larousse da Língua Portuguesa (2012, p. 764) define tecnologia como 

o “[...] conjunto de conhecimentos e produtos que resultam em uma aplicação” e como 

Tecnologia da Informação, o “[...] conjunto de equipamentos, acessórios, programas 

e circuitos que distribuem informações digitais a usuários e técnicos”. Valente (2013) 

argumenta que as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC), tal 

como se apresentam hoje, resultam da convergência de distintas tecnologias, tais 

como: vídeo, TV digital, imagem, DVD, celular, Ipad, jogos, realidade virtual, entre 

outras, as quais se associam para compor novas tecnologias. Dessa maneira, é possível 

inferir que o homem sempre viveu em meio a algum tipo de tecnologia e, mais 
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recentemente, tem-se beneficiado das tecnologias da informação e das TDIC. 

(RONDINI, 2017, p. 86). 

 

Podemos considerar de imediato que as tecnologias que auxiliam o processo 

educacional e escolar podem ser consideradas como tecnologias educacionais. Nesse caso, toda 

tecnologia resultante do processo de ensino e aprendizagem. 

No entanto, é preciso lembrar o conceito de tecnologia apontado por Finn (1960), que 

considera tecnologia além da invenção ou das máquinas. Para o autor, é um processo e um 

modo de pensar. Ao considerar o efeito da tecnologia no campo do ensino, Finn (1960) 

acrescenta que inclui processos, sistemas, direção, controle, atitude, modo de encarar problemas 

de acordo com interesses e dificuldades. 

Nesse sentido, na tentativa de definir tecnologia educacional a partir do conceito de Finn 

(1960), podemos considerar que a tecnologia educacional vai além do instrumento tecnológico 

e seu manuseio no espaço escolar, determina novos processos, sistemas, caminhos e modos de 

aprender, capazes de focar em interesses e dificuldades específicas de aprendizagem. Nesse 

sentido, o uso da tecnologia na escola também tem sua história e seu processo evolutivo.  

A relação de aproximação entre a educação e a tecnologia no Brasil é apontada por 

Sampaio e Leite (2001) como proveniente de meados da década de 1960. Nesse período, o 

ensino tecnicista estava em alta, onde as escolas eram cada vez mais envoltas dos ideais do 

contexto das organizações empresariais. 

Atribui-se o desapontar tecnológico das sociedades a partir da Segunda Grande Guerra 

Mundial (1939-1945), quando os avanços tecnológicos foram determinantes nos resultados do 

conflito. As invenções pós-guerra provocaram mudanças em outros campos, como na indústria, 

nos negócios, na economia, impulsionou a globalização, provocando mudanças de hábitos. 

 

As primeiras políticas brasileiras de implantação de tecnologias de informação e 

comunicação nas escolas, inicialmente conhecidas como “informática na educação”, 

surgiram no início da década de 1970. Elas foram desenhadas não apenas para a 

educação, mas para todas as demais áreas consideradas estratégicas à época, tendo em 

vista a importância que a informática havia tomado na Segunda Guerra Mundial e na 

Guerra Fria. O domínio da informação e do conhecimento passou a ser considerado 

crucial para o desenvolvimento dos países, para a manutenção do poder de uma nação 

e para participar da economia mundial voltada ao acúmulo de capital. (MONTEIRO, 

2016, p. 35-36). 

 

Valente et al. (2018) pontua igualmente que a década de 1980 representa o início de 

projetos públicos que inseriram as tecnologias digitais no cenário educativo. Ao mesmo tempo, 

destaca que a história do uso de tecnologias pela escola é menos recente ainda: 
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[...] a história do uso das tecnologias na educação começou antes ainda. Os germens 

já estavam plantados não apenas no debate como nas práticas em áreas muito diversas 

da comunicação: o rádio, a TV, o cinema, as revistas e jornais já abriam a curiosidade 

e a marca de uma virada histórica nos métodos e fontes para os conteúdos escolares4. 

Observe-se aqui que se inicia um momento de pressão sobre os currículos escolares 

que começam a ser definidos de fora da escola, pelos conteúdos das chamadas práticas 

sociais e suas determinações. As políticas públicas de formação de currículo perdem 

a força de definir conteúdos - e mesmo das habilidades da aprendizagem escolar - e 

começam gradualmente a sondar o que é ofertado pelos meios de comunicação de 

massa, ou são invadidos por eles. (VALENTE et al., 2018, p. 125). 

 

Diversas outras atividades e ações tecnológicas foram citadas por Valente et al. (2018), 

como introdução dos computadores, radiofonia (“Escolas Radiofônicas”, com programas 

educacionais por meio de rádio), TV educativa, entre outras. 

De acordo com Araújo et al. (2017), foi no período da Segunda Guerra que os 

computadores surgiram e duas décadas depois, o microcomputador já era a principal ferramenta 

de trabalho no Estados Unidos. Na década de 1990, a internet revolucionou nos aspectos sociais 

e econômicos. 

É possível perceber a partir das considerações de Valente et al. (2018) e Araújo et al. 

(2017) que o processo de expansão das tecnologias acontece de modo muito rápido, o que faz 

com que a adaptação social às essas tecnologias sejam também uma constante realidade. Logo, 

“no caso da educação, era mister torná-la eficiente para formar trabalhadores competentes e 

cidadãos integrados ao projeto econômico e social mencionado.” (KAWAMURA, 2004, p. 23). 

 

A partir do início dos anos de 1980, surge o empenho para a construção de programas 

educacionais de âmbito nacional para o uso da informática. Empenho este 

compartilhado por pesquisadores das universidades, que já acumulavam experiências 

nos projetos de tecnologia na educação, e pelo governo, particularmente considerando 

os interesses estratégicos do Ministério de Ciência e Tecnologia na disseminação da 

informática na sociedade. (VALENTE, 1998 apud MONTEIRO, 2016, p. 36). 

 

Desse período até a atualidade, a tecnologia tem feito parte das escolas, principalmente 

no sentido de inserção tecnológica, ou seja, da compra e disponibilidade de equipamentos 

eletrônicos para uso da escola ou para os alunos. Esses equipamentos foram considerados por 

si só como forma de aproximação da tecnologia com a educação, permitindo ao professor usar 

recursos mídias, usar Datashow, mesmo que para mero uso expositivo. 

Conforme Abranches (2014 apud MONTEIRO, 2016), a proposta de inserção 

tecnológica no Brasil representava: 

 

[...] promessa de mudança positiva, até mesmo revolucionária, pois permitiria a 

superação de um fazer educacional caracterizado como tradicional, em que 

professores são os responsáveis pela transmissão de um conteúdo consagrado e 
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predeterminado, e, os alunos, recipientes vazios favoráveis ao recebimento do saber 

universal. [...] a prática de ensino seria transformada em um fazer dinâmico e 

promotor de novos conhecimentos. (ABRANCHES, 2014 apud MONTEIRO, 2016, 

p. 38). 

 

No entanto, a partir do contexto da disponibilidade, começou-se a se pensar no modo de 

uso. A tecnologia inserida no espaço escolar não é suficiente para melhorar o processo 

educativo. No que se refere ao uso administrativo e burocrático, sem dúvidas é suficiente sua 

disponibilidade, já que o conhecimento técnico para manuseio é quase universal. Mas, na sala 

de aula fica longe de ser suficiente. 

 

A rápida propagação de novas tecnologias não leva necessariamente a novos modelos 

educacionais e pedagógicos. Existem numerosos exemplos em que a adoção de 

tecnologias resultou em modelos pedagógicos do século XX, apenas auxiliados por 

tecnologia, nos quais a conversão do livro didático em livro escolar eletrônico mudou 

apenas a forma de entrega. (GLOBAL, 2014, p. 29).  

 

Mais recente, a tecnologia, o computador e a internet têm sido percebidos como capazes 

de moldar novos métodos de ensino para promover aprendizagens mais qualitativas paras os 

alunos. 

 

A influência da tecnologia deve ser muito mais ampla e profunda do que isso. Deve 

incluir as expectativas dos alunos a respeito da utilização de mídias, os diversos 

ambientes e configurações em que a aprendizagem pode acontecer, novos métodos e 

ferramentas pedagógicas e de avaliação (de modo a garantir a qualidade dos processos 

educacionais e seus resultados), o potencial e a necessidade de interoperabilidade de 

informações e dados; e investimentos para desenvolver as habilidades dos 

professores. (GLOBAL, 2014, p. 29). 
 

Dessa forma, o desafio da tecnologia educacional é o uso racional e pedagógico capaz 

de produzir aprendizagem qualitativa e promover a construção de conhecimento, o que envolve 

os profissionais de educação exigindo-se que tenham capacidades suficientes para alcançar 

esses objetivos. 

É preciso considerar que atualmente as tecnologias e, mais especificamente a internet, 

não é mais apenas um canal de informação, é um recurso produtor de informação. Não é mais 

um instrumento de pesquisa, é produtor de conhecimento. E é a internet o principal recurso 

tecnológico que pode favorecer a qualidade do ensino escolar. 

De acordo com Moran (2013), há muitas tecnologias digitais acessíveis, instantâneas 

que podem ser usadas de diferentes formas e por qualquer pessoa. O que faz a diferença não é 

o tipo de recursos que essas tecnologias apresentam, mas sim quem a usa e a forma como a usa. 
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Como em outras épocas, há uma expectativa de que as novas tecnologias nos trarão 

soluções rápidas para o ensino. Sem dúvida as tecnologias nos permitem ampliar o 

conceito de aula, de espaço e tempo, de comunicação audiovisual, e estabelecer pontes 

novas entre o presencial e o virtual, entre o estar juntos e o estarmos conectados a 

distância. Mas se ensinar dependesse só de tecnologias já teríamos achado as melhores 

soluções há muito tempo. Elas são importantes, mas não resolvem as questões de 

fundo. Ensinar e aprender são os desafios maiores que enfrentamos em todas as épocas 

e particularmente agora em que estamos pressionados pela transição do modelo de 

gestão industrial para o da informação e do conhecimento. (MORAN, 2000, p. 12). 
 

Conforme o autor, portanto, as tecnologias não solucionarão problemas educacionais, 

embora possam resolver e melhorar problemáticas metodológicas do contexto do ensinar e do 

aprender. O que pode fazer o diferencial é o quanto o profissional que a utilizará estará 

capacitado para explorar os recursos e alinhá-los aos objetivos educacionais. 
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3 TRÍADE: TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS, PROFESSOR E A 

ALFABETIZAÇÃO 
 

 

3.1 Relação e importância das tecnologias educacionais para a aprendizagem escolar e 

para alfabetização 

 
As TICs revolucionaram nossa relação com a informação. Hoje as informações estão 

por toda parte, sendo transmitidas pelos diversos meios de comunicação. A 

informação e o conhecimento não se encontram mais fechados no âmbito da escola, 

ambos foram democratizados, globalizados. (WAGNER, 2010, p. 17). 

 

A partir dessa premissa, devemos considerar que as tecnologias já superaram o papel da 

escola tradicional de antigamente e que, portanto, é preciso destrinchar suas possibilidades em 

prol da aprendizagem, afinal, como foi afirmado por Winner (2004 apud CARR, 2011, p. 73), 

“a experiência da sociedade moderna mostrou que as tecnologias não são meramente auxílios 

à atividade humana, mas também forças poderosas agindo para remodelar essa atividade e seu 

significado”. 

No entanto, há contextos escolares em que as tecnologias não atingiram seu ápice 

educativo, ou seja, continuam mantendo um padrão de ensino que expõe o que considera 

necessário “aprender” para alunos, sem considerar que eles não necessitam mais só do ouvir. 

Os alunos de hoje são nativos tecnológicos, ou seja, “é a geração do ‘para aprender, tem que 

mexer’” (SCHLEMMER, 2006 apud BARROS, 2006, p. 1). 

Como explica Alonso (2001), citado por Rosado et al. (2014, p. 267), “aprender consiste 

também em interpretar a realidade, em encontrar explicações, estabelecer relações e, acima de 

tudo, criar, para depois saber fazer.” 

Nisso, o professor e a escola: “Mais do que ensinar os alunos a utilizar o processador de 

texto e a pesquisar na internet, [a escola] devia […] fomentar a criação de uma consciência 

crítica, habilitando os alunos a resolver sozinhos os problemas, inclusive as dificuldades 

técnicas” (PAPERT, 1996 apud ROSADO et al., 2014, p. 267). 

A sala de aula passa a ter o papel de espaço de interação e discussão do conhecimento 

entre alunos e professores (NOHRIA, 2010 apud VIEIRA et al., 2010). Apesar da informação 

está disponível em qualquer espaço por meio da internet, o aluno necessita que a escola o torne 

capaz de filtrar essas informações e transformá-las em conhecimentos válidos. 

Lévy (1999) considera que a internet, por meio de seus instrumentos de propagação, 

possibilita que as pessoas possam compartilhar memórias, percepções, imaginações, que 

somadas representam aprendizagens coletivas, ou seja, há nisso troca de conhecimentos. Assim, 
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há influência na capacidade de memória, raciocínio, representação mental e na percepção.  

Para Chaves (2004), 

 

[...] na sociedade de informação, a informação é seu recurso essencial, as tecnologias 

digitais têm alto potencial de penetração e favorecem a flexibilidade em processos de 

produção, a organização do conhecimento e das relações sociais em forma de rede 

predomina e uma convergência de tecnologias e de campos do conhecimento torna-

se crescente. (CHAVES, 2004, p. 25). 

 

Moran (2000) destaca que vivemos numa sociedade que exige respostas rápidas, questão 

em que os recursos multimidiáticos se destacam. A TV e outros meios de comunicação alteram 

nossos modos de lidar com a informação, passando a valorizar aquelas mais atraentes e 

sintéticas. 

 

As mídias e as tecnologias digitais, acopladas à internet, estão transformando a 

maneira como desenvolvemos as atividades em praticamente todos os segmentos da 

sociedade, bem como o modo como as pessoas pensam, resolvem problemas, acessam 

a informação e se relacionam socialmente. (VALENTE et al., 2018, p. 210). 

 

Rosado et al. (2014) ressalva que para ocorrer aprendizagem com as Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TIC) é preciso levar em consideração o contexto social dos alunos, 

pois ainda há realidades em que o acesso às tecnologias mais usadas esbarrou no aspecto 

econômico e que, portanto, a escola seria o primeiro mediador desse contato. Apesar de que 

essa realidade ainda seja real, ela vem diminuindo e a internet tem se tornado cada vez mais 

acessível. 

Na medida em que se tem cada vez mais alunos que usam internet e as TICS desde cedo, 

temos novos perfis de alunos: 

 

Primeiro, o aluno já não é mais o mesmo e não atua como antes. Ele não lê mais em 

material impresso e prefere ler nas telas. Quando solicitado a fazer uma pesquisa, 

provavelmente vai utilizar um sistema de busca como o Google ou os sistemas de 

acesso às bases de dados digitais; a biblioteca tem outra função. Tem muita facilidade 

para entrar em contato com as redes sociais ou com redes de especialistas e encontrar 

alguém que possa ajudá-lo a resolver problemas. Prefere os tutoriais online ou os 

vídeos no YouTube para entender como as coisas funcionam. Esse aluno certamente 

terá muita dificuldade para assistir as aulas expositivas por mais de 30 minutos. Em 

geral, acessa seu tablet ou smartphone podendo, inclusive, encontrar informação que 

complementa o que o professor está discutindo. Sua atenção não está mais no 

professor, mas em algo que está relacionado com o seu interesse. Nesse contexto, a 

aula expositiva deixou de ser importante, uma vez que o aluno consegue acessar essa 

mesma informação de modo mais interessante e, inclusive, com mais detalhes, 

incluindo o uso de recursos visuais, que facilitam a sua compreensão. (VALENTE et 

al., 2018, p. 17-18). 
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Esse cenário de imersão tecnológica não pertence apenas aos alunos adolescentes ou 

adultos. O aluno nativo tecnológico está na escola desde o início de sua escolarização e, 

portanto, a atração por esses recursos já está presente no grupo. 

 

O acesso às TIC por parte das crianças é quase sempre iniciado informalmente, em 

casa, através do contacto com os jogos digitais. A criança, por meio dos jogos 

consegue interagir ativamente, fazer as suas escolhas o que lhe permite a descoberta 

do meio envolvente. Assim, brincando e divertindo-se, a criança também se descobre 

a si própria, pelo que o desenvolvimento da aprendizagem está intimamente ligado à 

atividade lúdica (ARAÚJO, 2008 apud ROSADO et al., 2014, p. 267-268). 
 

Nesse contato com jogos digitais, o celular smartphone tem sido o principal instrumento 

de uso dessas crianças, que consomem internet para se divertirem e passar o tempo, por vezes, 

substituindo muitas outras atividades possíveis e até necessárias. No entanto, o que se percebe 

é que essa atividade se mostra atrativa para as crianças e as fazem despertar cada vez mais cedo 

para o uso dessas tecnologias. 

Mas, ao chegar nas escolas, no período de alfabetização, como essas crianças são 

recebidas e ou como são levadas a passar o tempo são aspectos relevantes e, por vezes, 

representam contexto contrário ao que têm em casa, pois ainda resistem cenários de escolas em 

que não há uso educativo das tecnologias. 

A fase da alfabetização infantil é uma fase escolar muito importante e as escolas e 

professores devem utilizar de todos os recursos para que os alunos se desenvolvam. “Mas não 

basta dotar as escolas com as ferramentas tecnológicas necessárias para que os efeitos se 

verifiquem na aprendizagem” (ROSADO et al., 2014, p. 268). É preciso repensar a própria 

sistemática de ensino da alfabetização. 

A alfabetização, vista há muito como aprendizagem do sistema alfabético, é 

caracterizada além disso, devendo inserir e garantir que o educando tenha acesso ao mundo 

letrado1 por meio da interação com o ambiente e suas experiências coletivas e individuais 

(BARBOSA, 2003). 

O processo de alfabetização, portanto, evoluiu do pensar alfabetizar como ensinar o 

aluno a decifrar o código linguístico, dominando o sistema alfabético para o entendimento do 

que era decifrado e para utilizar a leitura e a escrita nos diversos modos de seu meio social 

(KLEIMAN, 1995; SOARES, 1998). 

 

                                                     
1 Kleiman (1995) conceitua letramento como “conjunto de práticas sociais que usam a escrita”. Soares (1998, p. 

39), considera “estado ou condição que adquire um grupo social ou um indivíduo, como consequência de ter-se 

apropriado da escrita e de suas práticas sociais”. 
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3.2 Tecnologias que aprimoram a prática do professor alfabetizador  

 

As mudanças provocadas na sociedade e nas pessoas pelas tecnologias e pela internet 

são irreversíveis e não deixarão de fazer parte da vida das pessoas, nem dos alunos. Portanto, o 

professor precisa estar também imerso nesse mundo das mídias tecnológicas. E a escola, como 

destacado por Ferreira et al. (2012), não pode ignorar os acontecimentos capazes de provocar 

essas mudanças, pois estão repletos de novos significados.  

No entanto, no cenário de desfavorecimento do uso da tecnologia, o professor é apenas 

parte do problema, o qual Ferreira et al. (2012) destaca: 

 

“[...] são poucas as ações conduzidas em cursos de Pedagogia voltadas para a inserção 

de seus alunos no contexto da cibercultura. Não se trata apenas de levá-los ao domínio 

da navegação na Internet, à capacidade de obter dados na realidade virtual e utilizá-

los nas suas tarefas escolares. Trata-se, sim, de um aprendizado sobre o significado 

desta cultura (ciber), que vem dinamizando mudanças significativas nos modos de 

vida das mais diferentes sociedades. (FERREIRA et al., 2012, p. 15). 

 

Para Rondelli (2003 apud FERREIRA et al., 2012), o aluno incluído digitalmente 

transpõe a atividade de acessar tecnologia e consumir informação. Esse tipo de aluno deve ser 

capaz de produzir conhecimento e transmiti-los pela rede. Dessa forma, a autora esclarece que 

é preciso: acesso; aprendizagem consistente; transferência do aprendizado para a vida; propor 

inovações; transmitir tudo buscando renovação. 

Ao analisar instituições de ensino superior na formação de professores de Educação 

Básica, Ferreira et al., (2012) conclui que a relação entre o curso de Pedagogia e as Tecnologias 

de Informação e Comunicação são mínimas. No entanto, é preciso preparar professores para se 

apropriarem dessas tecnologias. 

 

[...] para introduzir efetivamente as mídias na educação, as escolas e universidades 

precisam dar-se conta de que somos influenciados por elas e, por isso, torna-se 

indispensável incluí-las na formação do professor e discutir o seu papel no contexto 

social. (FERREIRA et al., 2012, p. 207). 

 

Pode-se destacar que o professor de alfabetização, cujos alunos já iniciam a vida escolar 

como usuários naturais das tecnologias, seja via TV, computador, tablet ou celulares, precisa 

ainda mais estar preparado para dominar essas tecnologias, mas, principalmente, ser capaz de 

fazer com que elas façam parte da vida escolar dos alunos e que por meio delas possam aprender 

mais e melhor no ambiente educacional. 

“A alfabetização é um momento fantástico de descoberta do mundo para as crianças. 
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Nesse período, somar recursos digitais às aulas ajuda a tornar o ambiente interativo, lúdico e 

também muito atrativo.” (GAROFALO, 2018, s.p.). 

A autora destaca que a tecnologia educativa deve se alinhar com as dificuldades dos 

alunos/turma. Identificados os níveis de aprendizagem, é possível explorar os aspectos da 

alfabetização e contribuir significativamente com a aprendizagem. O professor pode mediar e 

promover a interação do aluno com a tecnologia, mudar o modo como ele aprende e lida com 

as aprendizagens, permitir o trabalho com a escrita e a leitura e com outras áreas de 

conhecimento (GAROFALO, 2018). 

Esse tipo de trabalho em prol da alfabetização dos alunos pode ser desenvolvido em sala 

de aula e também em salas específicas, como os laboratórios de informática. Para isso, Garofalo 

(2018) destaca o uso de softwares livres e plataformas gratuitas e jogos digitais. 

 

Os jogos digitais têm um papel fundamental durante o processo de alfabetização. Ao 

mesmo em que eles conseguem desenvolver a concentração, o raciocínio lógico e a 

colaboração entre as crianças, incentivam a leitura e a escrita. O ato de jogar exige 

uma movimentação mental e, em muitos momentos, a criança tem que colocar em 

prática o aprendizado adquirido para avançar pelas fases, testando hipóteses, 

explorando sua espontaneidade e criatividade. Os jogos não são apenas uma forma de 

divertimento, são meios que contribuem e enriquecem o desenvolvimento intelectual, 

construindo através da experimentação uma transição entre o mundo real e o mundo 

imaginário, além de favorecer a apropriação e interpretação dos recursos linguísticos 

primordiais a alfabetização. (GAROFALO, 2018, s.p.). 

 

Os jogos digitais facilitam a aprendizagem e contribuem no desenvolvimento de 

capacidades como observação, identificação, conceituação, relacionar, diferenciar e inferir 

(GAROFALO, 2018). 

Exemplificando suas experiências, a autora cita a “Plataforma Pé de Vento2” e 

“Brincando com Ariê3”, as quais destacamos a sugesta. A primeira “insere o aluno em um 

ambiente de aprendizagem e propõe uma aventura [no formato de game]. O jogo é um grande 

caça ao tesouro e, conforme o jogador avança nas atividades, são apresentadas a ele 

personagens e histórias” (GAROFALO, 2018, s.p.). 

Essa atividade conta uma história ilustrada com sequência de fatos bem elaborada e 

depois propõe a contribuição do(s) aluno(s). Esses já são elementos exploráveis à nível de 

alfabetização. Na primeira tarefa4, por exemplo, os alunos devem diferenciar e reconhecer 

objetos que tenham palavras escritas; trabalha a leitura de textos que exploram elementos do 

                                                     
2 http://pedevento1.educopedia.com.br/ 
3 http://www.brincandocomarie.com.br/ 
4 O estudo não pretende discutir todas as atividades da plataforma. Destaca para ilustrar o nível de atratividade e 

interação possível através dessa atividade que utiliza a tecnologia, além de suas possibilidades pedagógicas. 
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cenário; estimula a percepção, pois o aluno deve perceber um elemento específico na tela para 

continuar a atividade; na sequência trabalha cores para colorir um animal; relaciona quantidade 

e cores; vogais; números e quantidades; consciência ambiental; lendas.  

Todas essas atividades citadas se agrupam em um conjunto de atividades denominada 

“semana 1”, o que sugere o tempo de exploração das mesmas. É preciso que o professor as 

explore antecipadamente e insira intervenções pedagógicas capazes de fortalecer as 

possibilidades de aprendizagem dos alunos.  

Na segunda sugestão não há um enredo, trata-se de uma plataforma com várias opções 

de jogos e atividades dos quais o professor pode escolher conforme a necessidade da turma, 

sendo possível direcionar mais objetivamente para o que se pretende que o aluno explore e para 

o que pode aprender. É possível encontrar atividades direcionadas para a aprendizagem do 

alfabeto, números e quantidades, leitura, desenvolver raciocínio, percepção e memória, 

construir consciência ecológica, explorar as operações matemáticas, além de aprender um 

pouco de língua estrangeira, entre outras. Todas as atividades resgatam o aspecto da 

interatividade e ludicidade por meio da tecnologia e são trabalhadas como jogos educacionais 

separadamente. 

“O professor que tenha conhecimento, experiência e prática das possibilidades 

apresentadas pelas TICs, utilizará estratégias pedagógicas mais adequadas a cada um de seus 

alunos.” (LAZZARI, 2012, p. 21). 

Evidencia-se, portanto, que o professor alfabetizador que usa as TICs precisa ser um 

professor pesquisador. Pois há uma infinidade de sites e plataformas que podem contribuir com 

o trabalho de alfabetização. A exploração desses recursos é imprescindível para as 

possibilidades de planejar as aulas. 

Lazzari (2012) sugere um roteiro pedagógico para o uso das TICs na alfabetização: 

conhecer as dificuldades dos alunos; observá-los na sala de aula; investigar os interesses deles; 

buscar soluções nas tecnologias; pesquisar; acompanhar o uso das TICs; avaliar se o aluno está 

aprendendo e se precisar de outras ferramentas. 

O professor alfabetizador e favorável às TICs precisa ser inovador, ou seja, refazer sua 

prática pedagógica, sem pensar nas dificuldades e barreiras, mas pensando no que é melhor 

para os alunos e naquilo que será capaz de fazer com que ele aprenda melhor.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 
Considerando o objetivo do trabalho, conclui-se, a partir da pesquisa de revisão 

bibliográfica e das contribuições dos diversos autores, que as tecnologias educacionais são 

capazes de impulsionar e direcionar o trabalho docente de alfabetização, por aproximar o aluno 

da aprendizagem através do estímulo tecnológico. 

É fato que a sociedade contemporânea é usuária de tecnologia em todas as suas 

atividades. Evidencia-se disso que as tecnologias que são usadas têm se modernizado cada vez 

mais e atingido níveis globais de expansão e consumo. 

Da descoberta do fogo e da fabricação manual de armas de caça e pesca, passando pelo 

desenvolvimento da agricultura, cujas técnicas foram capazes de mudar o modo de vida do 

homem primitivo, chegamos a um nível em que a distância e as diferenças culturais não 

representam mais barreiras para a interatividade, menos ainda para o conhecimento. Os recursos 

da informática e, principalmente a internet, transformaram a informação em algo acessível a 

todos. 

Dessa forma, as pessoas foram se adaptando na medida em que iam usufruindo dos 

benefícios de suas tecnologias, as quais muitas se tornaram naturalmente inseridas no modo de 

vida social. 

Em contraponto, a escola, que historicamente teve em suas raízes um papel de 

transmissora de informação, foi perdendo esse monopólio, mas manteve essa perspectiva. 

Apesar de não ser mais a principal fonte de consumo da informação, ainda há tentativas de se 

manter nesse papel. 

No entanto, a clientela escolar não é mais a mesma e não vem mais da mesma sociedade 

de antigamente. O conhecimento, a aprendizagem e o desenvolvimento se aproximaram do 

saber fazer. E, nisso, as tecnologias tem muita contribuição. 

Dessa forma, a escola que utiliza as tecnologias em prol da construção do conhecimento 

permite que seus alunos possam se desenvolver com mais facilidade e, ao mesmo tempo, os 

torna preparados para a vida em sociedade, desenvolvendo melhor suas capacidades e com 

maior eficiência. 

Esse trabalho pode ser feito a partir da alfabetização, quando as crianças iniciam a vida 

escolar e sua trajetória do aprender acadêmico e científico. Ao invés de apenas ensinar a decifrar 

o alfabeto, as sílabas, frases e textos, as tecnologias educacionais são capazes de promover 

interatividade e ludicidade ao mesmo tempo em que aprendem o currículo da escola. 
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Ouvir o professor falar as cinco vogais repetidas vezes e depois imitar não é a mesma 

coisa de descobri-las num joguinho eletrônico em que ao clicar poderá ouvir o som da vogal, 

relacionar e diferenciar. 

É preciso destacar que esses alunos nativos da sociedade tecnológica precisam ser 

ensinados a extrair o melhor que as tecnologias têm para oferecer. Não se trata de distrair os 

alunos enquanto se alfabetizam ou de promover ludicidade apenas. Trata-se de construir 

desenvolvimento e aprendizagem enquanto fazem isso. Trata-se de aprender que as tecnologias 

não são apenas instrumentos, são também caminhos para a aprendizagem. 

No entanto, é preciso que esses alunos possam ser acompanhados por profissionais com 

capacidades semelhantes, ou seja, que dominem, sejam pesquisadores, inovadores no seu 

planejamento e mesclem suas habilidades pedagógicas com as ferramentas tecnológicas para, 

assim, trabalhar em prol dos alunos e de uma alfabetização atrativa e satisfatória. 

Por fim, reafirma-se que o presente trabalho não esgota a temática explorada, tampouco 

seria capaz de atingir todas as suas possibilidades exploratórias. No entanto, espera-se que as 

interpretações possam servir de ponto de partida para outras pesquisas. 
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