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Importante na escola não é só estudar, é também criar 

laços de amizade e convivência. 

Paulo Freire  
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ALFABETIZAÇÃO PARA CRIANÇAS DA ZONA RURAL: UM ESTUDO DE CASO 

NA ESCOLA JOÃO RODRIGUES TORRES 

Undina Kelly Gomes Costa1 

 

RESUMO 

 

Esta pesquisa tem como finalidade apresentar uma análise sobre o uso de 
ferramentas tecnológicas no processo de alfabetização para crianças da zona rural: 
um estudo de caso na escola João Rodrigues Torres, ampliando o interesse do 
educando na construção do conhecimento. O trabalho também visou proporcionar o 
uso do recurso virtual no ambiente de aprendizagem, sendo que tais recursos são 
amplamente interativos, pontuando a importância do professor como intermediador 
do processo educativo. Como metodologia pautamo-nos no método de pesquisa 
qualitativa com ênfase na pesquisa bibliográfica, onde autores como Santos (2010), 
Didonet (2003), Kenski (2011), Moran (2006) e Maesta (2011), foram utilizados como 
aporte teórico. Na contemporaneidade a tecnologia, e todas as transformações 
trazidas por elas, têm feito parte da vida das pessoas, e a escola não pode ignorar 
esse fato, e deixar de enxergar e de lançar mão de tal situação, para complementar 
o processo educacional. Pois, o uso da tecnologia pode sim reforçar o processo 
educativo, por meio da internet os estudantes podem apresentar como é a sua vida 
no campo, seus interesses e apontar desejos para uma escola que envolva a sua 
realidade. As tecnologias asseguram a difusão rápida de materias didáticos e de 
informação de interesse dos professores, pais e alunos além de proporcionar a 
construção interdisciplinar de informações produzidas individualmente ou 
coletivamente por parte dos alunos e o desenvolvimento colaborativo de projetos por 
parte de alunos pertencentes a escolas diferentes, sítios e comunidades 
geograficamente afastadas auxiliando assim informação á transcender os limites 
territoriais impostos pelas paredes de uma sala de aula. Desse modo considerou-se 
que a tecnologia aplicada ao ensino escolar visa à consolidação da prática educativa 
de qualidade e promoção da democratização ao acesso à informação e ao 
conhecimento, além de melhorar os resultados diante o processo de ensino-
aprendizagem no ensino fundamental. 

Palavras-chaves: Tecnologia. Alfabetização. Educação. 
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THE USE OF TECHNOLOGICAL TOOLS IN THE LITERACY PROCESS FOR 

RURAL CHILDREN: A CASE STUDY AT JOÃO RODRIGUES TORRES SCHOOL 

Undina Kelly Gomes Costa 2 

 

ABSTRACT 

 

This research aims to present an analysis of the use of technological tools in the 

literacy process for children in rural areas: a case study at João Rodrigues Torres 

school, expanding the interest of the student in the construction of knowledge. The 

work also aimed to provide the use of the virtual resource in the learning 

environment, and such resources are largely interactive, highlighting the importance 

of the teacher as an intermediary in the educational process. As a methodology, we 

base ourselves on the qualitative research method with an emphasis on 

bibliographical research, where authors such as Santos (2010), Didonet (2003), 

Kenski (2011), Moran (2006) and Maesta (2011), were used as theoretical support. 

Nowadays, technology, and all the transformations brought about by them, have 

been part of people's lives, and the school cannot ignore this fact, and fail to see and 

make use of such a situation, to complement the educational process. The use of 

technology can indeed reinforce the educational process, through the internet, 

students can present their life in the countryside, their interests and point out their 

wishes for a school that involves their reality. Technologies ensure the rapid 

dissemination of teaching materials and information of interest to teachers, parents 

and students, in addition to providing the interdisciplinary construction of information 

produced individually or collectively by students and the collaborative development of 

projects by students from different schools, geographically distant sites and 

communities thus helping information to transcend the territorial limits imposed by the 

walls of a classroom. Thus, it was considered that technology applied to school 

teaching aims at consolidating quality educational practice and promoting the 

democratization of access to information and knowledge, in addition to improving 

results in relation to the teaching-learning process in elementary school. 

 

Keywords: Technology. Literacy. Education. 
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INTRODUÇÃO 

A escola, dentre suas finalidades, destina-se a socializar o conhecimento, os 

princípios teóricos e metodológicos socialmente construídos, de modo que os alunos 

encontrem condições necessárias para pensar, fazer, experimentar, discutir, analisar 

e descobrir. Assim o conhecimento é instrumento para as realizações profissionais 

dos alunos, a fim de ocuparem seus espaços na sociedade. 

Os recursos tecnológicos vêm transformando a rotina da sociedade, 

alterando os serviços e equipamentos, empresas, bancos, enfim, a tecnologia 

influencia cada vez mais nossas vidas. Com isso, não podemos deixar de 

reconhecer que os avanços tecnológicos estão interferindo cada vez mais nas 

escolas. Mas cabe questionar quando podemos lançar mão delas desses avanços? 

Como essas tecnologias ou esses recursos interferem no aprendizado? E na zona 

rural? Com que força essas tecnologias estão alterando o seu cotidiano? 

Ao levantar essas questões, é necessário verificar a diferença das estruturas 

das instituições escolares, nas quais algumas possuem uma boa estrutura 

tecnológica com laboratórios, internet, intranet, equipamentos de multimídias e 

outras não possuem vários desses dispositivos, e mesmo assim conseguem realizar 

um trabalho eficiente. 

O uso de tecnologias como ferramenta pedagógica anda em passos lentos, 

pois há uma grande barreira do entendimento do uso destas ferramentas como 

extensão pedagógica, principalmente no que tange ao uso do computador. 

A falta de compreensão do uso correto deste recurso pode ser um dos 

fatores que pode coibir o uso de softwares ou aplicativos para o auxílio do 

conhecimento, pois a imagem do computador está muito atrelada à má utilização e 

alteração de foco da proposta de busca do conhecimento. 

O aumento da acessibilidade que antes se restringia a alguns locais urbanos 

e hoje em dia já abrange grande parte da zona rural, também constituiu motivação 

para a apresentação de um projeto de pesquisa que discuta a ampliação desse 

horizonte não apenas para os alunos, mas também para os professores, através de 

uma educação/reeducação digital e do uso da tecnologia como forma de auxiliar no 

processo de ensino/ aprendizagem. Após todo o direcionamento adequado 

pretendemos utilizar o meio digital para divulgação das atividades feitas na escola e 
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assim fazer a informação transcender os limites territoriais impostos pelas paredes 

de uma sala de aula. 

A escolha desse tema ocorreu pelo fato da dificuldade encontrada pelos 

professores no uso dos recursos tecnológicos nas aulas remotas, no entanto, pode-

se perceber que a internet, tende a proporciona um ensino mais dinâmico e 

inovador, além de ser uma das várias ferramentas de grande importância para o 

enriquecimento das aulas no processo de alfabetização. Mas para isso há 

necessidade de formação e ou preparação de professores para utilizar com 

responsabilidades as tecnologias na sala de aula. 

O uso da tecnologia pode sim reforçar o processo educativo. Por meio da 

internet os estudantes podem apresentar como é a sua vida no campo, seus 

interesses no assentamento e apontar desejos para uma escola que envolva a sua 

realidade. Assim, acreditamos que por meio da ressignificação do uso das 

tecnologias, podemos ter grandes mudanças. 

Com o avanço das tecnologias e o aumento do uso das redes sociais por 

crianças e jovens, observamos a necessidade de formar professores preparados 

para a utilização desses meios de comunicação para o incentivo de sua utilização de 

forma benéfica e com cunho acadêmico. Uma questão fundamental a ser levada em 

consideração nesta investigação é a inserção do uso das tecnologias no cotidiano 

escolar de forma multidisciplinar e mesclando não somente os conhecimentos 

escolares, como também os interesses e conhecimentos prévios dos alunos. Com 

base nisso, indagamos: como as tecnologias digitais são utilizadas na Escola 

Municipal de Ensino Fundamental João Rodrigues Torres, situada na zona rural do 

município de Alto Santo – Ceará. 
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CAPÍTULO I -  A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

A história da educação infantil é caracterizada por aspectos ligados a fase 

da infância da criança, investigados no sentido de compreender as influências que 

revelam os fatores psicossociais no desenvolvimento do aprendizado no mundo 

infantil, que acontecem inteiramente na elaboração da personalidade da criança. 

Considerando a ampliação da sociedade capitalista, exigindo um maior 

contingente de força de trabalho adulto nos processos produtivos, a mão de obra 

feminina começa a se fazer presente nas fábricas, agricultura, comércio e outras 

ocupações, principalmente no século XIX, em que o desenvolvimento de níveis 

produtivos provocou a consequente fragmentação da família, logo, a criança aos 

poucos deixa de ser educada no lar e institucionaliza-se a escola, sendo assim, 

responsável pelo processo educativo infantil. Diante do quadro descrito pelo 

capitalismo, Kuhlmann (1998, p.16) destaca: 

 

As instituições de Educação Infantil sugerem esse tipo de 
consideração. As instituições de educação da criança pequena estão 
em estreita relação com as questões que dizem respeito à história da 
infância, da família, da população, da urbanização, do trabalho e das 
relações de produção. (KUHLMANN, 1998, p.16) 

 

Nesta perspectiva as instituições da Educação infantil, surgiram devido aos 

seguintes fatores: a história da infância, a estrutura da família, ao crescimento da 

urbanização e da população e do trabalho, devido também a participação da mulher 

como mão de obra feminina no mercado de trabalho no modo de produção 

capitalista. Nesse contexto surgem, especialmente na Europa, escolas de cunho 

assistencialista no século XIX. 

Contudo, o discurso pedagógico sobre a Educação Infantil, como 

modalidade distinta de aprendizado humano se revela a partir do século XVIII, tendo 

como principais representantes Rousseau, Comenius, Pestalozzi, Froebel que 

influenciaram a pedagogia moderna, concebendo a criança em sua singularidade, 

rompendo-se com a concepção de adulto em miniatura, que até então prevalecia 

sobre os olhares discriminatórios da Idade Média, especialmente defendido pela 

Igreja. 

A influência do modo de produção capitalista na Educação Infantil é 

marcante e as instituições escolares começam a se fazer presente no cenário 

brasileiro no século XIX e início do século XX, apresentando um caráter 
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assistencialista, visando atender através de regime de creches/crianças na faixa 

etária de zero a seis anos de idade. Ressalta-se que a presença da pré-escola no 

Brasil, descrita numa dimensão favorável ao desenvolvimento do aprendizado da 

criança e prioritária das instituições privadas no final do século XIX, em que o jardim 

da infância era oferecido as famílias ricas e segundo Kuhlmann (1998, p.84) o 

elitismo se revela, especialmente na Região Sudeste, conforme descreve: 

 

O setor privado da educação pré-escolar, voltado para as elites, como 
os jardins de infância, de orientação froebeliana, teve como principiais 
expoentes, no Rio de Janeiro, o do colégio Menezes Viana, fundado 
em 1875, e em São Paulo, o da Escola Americana, de 1877. 
(Kuhlmann, 1998, p.84) 

 

Revela-se que apesar do desenvolvimento industrial brasileiro no final do 

século XIX e início do século XX, a oferta da educação infantil à população é 

encoberta pelo poder público e apenas algumas indústrias de tecelagem ofereciam 

creches e escolas maternais a seus funcionários e assim a ausência de uma política 

educacional que atendesse em dimensões qualitativas a educação infantil se 

revelava em nosso país e reflete até os dias atuais. 

Porém a política para educação infantil se descreve especialmente nas 

décadas do século XX, pela implementação da LDB 9394/96, em que são 

estabelecidas diretrizes a serem alcançados e objetivos definidos em relação a esta 

modalidade de ensino no nosso país. A partir daí a pré-escola passou a ser um 

direito da criança e um dever do estado. 

Sendo assim, a sociedade em geral deverá ser mais consciente, saber que a 

Educação infantil é assegurada por lei como sendo a primeira etapa da educação 

básica, o que nos leva a refletir a respeito do papel e do compromisso do estado no 

sentido de oferecer a população seus direitos de educar seus filhos de acordo com 

as determinações do texto constitucional. 

A educação infantil representa a estreia da criança no mundo educacional, 

haja vista que seu processo de aprendizagem já ocorre desde muito antes através 

dos estímulos proporcionados por seus responsáveis. Nesta modalidade, após anos 

e estudos de experiências foi percebido que o lúdico exerce fundamental 

importância, atuando de encontro a uma aprendizagem mais ativa e participativa, 

despertando o prazer nas crianças por aprender, o brincar estimula o 

desenvolvimento infantil especialmente na primeira infância, e como a educação 
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infantil atua diretamente neste desenvolvimento é peculiar que a criança possa 

receber este estímulo na escola, que muitas vezes é carente em casa, já que os 

responsáveis tem cada vez menos tempo de favorecer isso, e assim funciona uma 

via de mão-dupla, pois também a escola se apropria do lúdico para promover uma 

aprendizagem significativa. 

1.1. A EDUCAÇÃO E AS TECNOLOGIAS DIGITAIS  

O uso de novas tecnologias vem adquirindo cada vez mais relevância no 

cenário educacional. Sua utilização como instrumento para a aprendizagem 

aumenta de maneira muito rápida e, por consequência, o processo de escolarização 

vem sendo pressionado em realizar mudanças estruturais e organizacionais 

(CAMPOS, 2009).  

A concepção tradicional de que o professor é o detentor do saber não 

condiciona um processo de ensino e aprendizagem significativo. Sabe-se que, 

atualmente, as tecnologias digitais têm alcançado todos os setores da vida cotidiana 

dos indivíduos. 

As tecnologias digitais são importantes meios de inserir a aprendizagem no 

dia-a-dia do aluno, principalmente nesse momento em que a educação está 

passando, esses meios tecnológicos não devem ser vistos como recursos que 

podem substituir os professores, pois notamos também como está sendo a 

dificuldade de inserir todos os alunos nessas novas tecnologias, mas devem ser 

vistas como ferramentas didáticas e metodológicas que exigem dos atores 

envolvidos no processo de ensino e aprendizagem. Faz-se necessário que os 

docentes tenham conhecimentos sobre os recursos digitais para além dos usos 

técnicos cotidianos 

Anteriormente as tecnologias eram usadas esporadicamente, como mais um 

meio metodológico, no entanto com o surgimento da Covid-19, os professores 

tiveram que passar a conviver com um ambiente totalmente novo, onde as 

tecnologias digitar era a única maneira de ministrar as aulas para os alunos, para 

entender o impacto da pandemia, é preciso entender as razões, consequências e 

medidas que o país formulou e adotou para promover a livre iniciativa. Como todos 

sabemos, a alta carga viral de covid-19 requer medidas para limitar as interações 

sociais para reduzir a propagação do vírus e, no âmbito das medidas inicialmente 
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estipuladas pela Lei nº 13.979/20, o governo federal decidiu restringir certas 

atividades não consideradas essenciais, afetando shoppings centers, indústrias, 

escritórios, escolas e até mesmo serviços públicos.  

Com razão da pandemia do Covid-19 as aulas passaram a ser remotas, 

onde a maioria das aulas é transmitida por meio da internet, o que acarreta em um 

grande problema para as crianças mais carentes, e também para os alunos que 

moram na zona rural, onde muita não tem acesso a internet e aos meios digitais. 

O presente projeto tem o objetivo de apresentar as análises e reflexões, feitas 

através da pesquisa sobre o uso das Ferramentas Tecnológicas no Processo de 

Alfabetização para crianças da zona rural. Sendo assim, tem como propósito discutir 

questões voltadas ao uso de tecnologias digitais no processo de alfabetização 

nestas localidades e para o desenvolvimento desse trabalho utilizaremos a 

metodologia de revisão bibliográfica e de estudo de caso, para que seja possível 

embasar a aplicação teórica e prática dos conteúdos estudados.  

A busca pelo conhecimento e o conhecer não se dão por acaso. Sempre será 

para esclarecer uma curiosidade ou para solucionar um problema que uma pessoa 

busca respostas, sendo que essa procura por resposta já envolve um processo 

investigatório, mesmo que seja definido por traços puramente ligados ao senso 

comum (BARROS; LEHFELD, 2005, p.29). 

No 2021 as aulas continuam remota, com previsão de volta, no entanto 

muitos cuidados deverão ser tomados. A escola enfatiza o princípio da 

aprendizagem pela descoberta, e estabelece que a atitude de aprender vem do 

interesse dos alunos, enquanto os alunos aprendem fundamentalmente o que 

descobrem por meio da experiência. Portanto, os professores são vistos como 

facilitadores no processo de busca do conhecimento que os alunos merecem. 

Cabe a ele organizar e coordenar a situação de aprendizagem, adaptar seu 

comportamento às características de personalidade dos alunos para desenvolver 

suas competências e habilidades. 

As instituições escolares 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 
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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). 

1.2. O PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO E AS TECNOLOGIAS DIGITAIS  

Antes de iniciar a discussão sobre as ferramentas digitais na fase de 

alfabetização das crianças, é necessário antes compreendermos a significação de 

alfabetização e letramento, para que possamos melhor entender a contribuição 

enquanto ao uso das tecnologias neste processo. 

Muitas vezes o termo letramento é deixado de lado e apenas alfabetização é 

o que predomina, mas devemos saber que cada um possui sua significação e 

importância. A alfabetização de modo geral é o processo em que inicia o saber da 

escrita e leitura, onde começa a conhecer as letras, as palavras, e sua utilidade no 

contexto social. Segundo Soares (2012, p.47), a alfabetização é definida como a 

ação de ensinar e tendo resultado em aprender a ler e a escrever. Já letramento, é o 

“[...] estado ou condição de quem não apenas saber ler e escrever, mas cultiva e 

exerce as práticas sociais que usam a escrita” (SOARES, 2012, p.47), ou seja, é 

basicamente o uso social desse aprendizado, da escrita e leitura. 

Desde muito tempo existem diversos debates acerca de como alfabetizar de 

forma eficaz, e “Tradicionalmente, as discussões sobre a prática alfabetizadora têm 

se centrado na polêmica sobre os métodos utilizados: métodos analíticos versus 

métodos sintéticos; fonético versus global etc. (FERREIRO, 2011, p. 31)”, e em vista 

desta discursão se pode pensar que surge uma nova, de modo a complementar 

estes métodos, que é alfabetização e o letramento com o uso das ferramentas 

digitais, que por ser uma nova aposta e diferente do que se é trabalhada 

tradicionalmente, com ela permite também que se trabalhe com estes métodos, 

sendo de uma forma mais dinâmica, contribuindo para aulas mais atrativas e menos 

monótonas. 

Neste contexto, a inclusão das ferramentas digitais, nos remete a pensar 

que se trata de uma inovação na prática pedagógica e principalmente neste 

processo de alfabetização, que é fundamental que os alunos tenham um 

aprendizado significativo e espontâneo, sem tensões, que transforme o momento do 
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aprender em algo prazeroso. Este uso dependerá da criatividade do professor, bem 

como em se permitir inovar na prática, quebrando um pouco do ensino clássico. 

Atualmente vive-se o período da informação, intensificando a revolução 

tecnológica mundial, influenciando positivamente nas organizações sociais, na 

política e especialmente na economia através da globalização de conhecimentos e 

informações. Desse modo, cada vez mais o avanço tecnológico possibilitou 

crescimento, cultural, sócio e econômico às populações nas mais diversas regiões 

do planeta, pois não é necessário saí de suas casas para comprar produtos de 

outras cidades ou continentes, bem como realizar cursos de formação profissional, 

sem frequentar fisicamente uma instituição.  

Nessa dinâmica, são diversas as formas de conceituar as tecnologias, as 

quais tecnologicamente significam (tecno = técnica + logia = ciência), funcionando 

como estratégias, métodos e técnicas humanas, no sentido de potencializar suas 

ações em todos os campos de atuação como na comunicação, comércio e 

educação, desenvolvidos de forma agradável e dinâmica. A expressão “tecnologia” 

diz respeito a muitas outras coisas além de máquinas. O conceito de tecnologias 

engloba a totalidade de coisas que a engenhosidade do cérebro humano conseguiu 

criar em todas as épocas, suas formas de uso, suas aplicações (KENSKI, 2011, p. 

22-23). 

No ambiente escolar, todas as atividades administrativas e pedagógicas 

desenvolvidas, devem estar baseadas no projeto político-pedagógico (PPP), o qual 

segundo Libâneo (2004) precisa determinar os objetivos, diretrizes e as ações a 

serem executadas no ambiente escolar, mas sempre obedecendo às normas e a 

legislação do sistema de ensino, bem como as expectativas da comunidade escolar. 

Nesse sentido, a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) 9.394/96, no inciso I do Artigo 12 

estabelece que, “Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e 

as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de: I - elaborar e executar sua 

proposta pedagógica”. Desse modo, na elaboração do PPP é necessária a reflexão 

e debate democrático feito por todos os envolvidos no processo educacional.  

Assim, a escola estará obedecendo a sua função democrática na formação 

de cidadãos, críticos, criativos e capazes de resolver seus problemas de modo a 

satisfazer seus desejos e os desejos do grupo em que estão inseridos, 

desenvolvendo uma consciência de cidadania, de direitos e deveres e, de respeito 

mútuo (BRASIL, 1996). 
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A escola precisa mobilizar-se para atender a todos para isso precisa definir 

uma metodologia de ensino por meio das ferramentas tecnológicas e desse modo, 

os professores terão a segurança para desenvolver suas atividades educativas e 

promover um ensino dinâmico e divertido aos alunos. Mas, para isso faz-se 

necessário também à elaboração de cursos de formação continuada aos 

professores quanto à utilização da tecnologia como metodologia de aprendizagem, 

visto que, a grande maioria desses profissionais escolares não obteve formação 

acadêmica suficiente sobre esse tema.  

Assim o PPP da escola precisa apresentar a tecnologia como um dos pilares 

da tomada de decisões para uma aprendizagem dinâmica, que atenda a todos os 

alunos, bem como aperfeiçoar espaços, recursos e essencialmente desenvolver um 

currículo amplo, flexível e aberto englobando os aspectos cognitivos, afetivos e 

sociais da formação humana. Isso ocorre através de um excelente projeto 

pedagógico que prioriza a tecnologia, com o trabalho conjunto de professores, 

funcionários da escola, familiares e membros da comunidade escolar que se 

colocam à disposição, com atividades expositivas e culturais extracurriculares, com a 

avaliação do processo em uma ação de feedback (VEIGA, 2001). 

Nesta perspectiva, a inserção de práticas pedagógicas tecnológicas na 

alfabetização e no currículo, faz se necessário para uma reorganização nos 

processos de aprendizagem, visto que a Tecnologia Educacional efetua essa 

reorganização através de concepções educativas e didáticas, por meio de um 

processo comunicativo, com olhar especial aos meios, ou seja, numa perspectiva 

instrumental tecnológica que se relacionam com as estruturas cognitivas do sujeito. 

Desse modo, Silva (2002, p. 67), destaca que “as relações entre “tecnólogos” e 

“curricularistas” devem ser abertas e simplificadas, concorrendo mutuamente para a 

análise e reorganização dos processos de aprendizagem. ” Neste sentido, de acordo 

com Silva (2002) o emprego das Tecnologias Educacionais no currículo e na 

alfabetização são inquestionáveis, de modo que, surgem constatações das 

necessidades de novas práticas pedagógicas tecnológicas que visa beneficiar o 

desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem, visto que, tende a 

aprimorar e tornar a aprendizagem mais atrativa, com práticas estimulantes e 

significativas. 
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1.3. TECNOLOGIA E ALFABETIZAÇÃO: NOVAS POSSIBILIDADES  

Com o surgimento das novas tecnologias da informação e da comunicação 

são modificadas diversas práticas e estilos de vidas, principalmente no cenário 

educacional, e com as escolas sendo instituições pautadas no compromisso com a 

formação de sujeitos com conhecimento de mundo, e sendo um lugar também onde 

o ensino caminha de acordo com as mudanças sociais, com isso deve envolver no 

ensino as demandas sociais, com isso, “as escolas não podem ignorar o que se 

passa no mundo, principalmente as novas tecnologias, que transformam não só 

nossa maneira de se comunicar, mas também se trabalhar e pensar” 

(PERRENOUD, 2000, p.125). 

Neste contexto, as escolas sentem-se no dever de rever suas práticas e 

buscar modos de envolvê-las nas atividades pedagógicas, de forma que possam ser 

recursos para a prática de ensino e aprendizagem. Antes da pandemia a utilização 

desses meios tecnológicos estavam bem mais frequentes, muitas escolas possuem 

computadores, aparelhos de Datashow, sendo estes os mais comuns de encontrar. 

Estes são recursos que a depender do professor, podem ser aproveitadas de 

maneira positiva no momento das aulas, como levar os alunos ao laboratório de 

informática e fazer uso da internet, para ajudar em pesquisas por conteúdos de 

determinada disciplina, por exemplo, é uma ótima alternativa e estímulo. Os 

computadores existem uma vasta variedade de ferramentas que podem ser 

utilizadas com os alunos, o WORD, é um programa mais comum e que muitos 

conhecem, e fácil de usar, que também pode ser muito bem aproveitado, 

principalmente na escrita, para o treinamento das produções textuais. Atualmente 

com as aulas remotas tudo foi feito por meio digital, onde os alunos e professores 

tiveram que se adaptar a uma nova realidade. 

A educação escolar precisa compreender e incorporar mais as novas 

linguagens, desvendar os seus códigos, dominar as possiblidades de expressão e 

as possíveis manipulações. É importante educar para usos democráticos, mais 

progressistas e participativos das tecnologias, que facilitem a evolução dos 

indivíduos. O poder público pode propiciar o acesso de todos os alunos às 

tecnologias de comunicação como uma forma paliativa, mas necessária, de oferecer 

melhores oportunidades aos pobres, e também para contrabalançar o poder dos 



19 

 

grupos empresariais e neutralizar tentativas ou projetos autoritários (MORAN, 2000, 

p.36) 

 
A educação escolar precisa compreender e incorporar mais as novas 
linguagens, desvendar os seus códigos, dominar as possiblidades de 
expressão e as possíveis manipulações. É importante educar para usos 
democráticos, mais progressistas e participativos das tecnologias, que 
facilitem a evolução dos indivíduos. O poder público pode propiciar o acesso 
de todos os alunos às tecnologias de comunicação como uma forma 
paliativa, mas necessária, de oferecer melhores oportunidades aos pobres, 
e também para contrabalançar o poder dos grupos empresariais e 
neutralizar tentativas ou projetos autoritários (MORAN, 2000, p.36) 

 

Neste contexto, podem-se gerar debates e críticas acerca de que os alunos 

ainda são muito novos para lidar com tais tecnologias, porém, nada é impossível, 

existem muitas ferramentas que são apropriadas para os pequenos. Dentro desta 

perspectiva, nos faz pensar e refletir sobre novas possibilidades nesta etapa de 

aprendizagem que tanto precisa ser tratada nos mínimos cuidados e atenção, pois a 

alfabetização é um momento de aprendizagens significativas, isto é, que levam para 

o resto da vida.  

Em questão disso, o que muito é utilizado nesta fase educacional da 

alfabetização é a ludicidade, onde se trabalha muito envolvendo jogos e brincadeiras 

atrativas de caráter pedagógico e que funciona bastante, pois prendem a atenção 

dos alunos e contribui que eles desenvolvam melhor o cognitivo. Além disso, 

permitem que o professor esbanje de sua criatividade nas diversas ferramentas, 

possibilitando até que trabalhe de forma interdisciplinar. Desta forma as aulas 

tornam-se mais prazerosas e as crianças aprendem se divertindo. 

Pensando diante deste contexto, se pode pensar em uma nova forma de 

ensinar na alfabetização envolvendo os recursos tecnológicos, porém sem deixar de 

lado o lúdico, pois a internet como principal meio possui diversas ferramentas de 

aplicativos e programas de jogos de cunho pedagógicos. Assim, possibilita também 

o trabalho com o uso da música, dos textos, vídeos e imagens.  

Aparelhos como: computadores, celulares, tablets, lousa digital, Datashow e 

a internet, são os principais recursos que favorecem para serem desenvolvidos 

estes momentos de atratividade e aprendizagem, como também uma aproximação 

entre professor e aluno, como a professora Sbrogio afirma: 

 
As tecnologias na educação devem servir como “ferramentas”, necessárias, 
para a melhoria nas condições de ensino, facilitar a mediação do 
conhecimento, interação entre educador e aluno, elo de união fora do 
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ambiente escolar, melhoria na qualidade do ensino e do conhecimento 
apresentado em sala de aula, entre outras possibilidades infinitas que a 
tecnologia pode oferecer à educação (SBROGIO, 2015). 

 
Pensar nas tecnologias, em específico, a internet, como ferramenta para a 

alfabetização infantil é algo inovador, pois envolve diversas possibilidades 

metodológicas aos professores para trabalhar em especifico com a escrita e a 

leitura, sem deixar de lado também a matemática, já que estamos falando de 

alfabetizar e letrar as crianças dentro desta proposta tecnológica com uso de 

recursos com a internet. 

No entanto, a internet como recurso pode favorecer bastante para o 

processo de ensino na alfabetização, pois é um momento em que vários aspectos 

devem ser desenvolvidos nas crianças, e através da internet podem-se elaborar 

diversas atividades. No entanto, é preciso que o professor saiba envolve-las diante 

do que se espera que as crianças desenvolvam, pois “Aprendemos quando 

relacionamos, integramos. Uma parte importante da aprendizagem acontece quando 

conseguimos integrar todas as tecnologias, as telemáticas, as audiovisuais, as 

textuais, as orais, musicais, lúdicas, corporais (MORAN, 2000, p.32)”. 

Com o uso da internet na alfabetização, os professores terão mais 

possibilidades, através do uso de computadores e internet. A didática torna-se 

ampla, e o professor necessitará de sua criatividade e flexibilidade e principalmente 

habilidades com os recursos multimidiáticos, sendo de suma importância que 

estejam atualizados em questão das tecnologias, para que assim o ensino possa 

caminhar junto com a realidade da sociedade em que estamos vivendo. 

Sabendo que muito se valoriza o lúdico neste processo, os jogos em 

aplicativos e programas também fazem parte desta categoria, existem diversos tipos, 

e disponíveis para downloads gratuitos, sendo assim de fácil acesso para os 

professores e também para os pais, muitos de ótima qualidade e de significativa 

contribuição para a aprendizagem. O site Nova Escola publicou uma matéria por 

Débora Garofalo (2017), em que sugere sete ferramentas digitais que contribuem no 

processo de alfabetização, e que ajudam a tornar as aulas mais dinâmicas, com 

muita interação e divertimento, e que motiva bastante os alunos. Segue abaixo a 

lista com os nomes de softwares, programas e aplicativos e suas descrições: 

 

 Aula animada – desenvolvida pelo instituto Paramitas, possui vários 
jogos online de caráter alfabetizante. Tem disponível para baixar em 
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celulares. A plataforma oferece propostas de planos de aulas e propostas 
pedagógicas.  

 Ludo primeiros passos – esta ferramenta possui muito colorido, no que 
atrai muito as crianças. Os jogos nele exploram diferentes níveis de 
alfabetização associando sons a imagens. O nível de complexidade vai 
aumentando de acordo com os acertos. Os jogos são trabalhados com 
silabas, palavras ou frases.  

 Escola games - Possui jogos educativos associados ao lúdico. Possui 
um cenário simulatório de uma fábrica, em que a ideia é formar palavras. 
Contém também interações de histórias.  

 Tux Paint – É um programa específico para crianças. O nome tux se dá 
através do pinguim da Linux. Neste programa as crianças se aventuram e 
criam histórias, de uma forma bastante lúdica.  

 HagáQuê - Desenvolvido pelo Instituto de Computação da Unicamp, é 
um software educativo de apoio a alfabetização e ao domínio da linguagem 
escrita, que auxilia as crianças a criarem histórias em quadrinhos, com 
recursos suficientes para não limitar a imaginação.  

 Livros digitais - Desenvolvido pelo Instituto Paramitas, onde possibilita 
que os alunos avancem na alfabetização, onde criam e compartilham suas 
próprias histórias. Desperta o desenvolvimento na escrita e leitura ao 
interagirem com este programa. O programa permite em que a criança 
escolha quatro layouts, podendo adicionar fotos, ilustrações e textos. 

 Cord Org – é uma ferramenta mais avançada, onde permite que as 
crianças possam programar e desenvolver habilidades e trabalhar com 
resoluções de problemas, permitindo também que criem seus próprios jogos 
ou histórias. 
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CAPÍTULO II -  EDUCAÇÃO DIGITAL 

As tecnologias vêm se tornando algo cada vez mais presente no cotidiano da 

sociedade da informação e do conhecimento a qual estamos inseridos, mas nem 

sempre podemos afirmar que tal informação é gerada de uma fonte de 

conhecimento e por isso alguns pais e instituições educativas não se propõem a 

investir em uma educação digital. Nesta perspectiva educar em uma sociedade da 

informação significa muito mais que treinar pessoas para o uso das tecnologias de 

informação e comunicação: trata-se de investir na criação de competências 

suficientemente amplas que lhes permitam se uma atuação efetiva na produção de 

bens e serviços tomar decisões fundamentadas no conhecimento operar com 

fluência os novos meios e ferramentas em seu trabalho, bem como aplicar 

criativamente as novas mídias, seja em usos simples e rotineiros, seja em 

aplicações mais sofisticadas (TAKAHASHI, 2000). 

Assim, a formação de nossas crianças e jovens deve buscar torná-los 

capazes de “aprender a aprender”, para que possam acompanhar de forma 

satisfatória as transformações tecnológicas constantes e aceleradas, formando 

assim indivíduos capazes de utilizar suas habilidades tecnológicas de forma segura, 

responsável e eficiente, ao mesmo tempo em que ampliam sua criatividade 

transformando simples ideias em realidade ao utilizar ferramentas tecnológicas. É 

preciso considerar que: 

 
A atração que as novas tecnologias exercem sobre todos - de formuladores 
de políticas e implementadores de infraestrutura e aplicações de tecnologias 
de informação e comunicação até usuários de todas as classes e idades – 
pode levar a uma visão perigosamente reducionista acerca do papel da 
educação na sociedade da informação, enfatizando a capacitação 
tecnológica em detrimento de aspectos mais relevantes. Pensar a educação 
na sociedade da informação exige considerar um leque de aspectos 
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relativos às tecnologias de informação e comunicação, a começar pelo 
papel que elas desempenham na construção de uma sociedade que tenha a 
inclusão e a justiça social como uma das prioridades principais 
(TAKAHASHI, 2000). 

 
Quando falamos em inclusão social, observamos a necessidade de uma 

formação para a cidadania, pois o avanço das tecnologias de informação fomenta a 

necessidade do aumento da transparência de políticas e ações do governo, assim, 

estimulando os cidadãos a serem politicamente ativos. Vale salientar que formar 

cidadãos significa capacitar pessoas para escolherem de forma mais informada e 

assim tomar decisões que poderão afetar suas vidas e de toda a sociedade. Com o 

auxílio das informações e o conhecimento adquirido a partir delas o sujeito tende a 

elevar seu parecer crítico sobre s eventos políticos e econômicos. Por outro lado, 

 
As tecnologias da mídia e do computador estão criando mudanças 
dramáticas que produzem uma exploração de retórica e que exaltam ao 
extremo os benefícios da supervia informacional em que se supõe que 
indivíduos consigam dados e entretenimento a seu dispor, insiram-se em 
novas comunidades virtuais e até mesmo criem novas identidades 
(BRENNAND,2004).  

 
Com isso, crianças e jovens precisam aprender algumas habilidades como a 

de gerenciar uma identidade online e off-line com integridade, o que fortalece a sua 

identidade e cidadania digital. Faz-se necessário organizar e gerenciar seu tempo 

em frente à tela e assim administrar os horários de estudar, jogar online ou off-line e 

redes sociais; identificar cyberbullying e proteger seus dados, sabendo lidar 

discretamente com todas as informações que devem ser compartilhadas, 

trabalhando assim sua empatia e pensamentos críticos. 

As tecnologias asseguram a difusão rápida de matérias didáticos e de 

informação de interesse dos professores, pais e alunos, além de proporcionar a 

construção interdisciplinar de informações produzidas individualmente ou 

coletivamente por parte dos alunos e o desenvolvimento colaborativo de projetos por 

parte de alunos pertencentes a escolas diferentes, sítios e comunidades 

geograficamente afastadas, auxiliando assim informação a transcender os limites 

territoriais impostos pelas paredes de uma sala de aula. 

O hipertexto é um paradigma tecnológico que liberta o usuário e permite a 

reinvenção da própria natureza e materialidade das velhas tecnologias 

informacionais. O uso da tecnologia pode reforçar o processo educativo. Vemos isso 

no texto de Murano (2011), no qual o autor coloca que “a internet não deve ser vista 
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como algo negativo, pois amplia nossas possibilidades de leitura”, assim como 

amplia a escrita também devido à liberdade que nela é utilizada. Cabe ao professor, 

reiteramos, saber utilizar esse instrumento para desenvolver suas atividades. Sobre 

essa questão, Crystal (2005, p.92) assinala que: 

 
O fato de que alguns garotos possam começar a usar suas abreviações em 
lugares onde elas não têm qualquer propósito – como em redações 
escolares – deve ser vigiado, naturalmente. Mas é isso que a escola precisa 
fazer. Tem sido um princípio do ensino moderno de língua – seja 
estrangeira ou língua materna – inculcar nas crianças um senso de 
responsabilidade e propriedade linguísticas. E as crianças precisam ser 
ensinadas – se não desenvolverem essa intuição espontaneamente – que 
as abreviações nas mensagens de texto desempenham uma função útil, 
onde o espaço é pequeno e a rapidez um fator crítico, mas não em outros 
lugares.  

 
A interatividade na linguagem computacional tem um significado diferente 

para quem lida com a educação, pois quando nos referimos à interatividade 

computacional estamos falando da interface de um site ou home-page. Já na 

linguagem da educação, interatividade está ligada à mediação que um software 

educativo oferece aos alunos quando se faz uso do computador. 

2.1. O USO DAS NOVAS TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO 

As novas tecnologias aplicadas ao ensino, por meio do uso de 

computadores em ambientes educacionais, mídias digitais, tecnologias móveis e a 

rede mundial de computadores também conhecida como Internet e da Web 2.0 que 

se conceitua no âmbito essencialmente on-line, desta forma, atividades que antes 

eram feitas de forma off-line, passam a ser feitas de forma on-line. 

Para Bento e Belchior (2016), é muito importante trabalhar com mídias 

digitais, já que as tecnologias avançam rapidamente, e nessa ótica, cabe uma 

atenção redobrada para enquadrar o contexto tecnológico ao estudante, não se 

tratando meramente de conteúdo, mas da necessidade deles no processo de ensino 

(mídias digitais). 

As escolas e instituições de ensino devem procurar inserir os recursos 

midiáticos com maior frequência, visando incentivar, estimular e preparar o corpo 

docente em prol de utilizá-los, para que professores e alunos considerem seu uso 

necessário, cabendo não somente a instituição de ensino, mas também aos 
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professores fazerem pesquisas contínuas e se atualizarem a respeito das novas 

mídias para sala de aula (BENTO E BELCHIOR, 2016). 

É uma forma inovadora o uso do computador com a internet na educação, 

visto que a atuação do docente não pode se limitar a fornecer informações aos 

alunos. As tecnologias como meios transmissores de conhecimento, devem ser 

usadas de forma mais eficiente pelo próprio professor, cabendo a este, a função 

mediadora da interação entre a tecnologia, aluno e professor, de modo que o aluno 

consiga formar seu conhecimento em um ambiente desafiador, no qual a tecnologia 

se constitui como ferramenta indispensável para que o docente promova o avanço 

da sistematização, criatividade e autonomia do conhecimento (COUTINHO, 2009). 

As tecnologias de telecomunicação (móveis) como aparelhos de celular, 

podem ser um recurso pedagógico, de acordo com Bento e Cavalcante (2013). 

Entretanto se faz inevitável um período de estudos e desenvolvimento de atividades 

para que o uso do celular não vire meramente um aparelho de entretenimento dos 

alunos. O telefone celular deve ser um ótimo recurso didático, plausível de ser 

introduzido em diferentes momentos no ambiente educacional, desde que seja 

inserido no planejamento de ensino do professor e da instituição, além de uma 

colaboração e uma boa comunicação do corpo docente com as famílias e todos os 

membros da escola, para que o trabalho seja realizado de forma colaborativa. 

De acordo com Ramos (2012), as tecnologias de informação e comunicação 

(TICs) como lousas digitais, canetas digitais, notebook e internet, não são concretos 

na rede pública de ensino, no entanto, TV-Pendrive, DVD-Player, e Data show são 

mais comuns e sempre solicitados pelos docentes. Cabe ressaltar que as 

tecnologias comuns aos alunos são: celular, Internet e computadores. 

Para Ramos (2012), é constante o fato de encontrar os celulares sempre nas 

mãos dos alunos, com outras finalidades, ouvindo músicas, recebendo mensagens e 

fazendo ligações na hora da aula, o que pode resultar em uma precariedade de 

absorção de conteúdo ministrado pelo professor, caso não seja solicitado o seu uso 

como tecnologias para aprendizagem. 

Devido a tais fatos, a instituição de ensino tem como recomendação 

restringir o uso de aparelhos celulares durante as aulas. Entretanto, o que se 

percebe é que existe uma necessidade de adotar medidas democráticas no uso 

destas tecnologias trazidas de casa pelos estudantes, buscando desenvolver 

pensamento crítico e reflexivo do educando (RAMOS, 2012). 



26 

 

De acordo com Silva, Prates e Ribeiro (2016) não é apenas preciso inserir 

novas tecnologias digitais na sala de aula, para o processo do ensino-aprendizagem. 

É necessário também que o professor tenha consciência de que deve se 

aperfeiçoar, se capacitar e interagir melhor com os equipamentos, para que tenha 

noção do manuseio dos mesmos, entender como deve ser usado, cada um com foco 

nos resultados esperados de seu planejamento de sala de aula. 

Ainda para Silva, Prates e Ribeiro (2016), o fato de os docentes 

desconhecerem as capacidades dos recursos os leva a não considerá-los como 

seus aliados nas metodologias de ensino. Por isso, faz-se necessário que estes 

passem a considerar a possibilidade de fazer uso desse recurso, aperfeiçoando-se 

constantemente para que saibam lidar com essas tecnologias. Tal conhecimento é 

provocado pela curiosidade em conhecer novos equipamentos, que muitas vezes 

são apresentados a eles pelos cursos de formação continuada, que, aliás, são a 

base e a manutenção do conhecimento, visto que a tecnologia evolui rapidamente e 

constantemente surgem novidades tecnológicas. 

A formação continuada do docente é extensiva a sua rotina, com a finalidade 

de manter atual sua capacidade técnica de uso real de novas tecnologias, aliando 

sempre teoria com prática, já que a vivência com a mesma ajudará a ter um melhor 

nível de conhecimento. Isto é gradativo e sugere que o processo de capacitação do 

professor não tem fim (SILVA; PRATES; RIBEIRO, 2016). Ainda sobre a importância 

do uso de novas tecnologias, Cysneiros (1999, p. 21), discorre que: 

 
Nossa experiência da realidade é transformada quando usamos 
instrumentos {Ser Humano > (máquina) > Mundo}. Através do instrumento 
há uma seleção de determinados aspectos da realidade, com ampliações e 
reduções. A amplificação é o aspecto mais saliente e pode nos deixar 
impressionados, maravilhados, ao experimentarmos coisas (ou aspectos de 
objetos conhecidos) que não conhecíamos antes, com nossos sentidos nus. 
A redução, ao contrário, é recessiva e pode passar despercebida, uma vez 
que não ocupa necessariamente nossa consciência, impressionada com o 
novo. 

 

A interação com a máquina apresenta dois lados, um sendo positivo para o 

desenvolvimento humano e outro que vai ao oposto, os quais são citados como 

Ampliação e Redução respectivamente. Para que se torne positivo é necessário que 

o professor esteja bem capacitado e planeje adequadamente o seu uso, tornando-o 

atrativo e interessante para o aluno, pois de outra forma, será apenas uma 
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demonstração de possibilidades de uso do computador, que pode até ser 

desmotivador para o aluno. 

Isso porque não há neutralidade da tecnologia em relação ao objeto, algo a 

ser estudado. O seu uso prove novos conhecimentos do objeto, mudando por meio 

da mediação a experiência afetiva e intelectual do indivíduo ou grupo, podendo 

interferir, o agir mental ou físico de formas e aspetos desconhecidos do objeto, 

estudo. 

A construção de novos meios para aprender e ensinar através de novos 

conhecimentos tecnológicos exige do professor uma atitude de resistência à 

frustração e de buscar meios de pesquisa informais, aderindo a usos pedagógicos 

de tecnologias já experimentados e criando adaptações para poder aplicá-las 

(CYSNEIROS, 1999) 

Para Moran (2004), a internet favorece de forma colaborativa a construção, o 

trabalho conjunto de alunos e professores, estando eles juntos virtualmente ou 

fisicamente, fazendo pesquisas em tempo real, em grupos focados em projetos ou 

em investigações sobre atualidades e seus problemas usando a rede mundial de 

computadores. Moran (2004, p. 07) ainda ressalta que, se tem três campos 

importantes para pesquisas virtuais: 

 
O da pesquisa, o da comunicação e o da produção. Pesquisa individual de 
temas, experiências, projetos, textos. Comunicação, realizando debates off 
e on-line sobre esses temas e experiências pesquisados. Produção, 
divulgando os resultados no formato multimídia, hipertextual, “linkada” e 
publicando os resultados para os colegas e, eventualmente, para a 
comunidade externa ao curso. 

 
Pesquisa, comunicação e produção, são campos fundamentais nos quais as 

inserções de novas tecnologias colaboram para produção de resultados, tanto em 

ambientes on-line (virtuais) quando dentro de ambientes físicos, com a presença do 

docente guiando os alunos, fato que ainda precisa de um melhor planejamento e 

flexibilização da gestão de tempo e espaço, inclusive no currículo, para realização 

de atividades como salienta Moran (2004, p. 08): 

 
É fundamental hoje pensar o currículo de cada curso como um todo e 
planejar o tempo de presença física em sala de aula e o tempo de 
aprendizagem virtual. A maior parte das disciplinas pode utilizar 
parcialmente atividades a distância. Algumas que exigem menos laboratório 
ou menos presença física podem ter uma carga maior de atividades e 
tempo virtuais. A flexibilização de gestão de tempo, espaços e atividades é 
necessária, principalmente no ensino superior ainda tão engessado, 
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burocratizado e confinado à monotonia da fala do professor num único 
espaço que é o da sala de aula. 

 

No conceito educacional, a internet com as novas tecnologias, trazem 

desafios pedagógicos para as escolas e universidades. Docentes, precisam 

aperfeiçoar o modo como gerenciam os espaços físicos e virtuais em prol das novas 

tecnologias emergentes, visando integrar estes de forma inovadora, aberta e 

equilibrada, onde o ponto de partida é uma sala de aula equipada e com capacidade 

de ofertar atividades diferentes das convencionais, onde um ambiente conectado em 

rede (Internet) disponibiliza pesquisas e o domínio técnico-pedagógico da 

tecnologia. É importante flexibilizar o currículo de cada curso, o tempo e as 

atividades em sala de aula junto com o tempo das atividades on-line (a distância), 

somente assim haverá um real avanço na qualidade da educação (MORAN, 2004). 

Diniz (2001) alega que a informática na escola, o uso do computador como 

ferramenta pedagógica, as vantagens e influências das tecnologias sobre a 

educação, são novidades tanto para professores quanto para os alunos e ainda 

acrescenta que “diante das novidades, os professores apresentam dois sentimentos: 

um que é a necessidade de incorporar as novas tecnologias ao seu dia a dia e outro 

que é a insegurança, os medos gerados pela falta de preparo para trabalhar com 

elas” (DINIZ, 2001, p. 05). 

A utilização do computador assim como de qualquer outra tecnologia, 

necessita de uma reflexão crítica sobre o valor de sua utilização como ferramenta 

pedagógica, levando os professores a confrontarem suas ideias e verdades, e, 

assim, a iniciar um processo de mudança em suas metodologias pedagógicas. Isso 

porque os alunos se sentem atraídos pelo uso do computador, que se utilizado sob a 

orientação de um professor preparado para tal, pode proporcionar aos alunos a 

possibilidade de melhor uso das tecnologias, passando a se responsabilizarem pela 

produção e aquisição do seu próprio conhecimento. Eles se confrontam e 

descobrem que o prazer da descoberta é agradável e motivador, transformando-os 

em pensadores e pessoas capazes de resolver problemas (DINIZ, 2001). 

Diante dessas considerações, eis que surge uma questão, que também foi 

indagada por Diniz (2001, p. 39) “Mas então, não devemos utilizar o computador nas 

escolas? Se ele já faz parte da realidade social da maioria das crianças não deveria 

ser também inserido na realidade escolar dessas crianças?”. A resposta a esse 

questionamento é dado pelo próprio autor: 
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Claro que sim! Afinal, o computador é uma máquina com características que 
nenhuma outra tecnologia educacional até hoje apresentou como: – 
diversas finalidades de uso (folha de pagamento, produção de um livro, 
edição de um vídeo-clip); – recursos de multimídia (som, imagem, texto); – 
resposta imediata, feedback (redirecionamento do que está sendo 
realizado); – virtualidade das informações processadas. 

 
Dessa forma, então como fazer uso dessa tecnologia? O que devemos 

refletir é o modo como a escola utiliza para inserir a informática aos alunos, pois da 

forma como é utilizada hoje não traz benefícios e nem melhora a qualidade de 

aprendizado do aluno. Isso porque geralmente são salas informatizadas para a 

aplicação do conteúdo específico da área de computação presente na grade 

curricular dos cursos, ignorando as demais disciplinas que podem fazer uso da 

tecnologia disponível como forma de facilitar a absorção de conhecimento dos 

alunos, o que é infelizmente a realidade de muitas escolas que possuem salas de 

informática (DINIZ, 2001) 

De uma forma mais abrangente com foco na construção da aprendizagem 

do aluno, na qual o educador se torna um facilitador e mediador do processo de 

aprendizagem com o computador, conforme Diniz (2001, p. 47), ele poderia ser 

utilizado das seguintes formas: 

 
– como fonte de pesquisa de informações na Internet ou em software 
específicos (enciclopédias eletrônicas); – como meio de comunicação e 
discussão de informações (emails e fóruns); – como ferramenta para 
registrar informações (editores de texto, editores de imagem e som); – como 
organizador de informações (bancos de dados ou software de 
apresentação); – como ferramenta de apoio para o trabalho com alguma 
informação específica a ser vista pela turma (questões ortográficas, 
simulações de experiências químicas); – como ferramenta que permite o 
registro de informações pela expansão de algumas habilidades, às vezes 
não muito desenvolvidas em algumas crianças (crianças que não 
apresentam uma boa coordenação motora por conta de uma paralisia 
cerebral e que podem utilizar o teclado do computador para produzir um 
texto ou um desenho). 

 
O computador possui como matéria prima a informação, a qual ele guarda, 

resgata e as exibe para o usuário que a solicitou. Porém, informação não é sinônimo 

de conhecimento, sendo estabelecido que se trate da reinterpretação da informação 

a partir da individualidade do sujeito, por isso é fundamental o professor como 

ferramenta mediadora sendo ele a ponte facilitadora de interpretação da informação 

para que o conhecimento possa ser alcançado (DINIZ, 2001). 
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Matos (1996), afirma que uma perspectiva curricular deve desenvolver e 

embasar um modo integrador, porém não meramente adicionado entre a educação e 

as novas tecnologias, pressupondo além apenas de uma mera abordagem sobre 

novas tecnologias no ensino. Implicando em condicionar estas (tecnologias) à metas 

educativas, de forma expressiva e operacional em relação a conteúdos significativos 

e relevantes; a esquemas de trabalho didático, que facilite experiências e 

oportunidades inovadoras de aprendizagem, que favoreçam a interação; e, à 

construção do conhecimento. 

Para Prensky (2010), o papel da tecnologia é de oferecer suporte a novos 

paradigmas de ensino, sendo que tem um papel único de apoiar o aprendizado dos 

alunos, que por meio de seu uso adequado são capazes de ensinarem a si mesmos 

(com a orientação dos professores). Porém, tal como é utilizada, não apoia, nem 

pode apoiar, a velha pedagogia do professor palestrante, exceto de forma mínima 

como slides e vídeos, que muitas vezes são usados por estes com muito mais 

frequência do que devem ser utilizados. 

A tecnologia atual, oferta aos alunos todos os tipos de ferramentas novas e 

eficientes, desde a internet, para a busca de informações e meios de descobrir o que 

é verdadeiro e relevante, até ferramentas de análise que dão sentido as informações 

também de criação que trazem resultados e uma grande variedade de mídias ou 

ferramentas sociais que proporcionam redes de colaboração de pessoas do mundo 

inteiro. Neste cenário onde o professor deveria ser um guia, se mostra exatamente o 

contrário, onde as ferramentas são usadas pelos alunos e não pelos professores. 

Com essa perspectiva, entendemos os seguintes problemas de forma 

facilitada: 

 
• Algumas instituições escolares aderiram à tecnologia (e. g. distribuindo 
laptops para todos os alunos), mas chegaram à conclusão de que a 
tecnologia não estava ajudando a aprendizagem dos alunos e, assim, 
retiraram-na das salas de aula (“Seeing no Progress, Some SchoolsDrop 
Laptops”1 The New York Times, 4 maio, 2007). Isso agora faz sentido: 
houve uma falha ao se tentar fazer com que os professores inicialmente 
mudassem seu jeito de ensinar. • Muitos professores resistem ao fato de 
terem que ser ensinados a usar a tecnologia. Isso também faz sentido. Os 
professores devem resistir, pois não são eles que deveriam estar usando a 
tecnologia para ensinar seus alunos. Pelo contrário, os alunos é que 
deveriam a estar usando, como ferramenta para ensinar a si mesmos. O 
papel do professor não é tecnológico, mas intelectual, fornecendo aos 
alunos contexto, assegurando qualidade e ajuda individualizada. (É claro 
que os professores que adoram tecnologia devem se sentir livres e à 
vontade para aprender e para usá-la). • Os alunos rotineiramente abusam (a 
partir do ponto de vista dos professores) da tecnologia em aula, usando-a 
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como um professor a descreve como “a nova bolinha de papel”.2 Isso, 
também, faz sentido, os alunos têm à sua disposição ferramentas 
poderosas de aprendizagem as quais sequer têm oportunidade de aprender 
a usar (PRENSKY, 2010, p. 203). 

 

O problema pode estar na forma como essa tecnologia está sendo utilizada, 

fazendo que permaneça nos alunos, de forma geral, a forma tradicional de ensino, 

na qual o professor fala, expõe e os alunos absorvem conteúdos ou abaixam suas 

cabeças. Pela falta de estímulo e de integração com as tecnologias começam a usar 

o celular escondido e param de ouvir o professor, o que é comparado com as 

antigas bolinhas de papel que eram jogadas em sala. 

A leitura desses autores nos leva a perceber um consenso em torno do 

papel da tecnologia na sala de aula, que deve ser o de apoiar uma nova pedagogia, 

a partir de uma postura diferente dos alunos, como ativos no processo ensino 

aprendizagem, mas orientados pelo professor, a partir da inclusão de novas 

tecnologias. Compreendida assim, o uso da tecnologia nas instituições de ensino 

aconteceria de forma muito mais rápida e eficiente. No entanto, se houver 

divergências sobre o papel da tecnologia, esse processo demorará muito mais 

tempo (PRENSKY, 2010). 

Um fato notável que a aplicação de novas tecnologias nas salas de aula é 

conveniente. Partindo do pressuposto que sua implantação é necessária em uma 

infraestrutura adequada, para que não haja desperdício de investimento podemos 

afirmar que é fundamental um preparo adequado dos professores para serem 

capazes de utilizarem estas novas tecnologias implantadas. Assim, não haverá 

imposição da utilização de tecnologias, por meios impressos, multimídias (DVD, 

MP3, MP4, projetores), computadores e internet. O professor precisa orientar o 

processo de obtenção de conhecimentos, mas para isso é fundamental que esteja 

apto a lidar com tais recursos. É afirmativo que o uso de novas tecnologias nas 

escolas é conveniente, mas para isso é imprescindível um planejamento satisfatório 

e adequado (OLIVEIRA JÚNIOR E SILVA, 2010). 

2.2. TECNOLOGIAS DIGITAIS E A CONSTITUIÇÃO DOCENTE 

As Tecnologias Digitais são entendidas como “aquelas tecnologias mais 

utilizadas pelas pessoas como televisão, jogos eletrônicos, computadores e seus 

acessórios multimidiáticose a internet.” (PESCADOR, 2010. p.20). Desta forma, 
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podemos dizer que tecnologia digital é um agrupado de tecnologias que permitem a 

conversão de qualquer linguagem ou dado em dados binários (0 e 1). Ou seja, uma 

foto, uma música ou a união de todos eles. 

Segundo Fagundes (2005), o caminho mais curto e eficaz para introduzir 

nossas escolas no mundo conectado passa pela curiosidade, pelo intercâmbio de 

ideias e pela cooperação mútua entre todos os agentes envolvidos no processo. 

Sem receitas preestabelecidas e os ranços da velha estrutura hierárquica que rege 

as relações entre professores e estudantes. 

Entretanto, para educar era necessária a presença do estudante e do 

professor no mesmo ambiente, e que somente assim era possível aprender. 

Desenvolver um conteúdo em sala de aula, munido minimamente de livros didáticos 

e giz já era trabalhoso, agora com o surgimento da pandemia da Covid-19 os 

mesmos docentes são obrigados a se reinventar tecnologicamente para poder 

continuar exercendo seu ensino. 

A constatação de que existem convergências e divergências entre as culturas 

midiáticas e as das escolas, não impede, contudo, que se busque, através de 

atitudes novas e desafiadoras, aqueles procedimentos de aproximação entre os dois 

sistemas e que contribua para tornar mais eficaz a ação educativa. […] trata-se de 

fazer com que o rádio, a televisão, o jornal, as tecnologias digitais e informacionais 

ao mesmo tempo entrem nas salas de aula e delas sofram os influxos que a atenção 

crítica e reflexiva de um saber academicamente sustentado e socialmente 

comprometido podem exercitar. (CITELLI, 2005, p.88). 

Essa reinvenção e adaptação foi possível considerando o uso da tecnologia 

digital, como por exemplo as salas virtuais para a continuidade das atividades 

escolares em tempos de distanciamento social. Aulas online e encontros virtuais, se 

tornaram uma realidade para muitos professores, mesmo para aqueles que não 

estavam envolvidos no mundo digital. A falta de conhecimento do mundo virtual 

muitas vezes torna as aulas precárias pois, os docentes precisaram aprender a se 

adaptar ao uso das tecnologias digitais na educação de maneira repentina e 

urgente. 

A falta de conhecimento nem sempre é o motivo principal, na maior parte das 

vezes o que ocorre é que o professor está acostumado a organizar suas aulas de 

modo tradicional, e exigir que esta mesma aula aconteça na frente de um 

computador faz com que a situação complique. Diante disso se faz necessário uma 
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readequação do plano de aula e o andamento dos processos de aprendizagem 

sejam diferenciados. Com isso o professor percebe a necessidade de reescrever 

conteúdos e repensar maneiras de atrair a atenção da turma. Neste sentido Cortella 

afirma que: 

 
O professor precisa estar ciente de que mesmo tendo conhecimentos dos 
conteúdos que ensinará, ele precisa entender que seus estudantes mudam 
sempre, nunca são os mesmos, tem interesses em coisas diferentes. E 
principalmente não é mais tão fácil como era antigamente manter atenção 
do estudante em sala de aula apenas usando o quadro-negro e giz. Se faz 
necessário que o professor modernize seu modo de ensinar. 
(CORTELLA,2014) 

 

Ao propor a modernização dos métodos para os professores, não estamos 

afirmando que os mesmos objetos do conhecimento precisam ser explorados 

usando tecnologia. Não, é necessário que junto com a modernização do ambiente 

de ensino, também se modernize o modo de ensinar. Não basta ao professor se 

utilizar de um computador em sala de aula, se o mesmo fará com que seus 

estudantes pesquisem um texto e o copiem no caderno. É preciso lembrar que 

muitos dos estudantes que estão sentados na classe, passam a maior parte do seu 

tempo se aventurando no mundo virtual, pois querendo ou não, os nascidos na era 

tecnológica, os “nativos digitais”, como são chamados por Prensky (2001), passam 

grande parte de seu tempo na internet. Como chamar a atenção destes mesmos 

estudantes munidos somente de giz e um livro didático? 

A resposta parece simples, utilizando-se da tecnologia digital. Mas mesmo 

com a popularização da internet, muitos docentes ainda se sentem confortáveis para 

usar apenas o livro didático, dentre outros recursos habituais. Ainda que as 

transformações educacionais tenham ocorrido de uma maneira gradual, muitos 

educadores e professores não tiveram tempo para se adequar, até mesmo as 

próprias instituições encontram dificuldades de adentrar no mundo das tecnologias. 

De acordo com Almeida (2000, p.12) 

 
O importante é que o professor tenha oportunidade de reconhecer as 
potencialidades pedagógicas das TIC’s e então incorporá-las à sua prática. 
Nem todas as tecnologias que surgirem terão potencial. Outras inicialmente 
podem não ter, mas depois o quadro muda. Primeiro, é preciso utilizar para 
si próprio para depois pensar sobre a prática pedagógica e as contribuições 
que as TIC podem trazer aos processos de aprendizagem. 

 

Ainda que as tecnologias digitais encontrem dificuldades para adentrar as 

salas de aula, as TIC´s estão contempladas na BNCC (Base Nacional Curricular 
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Comum). Em suas dez competências a BNCC, traz duas especificamente 

relacionadas as tecnologias digitais, sendo a competência 4 – Utilizar diferentes 

linguagens verbal (oral ou visualmotora, como Libras, e escrita, corporal, visual, 

sonora e digital, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e 

científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e 

sentimentos de diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento 

mútuo; e a competência 5—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. (BRASIL, 2018, p.9) 

Essas competências abordam novos meios de comunicação e linguagem, 

principalmente nesta época em que vivemos uma pandemia. Problema este, que 

obrigou as escolas a inserirem as tecnologias em seu dia a dia forçadamente. 

Devido a necessidade de distanciamento social e o fato de ser preciso continuar o 

ano letivo, grande parte das instituições de ensino passou a organizar aulas 

remotas. Inicialmente as aulas eram ministradas por algumas escolas em uma 

plataforma virtual, outras escolas, de acordo com sua realidade optaram por utilizar 

do aplicativo WhatsApp, outras Google Meet, ou até mesmo o Classroom, e ainda 

aquelas que recorrem apenas a cópias físicas. Entretanto, como bem sabemos, 

muitas questões dificultaram o acesso dos estudantes as aulas. Questões como a 

dificuldade financeira das famílias, acesso à internet limitado ou inexistente, ou até 

mesmo a dificuldade de alguns professores com tais ferramentas. 

Sem dúvida, os professores habituados a dar aula de modo tradicional, sem o 

uso de recursos tecnológicos digitais, não estavam preparados para enfrentar tal 

situação. Desse modo, os sistemas de educação, sejam eles públicos ou privados, 

tiveram dificuldades para organizar as aulas remotas. Isso será representado a partir 

dos resultados da pesquisa realizada com alguns professores dos anos iniciais do 

ensino fundamental da região da serra gaúcha. 

2.3. TECNOLOGIAS DIGITAIS NA SALA DE AULA 

Dentre as novas tecnologias pode-se destacar o computador e as suas várias 

possibilidades em sala de aula. De acordo com Tajra (2001), na década de 80 os 
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países desenvolvidos transformaram a inclusão dos computadores nas escolas uma 

necessidade. 

Em 1983, 53% das escolas dos EUA já utilizavam computadores com grande 

apoio de empresas privadas que atuavam nesta área. A França, por meio do Plano 

“Informática para Todos”, e a Espanha, por meio do Projeto Atenea, estimularam a 

formação de professores para o atendimento de vários alunos (TAJRA, 2001, p. 29). 

No Brasil, em 1995 foi criado pela Secretaria de Educação a Distância 

(SEED/MEC) um projeto denominado Proinfo (Programa Nacional de Informática na 

Educação) que visava a formação de Núcleos de Tecnologias Educacionais em todo 

o país. De acordo com o Ministério da Educação, o objetivo desses núcleos é 

capacitar professores para que estes possam multiplicar a política da Informática 

Educacional. 

O professor capacitado pode encontrar várias formas de utilizar os diferentes 

programas disponíveis para planejar as atividades educacionais. Tajra (2001) afirma 

que ao elaborar projetos e planos de aula, o professor terá mais segurança em 

relação às atividades e procedimentos que deverão ser adotados antes da 

realização prática das aulas. 

O uso das tecnologias pode ajudar os professores a inovar a maneira de 

expor os conteúdos que são tradicionalmente feitos da mesma maneira. Os 

professores de português podem utilizar ferramentas de publicação para criação de 

blogs e processadores de textos para que os alunos realizem a correção ortográfica 

dos mesmos enquanto o produzem. 

O uso de programas educativos pode auxiliar na exposição de conteúdos de 

matemática, além da criação de planilhas e gráficos no computador tornando a aula 

mais interessante. Com o computador e a internet, os professores que lecionam 

geografia, por exemplo, certamente podem aperfeiçoar as suas aulas visto que se 

pode viajar pelo mundo através de ferramentas como o Google Earth ou fazer com 

que os alunos se orientem através de sites de localização online. 

A internet é uma fonte inesgotável de pesquisa assim os professores de 

história podem aproveitar pedindo para que os alunos façam uma pesquisa prévia 

dos assuntos que serão discutidos em sala de aula. 

Com recursos com editores de imagem e programas de desenho é possível 

trabalhar técnicas de arte, desenho, pintura e até mesmo escultura e colagem. Além 

disso, através da internet, telescópios e microscópios eletrônicos e alguns conteúdos 
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de biologia e física podem ser melhor trabalhados. Recursos como a televisão, os 

jornais e revistas que se caracterizam como tecnologias de comunicação podem ser 

utilizados em sala de aula para discussão de temas que estejam em voga. 

 
Os jornais e as revistas são um grande veículo de comunicação e de 
informação. O professor deve estar atento ao sensacionalismo das 
reportagens contidas nos jornais e revistas, visto que as redações 
jornalísticas, geralmente, utilizam expressões e argumentações que muitas 
vezes distorcem a realidade, visando atrair a atenção do leitor e o 
atendimento do retorno comercial (TAJRA, 2001, p. 136). 
 

O professor poderá auxiliar o aluno para que este enxergue a notícia além do 

que está escrito, fazendo uma leitura crítica do assunto. 

2.4. O PROFESSOR NA SOCIEDADE DIGITAL 

O papel do professor no atual estágio da sociedade é identificar uma 

multiplicidade de ações diferentes para a mesma função. Uma maneira de refletir 

sobre este aspecto é a dificuldade de se manter o lado artesanal da função 

planejada dia após dia, transformada a todo instante em meio às circunstâncias de 

cada turma. Por outro lado, a sociedade discute o ato de ensinar não apenas como 

função deste profissional e amplia esta função ao ensino de da utilização plena de 

bons programas eletrônicos. Acerca desta questão, 

 
Apesar das dificuldades inerentes à profissão, o que vemos no cotidiano 
das universidades é o crescente número de professores em busca de novos 
conhecimentos; professore que enchem as salas dos cursos de atualização, 
participam de seminários, simpósio e congressos, compram livros e 
estudam espontaneamente. Professores que desejam mudar à sua maneira 
de ensinar, que querem se adaptar as exigências educacionais e a cultura 
dos novos tempos (CASTRO, 2016). 
 
 

Os professores estão cada vez mais preocupados em adequar-se ao ritmo 

das mudanças e a aprender a manusear as tecnologias digitais que os auxiliam a 

estimular as crianças e jovens a se interessarem mais pela interatividade. Eles 

sabem que o papel do professor se altera com o avanço da nova sociedade digital, o 

que além de conquistar as crianças e jovens e incentiva-los a aprender, deve ser um 

agente transformador na sociedade em que vivemos. O educador não deve ficar 

estagnado, somente nos livros didáticos, o que pode se tornar desinteressante para 

os alunos. 
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Sendo assim, o educador deve buscar ser não somente um agente de 

memória educativa, mas também um agente de memória na sociedade digital. Deve 

propor questionamentos e refletir sobre assuntos diversos e atualizados, utilizando o 

senso crítico em seus comentários e estimulando as crianças e jovens a refletirem 

sobre tais assuntos, proporcionando assim um espaço de trocas de novos 

aprendizados na esfera escolar. Noutras palavras, 

 
O papel do professor em todas as épocas é ser arauto permanente das 
inovações existentes. Ensinar é fazer conhecido o desconhecido. Agente 
das inovações por excelência o professor aproxima o aprendiz das 
novidade, descobertas, informações e notícias orientadas para a efetivação 
da aprendizagem (CASTRO, 2016). 
 

Os alunos necessitam de ancoragem para o conhecimento que recebem do 

lado de fora da escola e o professor é também um dos sujeitos capazes de auxiliar 

nesta ancoragem, pois em sala de aula temos uma diversidade de conhecimentos, 

assim como nas redes sociais e o professor antes de tudo deve ser uma gente de 

transformação. 

2.5. A RELAÇÃO ESCOLAR COM AS TECNOLOGIAS DIGITAIS 

No cenário social permeado pelas Tecnologias Digitais, a escola, considerada 

o centro do ensinar e aprender certificada socialmente - precisa estar aberta a 

reflexão dos impactos desses instrumentos no processo educativo, visto que ela 

mesma enfrenta os desafios dessas transformações sociais. 

Os métodos tradicionais de ensino, que privilegiam a transmissão de 

informações pelos professores, faziam mais sentido quando a informação era difícil. 

Hoje, com a internet tornou-se mais fácil e flexível aprender em qualquer lugar e, a 

educação formal encontra-se em um impasse diante de tantas mudanças na 

sociedade: Como evoluir para se tornar relevante e conseguir que a aprendizagem e 

a formação humana aconteçam, visando a formar cidadãos conscientes, 

emancipados e preparados para viver nesse tempo. É certo que para isso 

legislação, currículo, organização escolar, metodologias, tempos e espaços 

precisam ser revistos. 

A escola não se acaba por conta das tecnologias. Precisamos compreender 

que, como afirma Kenski (2008), as tecnologias são oportunidades aproveitadas 

pela escola, para impulsionar a educação, de acordo com as necessidades sociais 
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de cada época. As tecnologias se transformam, mas a escola permanece, 

transformando suas ações, formas de interação entre pessoas e conteúdos, mas 

sendo sempre essencial para a viabilização de qualquer proposta de sociedade.  

As metodologias precisam acompanhar os objetivos pretendidos. As 

atividades precisam ser planejadas, acompanhadas e avaliadas e, tudo isso pode 

ser feito com apoio das tecnologias digitais. Um caminho que exige pesquisa 

escolha, riscos, e sobre tudo, conhecimento. No que tange aos educadores, esse 

conhecimento parte da alfabetização tecnológica do docente. Essa alfabetização é a 

construção de uma relação crítica que o professor necessita ter com as tecnologias 

digitais. Um domínio crescente, para que se possa pensar e planejar utilizando 

novas possibilidades. 

Entretanto, é fato também que, os recursos tecnológicos estão presentes e 

cada vez popularizados, principalmente os de baixo custo, como celulares com 

acesso a internet e, esse cenário, permeia a nossa infância. Prensky (2011) 

denomina essas crianças de Nativos Digitais. Veem e Vrakking (2009) de Homo 

Zappiens.  

Existem muitas outras denominações para crianças que já nasceram imersas 

no panorama digital e por isso veem essa tecnologia como algo natural. Crescer 

nesse mundo digital faz com que boa parte desses indivíduos, identifique sem 

problemas os aparelhos tecnológicos e aprendam inclusive a manuseá-los 

instintivamente. Claro, que uns mais que outros, de acordo com o grau de contato 

com as ferramentas. Compreendemos a aprendizagem como um fator social.  

Como afirma Vygotsky, (2011) primeiro somos sociais para depois no 

individualizarmos. Desta forma, a aprendizagem se dá pelo contato que temos com 

o outro e com o mundo que nos cerca, por meio de signos e instrumentos. 

E, dentre os instrumentos, sem medo de errar, podemos apontar as TDICs. 

Entretanto, ferramentas que poderiam ser utilizadas para auxiliar na aprendizagem, 

por vezes, ainda possuem apenas status de distração e entretenimento na maioria 

de seus usos em seus contextos familiar e educacional.  

Moran, Masseto e Behrens (2013) apontam que é necessário um trabalho 

conjunto entre família e escola para nutrir um relacionamento sadio e seguro entre 

crianças/tecnologias, em uma educação para as mídias, para compreendê-las, 

criticá-las e utilizá-las da forma mais abrangente possível. 
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Nesse cenário, compreendemos a importância de formações docentes que 

auxiliem os educadores em um relacionamento crítico com esses instrumentos, 

oportunizando a compreensão e as possibilidades de pensá-los para a 

aprendizagem na Educação Infantil, de forma planejada e consciente, refletindo sua 

prática pedagógica para melhorá-la, assim como, sobre o ser professor nesse novo 

tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Para a realização desse trabalho foi feita uma pesquisa de como está sendo 

inserida as ferramentas tecnológicas no processo de alfabetização para crianças da 

zona rural, será analisado também quais as principais dificuldades enfrentadas pelo 

educador e educando no uso dessas ferramentas, e será investigado quais os 

pontos positivos do uso dessas novas tecnologias, questionaremos ainda quais 

ensinamentos a pandemia da covid-19 trouxe as profissionais da educação por meio 

do uso das tecnologias de informação. A pesquisa será feita através de revisão 

bibliográfica no primeiro momento e também na Escola Municipal de Ensino 
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Fundamental João Rodrigues Torres, situada no Sítio Baixio Grande - município de 

Alto Santo-CE, a partir de uma entrevista semiestruturada. Manzini (1991) comenta 

que a entrevista semiestruturada está direcionada a um assunto, no qual as 

perguntas que tem um roteiro específico e passam a ser completadas por outras 

questões que surgem no percurso da entrevista.  

Além disso, a pesquisa classifica-se como descritiva, por ser uma modalidade 

de estudo para dar a conhecer o que se pretende pesquisar; o conhecimento é fruto 

da observação e detalhada apresentação de elementos pertinentes ao observado 

(GIL, 2008). Como forma de coleta de dados, será utilizada a metodologia da história 

oral, aonde os colaboradores irão por meio da entrevista semiestruturada detalhar a 

sua vida de forma mais abrangente, inserindo elementos que julgarem importantes.  

3.1.  TIPO DE PESQUISA 

Foi realizada uma entrevista semiestruturada com perguntas padrões, sendo 

que no decorrer da entrevista poderão surgir outras questões, embasadas nas 

respostas dos professores será feito uma junção das perguntas com o estudo 

teórico, com o intuito de compreender como ocorreu a aprendizagem através dos 

recursos tecnológicos.   

A pesquisa semiestruturada apresenta perguntas básicas compreender as 

ações que foram frutas de tal pesquisa. Para Triviños (1987), é uma entrevista que 

aborda assuntos básicos, que surgem a partir de ideias relacionadas ao tema. Os 

questionamentos podem ser vistos como hipóteses que surge diante das respostas 

adquiridas na entrevista. O autor completa que “[...] favorece não só a descrição dos 

fenômenos sociais, mas também sua explicação e compreensão da sua totalidade 

[...] além de manter a presença consciente e atuante do pesquisados no processo de 

coleta de informações” (TRIVIÑOS, 1987, p.152).  

3.2. POPULAÇÃO DA AMOSTRA 

Participaram da entrevista professores da escola Municipal de Ensino 

Fundamental João Rodrigues Torres, localizado no Sítio Baixio Grande, zona rural 

do município de Alto Santo – CE. A amostra será composta por sete professores, 
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escolhidos aleatoriamente, conforme disponibilidade de participação previamente 

solicitada. 

3.3. PROCEDIMENTO DA COLETA DE DADOS 

  A pesquisa será organizada da seguinte forma: elaboração das perguntas, 

identificação dos entrevistados, solicitação da participação aos entrevistados, 

solicitação a direção da escola. Em todo o processo será observado principalmente 

o respeito aos colaboradores. Optou-se ainda por realizar as entrevistas de forma 

online enviado a cada um por meio de wattsaap, e-mail, ou impresso, o entrevistado 

escolhia como queria receber o questionário. 

3.4. PROCEDIMENTO DA ANÁLISE DE DADOS 

A entrevista terá como objetivo compreender como era é inserido os meios 

tecnológicos na escola João Rodrigues Torres, zona rural do município de alto 

santo. Buscando identificar quais foram os pontos positivos e negativos, os dados 

serão analisados e expostos seguidos de uma análise da conjuntura destas 

entrevistas, comparando com a literatura. 

3.5. APRESENTAÇÃO DOS DADOS ANALISADOS 

3.4.1. Você utilizava algum tipo de tecnologia digital antes das aulas remotas? 

 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

Sim Não 

2% 

98% 



42 

 

FONTE: Escola Joao Rodrigues Torres – Zona Rural – Alto Santo – Ceará - 2021 

 

Ao serem questionados sobre o uso das tecnologias digitais antes das aulas 

remotas, a maioria dos professores responderam que não utilizavam. Isso acontece 

também pela desigualdade que acontece entre a zona rural e a zona urbana, 

algumas escolas da zona rural não tem internet, computadores, dentre outros. 

Professora 1: Nunca utilizei esse tipo de tecnologia antes da pandemia, tive 

que me adaptar rapidamente a essa nova realidade. 

Professora 2: Não, a única coisa que eu utilizava era o computador e a 

impressora da escola para fazer as tarefas dos alunos. 

Professora 3: Nunca utilizei, porque apesar da escola ter computadores, eles 

sempre estavam com problema e quando não estavam com problemas, estava sem 

internet, então isso nos desmotivava. 

Os professores devem buscar processos formativos que possibilitem o uso 

adequado dos recursos tecnológicos que possam estar a sua disposição, pois sem 

um preparo adequado o resultado não será o desejado, ARAÚJO afirma que:  

 
O valor da tecnologia na educação é derivado inteiramente da sua 
aplicação. Saber direcionar o uso da Internet na sala de aula deve ser uma 
atividade de responsabilidade, pois exige que o professor preze, dentro da 
perspectiva progressista, a construção do conhecimento, de modo a 
contemplar o desenvolvimento de habilidades cognitivas que instigam o 
aluno a refletir e compreender, conforme acessam, armazenam, manipulam 
e analisam as informações que sondam na Internet. (2005, p. 23-24) 

. 

Portanto o professor tem a missão de buscar fortalecer a autonomia do 

aluno, pois cada um tem seu tempo de aprendizagem e basta o educador identificar 

este espaço aplicando todas as técnicas possíveis para passar o conhecimento. 

3.4.2. Agora após o uso dessas tecnologias, você acredita que o uso de ferramentas 

tecnológicas auxilia na aplicação dos conteúdos didáticos? 
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FONTE: Escola Joao Rodrigues Torres – Zona Rural – Alto Santo – Ceará - 2021 

 

Vimos que 77% dos entrevistados (professores), afirmaram a importância do 

uso de ferramentas pedagógicas auxiliando na aplicação dos conteúdos didáticos. 

Professora 4: é muito importante, tornou-se uma ferramenta indispensável, 

hoje acredito que facilitou muito a nossa vida, apesar de ter os contratempos, tudo 

ficou mais fácil. 

Professora 6: Importante demais, infelizmente alguns alunos não tem 

internet e nem celular o que dificultou um pouco nesse período. 

Professora 8: quando as aulas presenciais voltarem, com certeza essas 

novas tecnologias não ficaram esquecidas, aprendemos uma nova maneira de 

ensinar, e foi um ótimo aprendizado para nos professores, aprendemos que não 

existe só a lousa e o papel, existem infinitas novas possibilidades. 

Professora 10: As tecnologias digitais foram essenciais nessa nova 

roupagem de ensino, apesar de alguns alunos terem sido prejudicados por não 

possuírem esses meios tecnológicos, mais acredito que com a volta do ensino 

presencial, essas novas tecnologias não serão esquecidas. 

3.4.3. Você utiliza o laboratório de informática da instituição de ensino? 
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FONTE: Escola Joao Rodrigues Torres – Zona Rural – Alto Santo – Ceará - 2021 

 

Pode-se observar que em relação à utilização do laboratório de informática, não 

há muita procura dos professores. Alguns dos entrevistados justificaram que a falta de 

uso é devido à falta de internet, falta de computadores para toda a turma, o que 

dificultava o uso dessa metodologia.  

 
Os recursos tecnológicos em sala de aula podem oferece uma grande 
contribuição para a aprendizagem, além de valorizar o professor que, ao 
contrário do que possa vir a pensar, poderá ensinar com maior segurança e 
estará mais próximo da realidade extraclasse do aluno. (SOUZA E 
PATARO, 2009, P.18). 

 

Professora 10: quando o laboratório de informática chegou a escola, foi uma 

felicidade tanto dos professores, como dos alunos, no entanto a realidade foi 

diferente, não existe computadores para todos os alunos da sala e isso gerava muita 

confusão entre os mesmos, e com o passar do tempo eles foram quebrando e ficou 

difícil a manutenção, temos uma sala hoje cheia de computadores quebrados, mas 

acredito que com a volta das aulas presenciais todos os professores passaram a 

utilizá-los com mais frequência, e espero que a gestão mande fazer uma 

manutenção nos mesmos, pois notamos o quanto são importantes.  

Professora 6: Pouco utilizava, mas com a vota das aulas presenciais 

passarei a usar com mais frequência, até para que os alunos se familiarizem mais 

com esse recurso. 

3.4.4. O aluno participa com interesse das aulas remotas? 
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FONTE: Escola Joao Rodrigues Torres – Zona Rural – Alto Santo – Ceará - 2021 

 

Quando questionamos o interesse do aluno a respeito do conteúdo, onde 

mostra que a falta de interesse é elevada, como podemos observar no gráfico que 

84% dos entrevistados responderam que os alunos não têm interesse nas aulas 

remotas. Quando questionados, os mesmos afirmaram que isto ocorre por falta 

exemplos práticos, onde os alunos não têm mais a paciência para a teoria. 

Dois educandos não reagem da mesma forma, na mesma época a uma 
mesma oportunidade de aprendizagem oferecida. Cada um reage de acordo 
com sua fase de desenvolvimento e alguns já veem preparados de sua 
casa, mas outros não tem ideia de como será a escola. (LEMBO, 1975, 
P.24). 

 

Professora 7: A grande maioria dos alunos não considera a aula remota 

como uma aula normal, preferem ver TV, brincarem, dentre outros, e alguns pais 

também não instigam aos alunos participarem, sei que em nossa escola muitos 

alunos são carentes, e não tem um celular onde possam acompanhar a aula e isso 

vai desmotivando o mesmo, eu levo a tarefinha para casa do aluno, mais em sua 

grande maioria raramente volta respondida, acredito que as aulas remotas 

prejudicaram o ensino, mais creio também que teremos tempo de recuperar com a 

volta das aulas presencias.  

A tecnologia esta presente em muitas transformações que estão ocorrendo 

em nossa sociedade, com isso vários setores estão sofrendo várias modificações. 

Uma das áreas atingidas pela tecnologia foi a zona rural. A escola precisa mobilizar-

se para atender a todos para isso precisa definir uma metodologia de ensino por 
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meio das ferramentas tecnológicas e desse modo, os professores terão a segurança 

para desenvolver suas atividades educativas e promover um ensino dinâmico e 

divertido aos alunos. Mas, para isso faz-se necessário também à elaboração de 

cursos de formação continuada aos professores quanto à utilização da tecnologia 

como metodologia de aprendizagem, visto que, a grande maioria desses 

profissionais escolares não obteve formação acadêmica suficiente sobre esse tema. 

As tecnologias vêm se tornando algo cada vez mais presente no cotidiano 

da sociedade da informação e do conhecimento a qual estamos inseridos, mas nem 

sempre podemos afirmar que tal informação é gerada de uma fonte de 

conhecimento e por isso alguns pais e instituições educativas não se propõem a 

investir em uma educação digital. 

Assim, a formação de nossas crianças e jovens deve buscar torná-los 

capazes de “aprender a aprender”, para que possam acompanhar de forma 

satisfatória as transformações tecnológicas constantes e aceleradas, formando 

assim indivíduos capazes de utilizar suas habilidades tecnológicas de forma segura, 

responsável e eficiente, ao mesmo tempo em que ampliam sua criatividade 

transformando simples ideias em realidade ao utilizar ferramentas tecnológicas. 

As tecnologias asseguram a difusão rápida de materias didáticos e de 

informação de interesse dos professores, pais e alunos, além de proporcionar a 

construção interdisciplinar de informações produzidas individualmente ou 

coletivamente por parte dos alunos e o desenvolvimento colaborativo de projetos por 

parte de alunos pertencentes a escolas diferentes, sítios e comunidades 

geograficamente afastadas, auxiliando assim informação a transcender os limites 

territoriais impostos pelas paredes de uma sala de aula. 

Os usos de meios tecnológicos no ambiente educacional, principalmente nas 

escolas da zona rural, não podem mais ser ignorados, ou simplesmente não buscar 

disponibilizar um ambiente tecnológico para os alunos do campo. Vemos a cada dia 

tais recursos fazerem parte de seu cotidiano. 

Isto reforça cada vez mais a necessidade da inserção das tecnologias no 

cotidiano escolar, principalmente nas instituições da zona rural. Com isso, os 

impactos poderão ser minimizados e nossos alunos estarem mais qualificados e não 

encontrarem muitas dificuldades no campo de trabalho. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir deste trabalho nota-se que é muito importante analisar novos 

métodos de ensino com o uso das novas tecnologias, propondo mudanças nas 

práticas pedagógicas, tornando as aulas mais interessantes e estimulantes para o 

processo de ensino aprendizagem. 

Pode-se observar que por meio das atividades que proporcionam o uso de 

tecnologias, possibilitam a criatividade, a socialização e a descoberta de novas 

habilidades. 
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A utilização das ferramentas tecnológicas na prática educativa é de suma 

importância para um processo de ensino-aprendizagem mais dinâmico, flexível e 

interessante na visão dos alunos e que colaboram positivamente neste processo, 

uma prática responsável e consciente destas tecnologias, atende as necessidades 

dos alunos e comunidade escolar, partindo para formação de sujeitos críticos, 

participativos nas transformações de sua realidade. 

A reflexão quanto à utilização das ferramentas tecnológicas no processo de 

aprendizagem, por meio da revisão da literatura é uma temática que diversos 

autores vêm tratando constantemente, apontando a frequência e finalidades de sua 

utilização por professores e alunos. Desse modo, conclui-se que as ferramentas 

potencializaram as possibilidades do professor em diversificar os recursos 

metodológicos em sua prática educativa, a partir de sua utilização com 

responsabilidade, critério e compromisso com a aprendizagem de seus alunos e 

assim colaborar na promoção do conhecimento e na melhoria do processo de 

desenvolvimento da alfabetização. 

Nessa ação, o professor precisa, previamente, conhecer as ferramentas 

tecnológicas a serem praticadas na sala de aula de forma consciente a fim de refletir 

positivamente nos processos de aprendizagem, quanto à apropriação de 

conhecimentos. Para isso é fundamental que os professores tenham um mínimo 

necessário de conhecimento sobre as tecnologias, sobretudo a informática e suas 

potencialidades afins. 

É de suma importância a educação para o uso ético e moral das tecnologias 

devido os alunos acessam sites e redes de relacionamento. Entretanto, as 

dificuldades e desafios em utilizar as tecnologias em sala de aula ocorrem devido à 

quantidade insuficiente de equipamentos e rede de internet que operam com 

péssima qualidade, além de laboratório de informática sucateado para as aulas 

práticas, por isso, só resta o retorno na utilização de recursos defasados como TV, 

DVD e jornais, o que gera atraso no aprendizado do aluno na aquisição de novos 

conhecimentos e habilidades que as tecnologias digitais possibilitam. 

Assim, a utilização significativa das tecnologias trará resultados positivos no 

processo de ensino-aprendizagem, a partir do compromisso consciente de cada ator 

envolvido neste processo, quanto à formação de cidadãos críticos e reflexível de sua 

realidade. No que se refere às inovações tecnológicas, é fundamental que todos 



49 

 

sejam agentes ativos na sua utilização consciente das tecnologias, naquilo 

realmente necessário e não se tornem escravos destas. 

O presente trabalho foi muito importante, na medida em que oportunizou o 

aprofundamento dos conhecimentos em relação à utilização de práticas tecnológicas 

para o aprimoramento da linguagem oral e escrita, com vistas à consolidação de um 

ensino dinâmico e com melhores resultados na aprendizagem escolar. Portanto, é 

primordial a construção de um processo de ensino-aprendizagem de qualidade, para 

o desenvolvimento das habilidades e competências linguísticas, possibilitando a 

formação de cidadãos críticos, reflexivos e cientes dos seus direitos e deveres na 

concretização dos objetos propostos e consolidação de seus espaços na sociedade. 
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