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RESUMO 
 
O presente estudo investiga o desenvolvimento de Objetos de Aprendizagem (OA) para a 
alfabetização de crianças. Objetiva conhecer na concepção de professores alfabetizadores, quais os 
fatores determinantes do fracasso escolar na alfabetização no campo de pesquisa e no Brasil, bem 
como identificar atividades significativas no processo de alfabetização de crianças para servirem de 
apoio à construção de um conjunto de OA. Refere-se a uma pesquisa exploratória, que se configura 
como um estudo de caso de cunho qualitativo, inspirada, em parte, na  pesquisa-ação descrita por 
Thiollent (2003), realizada com dez professores das séries iniciais do ensino fundamental, numa 
escola municipal da rede pública de ensino na cidade de Parnamirim/RN. Emprega como opções 
metodológicas, na coleta de dados, o questionário e o grupo focal, na análise dos dados, a 
reflexividade sugerida por Szymanski (2001; 2008) e a análise de conteúdo, orientada por Bardin 
(2002).  Na construção de OA, acompanha a escada de desenvolvimento sugerida por Garrett 
(2000). Pauta na multidisciplinaridade seu referencial teórico e promove um diálogo conceitual 
sobre Alfabetização; Letramento; Fracasso escolar em Alfabetização; Prática Pedagógica em 
Alfabetização; Pensamento e Linguagem; Multimídia e Hipermídia; Objeto de Aprendizagem. 
Entende o ato educativo em alfabetização como um ato de amor, de coragem e de interação social 
entre os sujeitos – educador e educando, para que haja a apropriação do objeto de conhecimento nas 
relações com o mundo e com a experiência vivida, por meio de uma prática pedagógica que assuma 
os diferentes saberes, o ideal político de forma ética, os esquemas de pensamento do educando, e 
que possa fazer uso de materiais didáticos que apóiem a aprendizagem e estejam coerentes com os 
objetivos educacionais (FREIRE, 1998; FREINET, 1976; VYGOTSKY, 1998; FERREIRO e 
TEBEROSKY, 1985; JONASSEN, 2000; WILEY, 2001). Reconhece, através da concepção dos 
professores, cinco designações de responsabilidade sobre o fracasso escolar em alfabetização, sendo 
três intraescolares: professor; coordenador e diretor; aluno, e duas extraescolares: pais/família; 
instância e gestão pública. Apresenta um conjunto de OA, com base na abordagem construtivista, 
desenvolvido a partir da identificação de atividades consideradas significativas pelos professores no 
processo de ensino-aprendizagem em alfabetização. Sugere o uso de OA na prática pedagógica em 
alfabetização como um recurso digital que apoia a aprendizagem e pode desencadear processos 
cognitivos significativos para a aquisição da leitura e da escrita em ambiente escolar. 
 

Palavras-chave: Objeto de Aprendizagem. Alfabetização e Letramento. Prática Pedagógica.



 

 

ABSTRACT 
 
This study investigates the development of Learning Objects for the literacy of children. It aims to 
know based in the notion of literacy teachers the main factors of academic failure in literacy and 
researching in Brazil, as well as identify relevant activities in the literacy process of children to 
support the creation of a set of Learning Objects. Refers to an exploratory research, which is 
configured as a qualitative nature case study, inspired in part in an action-research described by 
Thiollent (2003), conducted with ten early grades elementary school teachers of a public municipal 
school in Parnamirim / RN. As methodological options for data collection uses questionnaires and 
focuses on the group of teachers, analyzing the data, referring back to the ideas by Szymanski 
(2001; 2008) and content analysis, guided by Bardin (2002). The development of Learning Objects, 
follows the steps of development suggested by Garrett (2000). Rules in its multidisciplinary 
theoretical reference and promotes a conceptual dialogue on: Literacy; Literacy School Failure; 
Pedagogical Practice in Literacy; Thoughts and Language; Multimedia and Hypermedia; Learning 
Objects. Perceives that the act of education in literacy as an act of love, courage and social 
interaction between individuals - educator and pupil, so there is ownership of the object of 
knowledge in the relations with the world and with the experience, through a pedagogical practice 
that assumes all different knowledges, the moral political ideal, the mindsets of the students, and 
can make use of teaching materials that supports the learning process and are consistent with the 
educational objectives (FREIRE, 1998; FREINET, 1976; VYGOTSKY, 1998; FERREIRO AND 
TEBEROSKY, 1985; JONASSEN, 2000; WILEY, 2001). Figures out, through the teachers' 
opinions, five reasons for school failure in literacy, three inside the school environment: teacher; 
academic assistant and principal; student, and two outside the school environment: parents/family; 
government and public management. Presents a set of Learning Objects, based on the constructivist 
thought, developed from the identification of activities considered relevant by teachers in literacy's 
teaching and learning process. Suggests the use of Learning Objects as pedagogical practice in 
literacy as a digital resource that supports learning and can trigger important cognitive processes for 
the acquisition of reading and writing skills in the school environment. 
 
Keywords: Learning Objects. Literacy. Pedagogical Practice. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Nenhuma sociedade se afirma sem o 
aprimoramento de sua cultura, da ciência, da 
pesquisa, da tecnologia, do ensino. E tudo isso 
começa com a pré-escola. 
 
(Paulo Freire, 1998)
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INTRODUÇÃO 

A microeletrônica, a informática, os avanços das telecomunicações e a engenharia genética 

são responsáveis, por significativas reconfigurações nas esferas econômica, política, cultural e 

social da sociedade. Falamos, hoje, de uma sociedade baseada e centrada na produção de valores 

informacionais e na geração de conhecimento, onde a ciência e a tecnologia assumem o papel de 

força produtiva, determinando, cada vez mais, o progresso em geral. 

Convém observarmos que até meados do século XX, o trabalho e o capital tornavam 

possível a aquisição da informação, mas, agora, o processo se modifica e a informação torna, 

também, possível o trabalho e a aquisição do capital. Surge uma economia interconectada com 

negócios eletrônicos e empresas que adotam a rede de computadores/internet como forma 

organizacional. Assim, do núcleo dessa nova economia, advêm práticas flexíveis de trabalho, 

padrões variáveis de emprego, diversidade nas condições de trabalho e individualização das 

relações de trabalho, que se difundem por todo o mercado de trabalho e contribuem para a nova 

forma de estrutura social da Sociedade em Rede ou Sociedade da Informação e do Conhecimento.  

Schaff (1995) afirma que com a mudança da estrutura de classe, cria-se uma nova divisão 

entre as pessoas – àquelas que possuem e as que não possuem a informação. Ter a informação não 

significa na nova economia, apenas, ter o acesso a ela e, sim, ter habilidades especiais para lidar 

com a informação, ou seja, navegar, organizar, focalizar e transformar a informação em 

conhecimento específico, que seja apropriado para um mercado de trabalho com tarefas e objetivos 

mutáveis. O trabalho continua sendo a fonte de produtividade, inovação e competitividade, e as 

empresas passam a depender mais de profissionais qualificados, com alto nível de instrução e 

iniciativa. 

Para Castells (2003), os trabalhadores perdem sua identidade coletiva e tornam-se, cada vez 

mais, individualizados quanto às suas capacidades, condições de trabalho, interesses e projetos. O 

autor acrescenta que distinguir proprietários, produtores, administradores e empregados está ficando 

cada vez mais difícil. As relações de poder estão presentes de variadas formas e o trabalho depende 

da capacidade de navegação – técnica e de conteúdo – do profissional. Ele deve ser capaz de 

descobrir, processar e aplicar a informação em empresas cada vez mais organizadas em rede.  

Em contrapartida a esse processo divisório de exclusão, ter ou não a informação, sua 

disponibilidade e as novas formas de circulação da informação são capazes de alterar a propriedade 

dos meios de produção como fator discriminante, favorecendo o igualitarismo econômico para a 

superação das demais desigualdades sociais, pois a mudança no estrato social da nova sociedade 
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estimula a democratização quanto à produção e distribuição de informação e a geração de 

conhecimento. O acesso à informação não resolve o problema, mas é um pré-requisito fundamental 

para a luta de superação da desigualdade, em que os grupos sociais dominantes organizam-se em 

torno de rede (internet). 

Para compreendermos o papel da informação e do conhecimento como componentes chaves 

no processo produtivo dessa Sociedade, apresentamos suas sete características mais evidentes, 

segundo Meirinhos (2000 apud SANTOS, 2006), Globalização, Velocidade, Aceleração, 

Instantaneidade, Desatualização, Formação Permanente e Mediatização. 

Com foco nessas características, convém observarmos que as distâncias se dissipam, as 

situações e as ocorrências locais ou nacionais atingem escala mundial, a aldeia tornou-se global, o 

mercado aberto e as informações, agora, sem fronteiras, circulam pelo mundo a uma velocidade 

antes inimaginável. Em 2010, a perspectiva do universo digital é de 601 exabytes1, ou seja, todas as 

informações criadas, compartilhadas, gerenciadas e acessadas na internet2 devem chegar a esse 

número. Os aparatos tecnológicos aceleram ainda mais a produção e a circulação da informação, 

sendo o acesso a elas facilitado e imediato. A notícia se propaga instantaneamente, e o caráter de 

ineditismo e exclusividade das mídias de massa é, visivelmente, minimizado, devido às diversas 

mídias sociais. 

Em meio a esse grande número de informação, a desatualização ganha terreno, quando 

percebemos que só o conhecimento adquirido nos anos escolares da educação básica e até da 

graduação, não é suficiente para o mercado de trabalho, ou mesmo para obtenção de emprego na 

área escolhida. Ou seja, o avanço tecnológico, a ciência e as novas descobertas nos mostram que é 

necessário aprender a aprender, acompanhar as informações, atualizar-se, orientar o aprendizado 

para o desenvolvimento da capacidade de transformar a informação em conhecimento, e este, em 

ação. Em consequência disso, cada vez mais, faz-se necessária a formação permanente, ao longo da 

vida. Schaff (1995) e Castells (2003) posicionam a educação permanente como uma das principais 

formas de resolver o problema estrutural do desemprego e de melhores posições de trabalho e 

desenvolvimento pessoal na Sociedade da informação e do Conhecimento. 

Na busca pela formação permanente, numa sociedade em que o tempo é cada vez mais 

escasso, novas formas de estudos são criadas e a utilização de instrumentos e ferramentas de apoio 

que facilitam e promovam a aprendizagem e a comunicação, crescem exponencialmente. Hoje, 

passamos mais tempo interagindo com pessoas e serviços por meio de telas do que pessoalmente. O 

                                                           
1
 Unidade de medida de informação que equivale a 1.000.000.000.000.000.000 Bytes. Um byte é um dos tipos de dados integrais em 

computação. É usado com frequência para especificar o tamanho ou quantidade da memória e da capacidade de armazenamento de 
um computador, independentemente do tipo de dados armazenados. 
2
 Segundo Portal IDC - http://www.idc.com 
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físico dá lugar ao virtual, nossas ações são midiatizadas. Assim, somos impulsionados a adquirir 

novas competências e habilidades para lidarmos com a tecnologia e a informação em nossa vida 

cotidiana – pessoal e profissional. 

Entendemos por competência, a capacidade de mobilizar diversos recursos cognitivos para 

enfrentar um tipo de situação (PERRENOUD, 2000) e habilidades, as ações para atingir essa 

capacidade. Neste sentido, uma competência principal pode mobilizar várias habilidades, como por 

exemplo, a de analisar um recurso tecnológico. Para isso, precisamos conhecer suas especificidades 

e potencialidades, custo relacionado com benefícios, compará-lo com outros recursos similares, etc. 

Para que haja uma educação que desenvolva a competência de aprender a aprender, o 

sistema educacional precisa reformular as formas tanto de pensar, como de fazer educação. Papert 

(2008) chamaria uma disciplina sobre a arte de aprender de Matética3. O ofício de professor deve 

acompanhar essa reconfiguração da sociedade, ou seja, é preciso educar na e para a Sociedade da 

Informação e do Conhecimento, por novas formas de ensino, por novos caminhos, com novos 

participantes, em ambiente presencial e a distância. Para Kenski (2006), abrir-se para novas 

educações possibilitadas pela atualidade tecnológica é o desafio a ser assumido por toda a 

sociedade. 

No Brasil, várias iniciativas, tanto do poder público como da sociedade civil, em direção à 

sociedade da informação e do conhecimento, já vêm sendo tomadas, desde o final da década de 90. 

Em 2000, com a publicação do Livro Verde4: Sociedade da Informação no Brasil, o país divulgou 

suas metas de implementação do Programa Sociedade da Informação e constituiu uma súmula de 

aplicações de tecnologias de informação, inclusive na área da educação. Como ação dessa 

iniciativa, as escolas públicas começaram a receber equipamentos tecnológicos e os tão sonhados 

laboratórios de informática, com uma média de 10 computadores em rede e internet rápida se 

tornaram realidade, oportunizando novos espaços para a elaboração de variadas práticas 

educacionais, de projetos de conhecimento, de intervenção social e de vida. 

A articulação de novos espaços para a prática educativa propiciados pela inserção das 

                                                           
3 Junção de palavras gregas relacionadas a aprendizagem: mathematicos significa “disposto a aprender”, mathema era “uma lição”, e 
manthanein era o verbo “aprender” – todos no sentido de descoberta científica. 
4
 No Brasil, os esforços para o advento da Sociedade da Informação, fundamentado por novas formas de organização e de produção 

em escala mundial, redefinindo sua inserção na sociedade internacional e no sistema econômico mundial, teve início em 1996 pelo 
Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, com um dos programas do Avança Brasil, o Programa Sociedade da Informação. Em 
2000, com a publicação do Livro Verde: Sociedade da Informação no Brasil, o país divulga as metas de implementação do Programa 
Sociedade da Informação e constitui uma súmula de aplicações de tecnologias de informação. O documento que deu origem ao Livro 
Verde foi elaborado por representantes do Ministério de Ciência e Tecnologia, da iniciativa privada e do setor acadêmico. O Livro 
Verde contém ações que objetivam impulsionar a Sociedade da Informação no Brasil em todas as dimensões: econômica, política, 
social e cultural. 
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Tecnologias da Informação e da Comunicação - TIC5 na escola, levou-nos a pensar na solução ou 

na possibilidade de minimizar alguns problemas históricos na educação escolar, como por exemplo, 

os baixos níveis de alfabetismo nas séries iniciais do ensino fundamental. 

Mesmo não sendo a escola o único ambiente de aprendizagem e de prática educativa, ainda 

cabe, principalmente, a ela, a função de alfabetizar as crianças em idade escolar. A alfabetização é 

um processo de aprendizado básico para o avanço individual e o crescimento da sociedade. Neste 

sentido, como atores de uma sociedade que assume a educação, a informação e a ciência como 

fontes decisivas de criação de valor na nova economia, inquietamo-nos quanto à falta de qualidade 

na formação inicial das crianças e adolescentes que serão os futuros profissionais em uma sociedade 

que exige um bom nível de qualificação profissional.  

Não podemos pensar nesse profissional qualificado, se mesmo com a universalização do 

ensino fundamental público no Brasil, o índice de analfabetismo nas séries iniciais ainda é bem 

presente e alto. A mais básica de todas as aprendizagens - a alfabetização – é deficitária e, ainda, é 

um desafio a ser alcançado em nosso país, já que muitas crianças chegam aos 4º e 5º anos do ensino 

fundamental, tendo atingido, apenas, os baixos níveis de alfabetismo. A escola não está cumprindo 

seu papel mais antigo que é o de ensinar a ler e a escrever. E, quando abordamos os 4º e 5º anos, em 

especial, referimo-nos às séries sucessoras do período de alfabetização que corresponde aos 1º, 2º e 

3º anos, de acordo com a organização da escolaridade em ciclos. Ou seja, pensamos nos alunos que 

passaram pelo período de alfabetização inicial na escola e não se alfabetizaram. 

Castells (2003, p. 218) nos dá algumas pistas quanto ao cenário da qualidade na educação na 

Sociedade da Informação e do Conhecimento, “embora a matrícula em escolas tenha aumentado 

substancialmente no mundo em desenvolvimento, a maior parte da educação se reduz à guarda de 

crianças”. Suas justificativas para isso são: o sistema educacional tecnologicamente atrasado e, 

institucionalmente, burocratizado e os professores sem formação adequada, mal remunerados e 

sobrecarregados de trabalho. 

Temos como pressuposto acerca do fracasso escolar em alfabetização, que as ações 

concretas dos professores alfabetizadores na prática escolar, nos 1º, 2º e 3º ano do ensino 

fundamental, quanto à elaboração de atividades significativas acerca da concepção da escrita e da 

leitura, fazem a diferença, qualitativamente, no processo de alfabetização dos alunos. Acreditamos, 

também, que fazer uso de TIC, durante o processo de alfabetização, dinamiza a prática pedagógica 

e promove novos arranjos educacionais para que os alunos aprendam a ler e a escrever. 

                                                           
5 Consideramos como TIC neste estudo, as tecnologias digitais de informação e comunicação, que podem ser utilizadas no ensino 
formal, como o computador, as aplicações multimídias e a internet. 
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Teberosky (2004) salienta que as possibilidades e exigências da alfabetização mudaram 

como consequência do desenvolvimento das TIC e das relações, cada vez mais estreitas, com outras 

áreas. Apoiamo-nos na afirmação da autora de que a alfabetização está diretamente ligada à cultura 

e às novas exigências da sociedade. Assim, estabelecemos os objetivos desse estudo com a 

compreensão de que alfabetização é a capacidade de ler e escrever, é a ação de alfabetizar, de 

ensinar a ler e escrever, indo além de lidar com letras e palavras. A alfabetização representa o 

domínio das técnicas de escrever e ler, em termos conscientes. Ou seja, é comunicar-se 

graficamente; é perceber-se fazedor de cultura (FREIRE, 2000). 

Esse estudo tem como objetivo geral construir um conjunto de Objetos de Aprendizagem 

(OA)6 para a alfabetização inicial de crianças. 

Assim, mais especificamente, pretende-se: 

- Investigar, segundo as concepções dos professores, os fatores determinantes do fracasso 

escolar na alfabetização de crianças da escola pública; 

- Mapear, com a participação dos professores, atividades que desencadeiam processos 

cognitivos significativos quanto à leitura e à escrita, buscando, nestas, orientações para o 

desenvolvimento de um conjunto de OA para a alfabetização; 

- Ensejar entre os professores um momento de reflexão sobre a prática pedagógica em 

alfabetização na escola, campo de pesquisa; 

- Promover um Encontro de Formação para a equipe pedagógica do campo de pesquisa, com 

o intuito de formá-los para a utilização de OA na prática pedagógica em alfabetização. 

Entendemos a aprendizagem como a transformação ou reconstrução de conhecimentos em 

situações existenciais concretas e em favor do crescimento pessoal. A aprendizagem acontece 

quando existe uma apropriação do objeto de conhecimento nas relações do sujeito com o mundo. 

Assim, o ato educativo em alfabetização, precisa ser visto como um ato de amor, de 

coragem e de interação social entre os sujeitos – educador e educando, para que haja a apropriação 

do objeto de conhecimento nas relações com o mundo e com a experiência vivida, por meio de uma 

prática pedagógica que assuma os diferentes saberes, o ideal político de forma ética, os esquemas de 

pensamento do educando, e que possa fazer uso de materiais didáticos que apoiem a aprendizagem 

e estejam coerentes com os objetivos educacionais (FREIRE, 1998; 2000; FREINET, 1976; 

VYGOTSKY, 1998; FERREIRO e TEBEROSKY, 1985; JONASSEN, 2000; WILEY, 2001). 

                                                           
6
 O item 1.1 define e apresenta o OA. 
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Não é nosso objetivo considerar o OA como o “salvador da pátria” e único mediador para a 

alfabetização dos alunos. Sabemos que a tecnologia sozinha não é eficaz. Tratamos aqui da 

tecnologia como parceira na educação, ou seja, parceira do aluno e do professor na situação 

educativa, usufruindo, de suas vantagens e benefícios na educação escolar e no ato de ensinar e 

aprender. 

O nosso objeto de estudo é o OA, desenvolvido com o propósito de apoiar a aprendizagem 

dos alunos acerca da leitura e da escrita.  

Antes de abordarmos a gênese do objeto de estudo, apresentamos o OA para uma melhor 

compreensão da pesquisa. 

Um Objeto de Aprendizagem (OA) pode ser considerado qualquer recurso digital, ou não, 

com fins educacionais (IEEE, 2002). Por essa definição, qualquer recurso como livro, material 

pedagógico, quadro branco, lousa, CD-Rom, DVD, fotografia, giz, jogos educativos, dentre outros, 

são considerados OA.  

A falta de clareza conceitual e de reflexão sobre o OA é evidente pela multiplicidade de 

definições e de usos que encontramos na literatura científica e nos grupos de pesquisa, 

principalmente, em países da Europa e dos Estados Unidos.  

Na busca por uma definição consistente, chegamos ao surgimento do termo “objeto de 

aprendizagem” na literatura científica, através do pesquisador Wayne Hodgins, em 1994, que 

nomeou seu grupo de trabalho CedMA - Learning Architectures, APIs and Learning Objects 

(LOs)7, tornando-se referência na criação e agregação de conteúdo para a aprendizagem mediada 

pelo computador. Em seguida, outros grupos também passaram a estudar os OA como o IEEE - 

Institute of Electrical and Eletronics Enginneers, o IMS - Global Learning Consortium, entre 

outros (POLSANI, 2003). 

A definição de OA que melhor o explica nos termos deste estudo, sem maior ênfase nos 

aspectos técnicos computacionais é a de Wiley (2001), em que um OA é todo recurso digital que 

pode ser reutilizado durante a aprendizagem para apoiá-la. É importante explicitarmos a definição 

utilizada pela RIVED (2004) – Rede Interativa Virtual de Educação, um programa da Secretaria de 

Educação a Distância – SEED, do Ministério da Educação, que se baseia no conceito definido pelos 

principais pesquisadores dessa temática (WILEY, 2000; POLSANI, 2003; MACHADO; SÁ 

FILHO, 2003; MUZIO; et al., 2001): 

                                                           
7
 CedMA – na língua portuguesa significa Arquiteturas de Aprendizagem, Interface de Programação de Aplicativos (APIs) e Objetos de 

Aprendizagem (OA). 
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Um OA é qualquer recurso que possa ser reutilizado para dar suporte ao 
aprendizado. Sua principal ideia é "quebrar" o conteúdo educacional disciplinar em 
pequenos trechos que podem ser reutilizados em vários ambientes de 
aprendizagem. Qualquer material eletrônico que provém informações para a 
construção de conhecimento pode ser considerado um objeto de aprendizagem, seja 
essa informação em forma de uma imagem, uma página HTM, uma animação ou 
simulação (RIVED, 2004, p.1). 

Por esta definição, podemos considerar que há uma ampla variedade de OA disponíveis para 

uso educacional. Assim, encontramos na literatura científica brasileira, outros termos que também 

se referem aos OA, como o Objeto Digital de Aprendizagem (ODA), o Conteúdo Didático Digital 

(CDD) e o Objeto Virtual de Aprendizagem (OVA). Dos termos usados, assumimos para essa 

pesquisa o termo OA e a definição de Wiley (2001), mesmo que tratamos aqui, especificamente, de 

OA da categoria Animação e Simulação, que além do suporte digital, como aspecto técnico, é 

também, um recurso que tem a virtualidade como característica, propondo uma representação da 

realidade através de animações e simulações. 

Para Lévy (1999, p.46) a virtualidade “constitui o traço da nova face da informação. Uma 

vez que a digitalização é o fundamento técnico da virtualidade”. No tocante à informação, o OA é 

um recurso virtual que se constitui tecnicamente de linguagem binária, sob forma de zeros e uns, 

numa codificação digital. Lévy acrescenta que, em filosofia, o virtual não se opõe ao real, e a 

virtualidade é um modo diferente de realidade, capaz de gerar manifestações concretas sem estar 

presa a um lugar ou tempo em particular. “É virtual toda entidade desterritorializada” (LÉVY, 1999, 

p.47). 

Neste sentido, idealizamos o OA como um recurso que pode ser dinâmico quando 

oportuniza que o professor determine, dentro de uma mesma estrutura, novos conteúdos e contextos 

de aprendizagem para os alunos. Segundo a RIVED (2004), esse tipo de recurso dá a possibilidade 

de testar diferentes caminhos, de acompanhar a evolução temporal das relações, a causa e o efeito, 

visualizar conceitos de diferentes pontos de vista, comprovar hipóteses, e fazem das animações e 

simulações, instrumentos poderosos para o despertar de novas ideias, relacionar conceitos, aguçar a 

curiosidade e para resolver problemas.  

Abaixo, ilustramos o OA com destaque para o apelo visual do recurso, tornando-o mais 

intuitivo quanto à usabilidade8, bem como a ludicidade, tornando-o mais atrativo e divertido para as 

crianças que estão nas séries iniciais do ensino fundamental, pois são compostos por atividades com 

desafios a serem solucionados, conforme figuras a seguir. 

                                                           
8 Facilidade de uso. 
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Figura 1. Exemplo de OA sobre a Dengue   Figura 2. Exemplo de OA sobre o alfabeto 

Fonte: RIVED, Portal do Professor    Fonte: Patricia Gallo – projeto piloto Saber Interativo 

  

Devido às características citadas acima, acreditamos ser o OA, um recurso adequado para 

ser utilizado por crianças no processo de alfabetização. No capítulo 4 deste estudo, traremos, mais 

detalhadamente, nossas justificativas quanto ao seu uso na alfabetização de crianças. Este tópico, 

somente teve o propósito de apresentá-lo e defini-lo. 

Nossa pesquisa utiliza-se das diretrizes do estudo de caso etnográfico em todo o seu 

percurso. Por sua metodologia flexível, pode se moldar pelas situações que emergem do processo, 

levando em conta a voz dos sujeitos e suas ações. Nessas condições, a metodologia foi dividida em 

duas fases, sendo a primeira destinada à coleta e interpretação dos dados acerca do fracasso escolar 

em alfabetização, e a segunda destinada à prática pedagógica em alfabetização e a concepção dos 

OA. 

Os instrumentos utilizados para a coleta dos dados foram: questionários, grupo focal e 

documentação referencial. Toda a descrição do percurso de aplicação dos instrumentos será 

detalhada no Capítulo 2 do estudo. 

Visando a uma organização que favoreça a leitura e a compreensão desse estudo, a 

dissertação foi dividida em cinco capítulos, mais a conclusão, conforme descrição a seguir: 

Capítulo 1 – Apresenta as origens de nosso interesse pela temática pesquisada, bem como o 

estado da arte e a caracterização da pesquisa.  

Capítulo 2 – Expõe o universo de pesquisa, detalhando nossas escolhas metodológicas, os 

instrumentos e as fases de desenvolvimento, bem como apresenta o campo, os sujeitos de pesquisa e 

as categorias significativas. 
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Capítulo 3 – Traz um breve histórico acerca da alfabetização e do fracasso escolar em 

alfabetização; interpreta, numa análise de conteúdo reflexiva, as categorias significativas, num 

diálogo entre os sujeitos, os autores que nos fundamentam e o objeto desse estudo. 

Capítulo 4 – Descreve duas experiências que utilizaram instrumentos em suas metodologias 

de alfabetização: “Método Natural”, de Célestin Freinet e “As 40 horas de Angicos”, de Paulo 

Freire; promove a aproximação entre a alfabetização e as TIC, em especial, o OA, relacionando-as 

com os letramentos e a aprendizagem. 

Capítulo 5 – Apresenta o conjunto de OA para a alfabetização e o Encontro de Formação e 

Usabilidade com os sujeitos da pesquisa, como forma de capacitação, sugestão de uso dos OA na 

prática pedagógica e avaliação dos OA desenvolvidos. 
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CAPÍTULO 1 

 

DO FIM AO COMEÇO 
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1 A GÊNESE DO OBJETO DE ESTUDO 

O objeto de estudo está imbricado, diretamente, com nossa trajetória acadêmica e 

profissional. Desta forma, descreveremos, em um breve percurso, a origem de ideias sobre esta 

pesquisa. 

1.1 EM BUSCA DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL 

Partimos da necessidade de continuar os estudos por meio do ingresso no mestrado. Uma 

decisão sábia e importante para a carreira de uma professora universitária com formação 

multidisciplinar: graduação em Desenho Industrial com habilitação em Programação Visual, em 

1996, curso conhecido atualmente como Design Gráfico; especialização em Engenharia e Projeto de 

Sistemas de Informação, em 2003; e experiência profissional em editoração eletrônica e 

desenvolvimento para web. 

No final dos anos 90, com a intensa criação dos cursos de graduação tecnológica nas 

instituições de ensino privado no Brasil, houve um convite de atuação em disciplinas técnicas como 

Linguagem HTML9, Novas Tecnologias, Multimídia, Tecnologia Web e Computação Gráfica, entre 

outras. Neste período, novos cargos e funções de trabalho eram criados para atender às necessidades 

geradas pela Sociedade da Informação. Muitos profissionais de mercado assumiram disciplinas 

neste período, sem nem sequer terem qualquer formação em didática superior. Nessas condições, 

poucos conseguiram aliar o vasto conhecimento técnico que tinham com a prática pedagógica, ou 

seja, direcionar seus próprios conhecimentos com o objetivo de promover a construção do 

conhecimento dos alunos. Os que não desistiram, puderam, com incentivo de suas instituições, 

participar de programas de formação continuada e especializações adequadas para a profissão de 

professor.  

Da sala de aula para a coordenação de cursos de graduação tecnológica foi uma rápida 

atribuição. As exigências referentes à função de coordenador pedagógico dos cursos tecnológicos 

intensificaram a necessidade em aprofundar e ampliar os conhecimentos acerca da história da 

educação, modelos de gestão, políticas e práticas educacionais e processo ensino-aprendizagem.  

Profissionalmente, no mesmo período, inicia o desenvolvimento de aulas multimídia para 

educação básica. Foi desenvolvendo este trabalho que identificamos nosso objeto de estudo: a 

                                                           
9 HiperText Markup Language 
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confecção de aulas multimídia como recurso pedagógico complementar à sala de aula, priorizando 

o desencadeamento de processos cognitivos através da Interação Humano-Computador (IHC). 

Cada vez mais envolvidos com a área de educação, percebemos que, para conseguirmos um 

melhor desenvolvimento das aulas multimídia, era necessário compreender e aliar as quatro áreas 

envolvidas nesse processo de aprendizagem mediado por computador: educação, comunicação, 

design e computação. Buscamos, então, algumas das universidades federais do nordeste que 

ofereciam Pós-Graduação em Educação com linhas e bases de pesquisas em estudos das TIC no 

contexto escolar, e chegamos à Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. 

Em 2008, houve, efetivamente, o ingresso no mestrado, na linha de pesquisa Educação, 

Linguagem e Formação do Leitor, da UFRN. 

1.2 DO FIM AO COMEÇO: O PROJETO PILOTO SABER INTERATIVO 

O Projeto que descreveremos neste item, não é o nosso projeto de pesquisa de mestrado, 

porém, este, nos trouxe as inquietações necessárias para definirmos o que, exatamente, era 

necessário pesquisar, por isso, pensamos ser pertinente sua descrição, na introdução, ainda, sobre a 

Gênese do objeto de estudo. 

O Projeto Piloto Saber Interativo, teve início em abril de 2007, quando, por indicação da 

mãe de um aluno, chegamos à escola Maria das Flores10. 

Em caráter voluntário, autorizados pela Secretaria de Educação de Parnamirim, através da 

Profa. Delmira Dalva Ferreira, secretária de educação naquele momento, demos início ao Projeto 

Piloto. 

O objetivo geral desse projeto consistia na utilização de aulas multimídia como apoio 

pedagógico para a melhoria do rendimento escolar e recuperação pedagógica dos alunos das séries 

iniciais do ensino fundamental. No entanto, estudos mais aprofundados, nos levaram aos chamados 

OA, termo conhecido cientificamente e apropriado para as aulas que confeccionávamos. 

O primeiro momento do Projeto foi a apresentação da equipe voluntária, formada por duas 

pessoas, que atuariam na escola, e apresentação do recurso que seria utilizado nas aulas – o OA. 

Nessa apresentação, em primeiro instante, percebemos o encantamento dos professores enquanto 

observaram suas possibilidades e, no mesmo momento, muitas dúvidas surgiam. A maioria dos 

professores nos colocava uma situação de aprendizagem e perguntava se seria possível construí-la 

no formato de OA. 

                                                           
10 Nome fictício adotado para o campo de pesquisa. 
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Apresentamos a metodologia de trabalho e, com o propósito de conhecermos a escola e seu 

corpo docente, decidimos elaborar um questionário, já que essa seria nossa primeira experiência em 

uma escola pública. Buscávamos descrições de suas necessidades quanto ao processo de ensino-

aprendizagem. No total, 13 pessoas responderam ao questionário, sendo: 10 professores das séries 

iniciais do ensino fundamental, uma coordenadora pedagógica e 2 gestores (diretor e vice-diretor). 

O projeto, inicialmente, contemplava OA de diversos conteúdos e disciplinas do ensino 

fundamental, previamente formatado, como por exemplo, cruzadinha, dominó, jogo da memória, 

quebra-cabeça, pintura, arraste e solte, etc. Porém os questionários nos levaram a uma necessidade 

que não prevíamos: promover a alfabetização dos alunos.  

Em contato com os professores, apuramos que boa parte dos alunos da escola, ainda não 

liam e não escreviam. Desta forma, nas entrevistas e nos questionários que se seguiram, a 

alfabetização foi o tema mais requisitado por eles. Embora a alfabetização não fosse, inicialmente, 

uma temática a ser trabalhada no OA, pois quando nos inserimos na escola, partíamos da premissa 

de que os alunos já sabiam ler e escrever. 

 Nesse momento, percebemos que o projeto que havíamos planejado deveria ser alterado 

conforme o contexto em que estávamos inseridos. Assim, os passos seguintes foram sendo 

organizados em curso. 

O primeiro contato com os alunos deu-se na aplicação de duas avaliações de acordo com a 

série, com o objetivo de diagnosticar o nível de aprendizagem de cada turma quanto à leitura e à 

escrita, e a pedido dos professores, as quatro operações matemáticas. Antes de aplicá-las, os 

professores foram consultados quanto ao tipo de questão e o grau de dificuldade, cabendo a eles a 

aprovação final das avaliações. A primeira avaliação serviria de ponto de partida para a elaboração 

dos OA, bem como para mensurarmos o resultado do Projeto Piloto, comparando o desempenho 

antes e depois da utilização dos OA. 

Todos os alunos da escola Maria das Flores puderam participar do Projeto Piloto. Dos 320 

alunos participantes, alunos de 6 a 12 anos teriam acesso aos OA, então buscamos confeccioná-los 

de uma forma que pudessem atender à comunidade escolar por completa, do primeiro ao quinto ano 

do ensino fundamental. 

Turmas com mais de 20 alunos tiveram que ser divididas em dois grupos e cada grupo 

permanecia no laboratório de informática por 30 minutos, devido a quantidade de 10 computadores 

no total. Assim, cada OA desenvolvido por nós foi utilizado pelos alunos, no mínimo, duas vezes 

por semana e, desta forma, reforçávamos cada tema e observávamos o avanço quanto à autonomia 

no manuseio do computador e a compreensão do conteúdo. 
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Ao todo, foram desenvolvidos 14 OA, testados e aprovados pelos professores e funcionários 

encarregados de acompanhar os alunos no laboratório de informática. A prévia utilização do OA 

pelos professores determinava o ajuste necessário quanto à navegação, textos, narração, dinâmica 

da atividade e, também, consistência dos conteúdos abordados, ou seja, a usabilidade. 

Durante os quatro meses seguintes, de maio a agosto de 2007, os alunos da escola Maria das 

Flores conheceram o computador e o utilizaram como recurso de apoio à sala de aula.  

O projeto foi finalizado com a aplicação de uma outra avaliação para os alunos, utilizando 

os mesmos exercícios e questões da primeira avaliação para, desta forma, compararmos as respostas 

e estabelecermos as relações referentes ao desenvolvimento real, ou seja, aquilo que eles já 

conseguiam fazer sozinhos. 

Os professores também receberam um questionário em que puderam avaliar o Projeto Piloto 

como um todo, dando sugestões de melhoria e analisando cada etapa. 

Como observado durante o projeto, os alunos apresentaram melhoria quanto à leitura, à 

escrita e a compreensão dos temas abordados. Algumas turmas com resultados mais acentuados e, 

outras, com resultados discretos. Vale salientar que a parceria com os professores foi destaque nos 

resultados mais significativos, uma vez que estes complementavam em sala de aula os temas 

abordados nos OA.  

O entusiasmo dos alunos contagiou a todos, pais, professores e a equipe de desenvolvedores 

do projeto, sendo o dia da aula de informática, o mais atrativo e com menos ausência por parte dos 

alunos. Esse dado nos foi repassado por alguns professores. 

O Pré e o 1º ano mantiveram os dados iniciais, variando em alguns pontos percentuais para 

cima ou para baixo. Esses alunos estão na fase real de alfabetização para a faixa etária e o resultado 

constatado representa o próprio desenvolvimento do aprendizado. 

Um aspecto importante observado no projeto foi a cooperação dos alunos, organizados em 

dupla. Em alguns casos, os próprios professores determinavam as duplas com o objetivo dos alunos 

se ajudarem. 

Pudemos, também, identificar os alunos que apresentavam maiores dificuldades e, em 

alguns dias, conseguimos colocá-los individualmente nos computadores. Desta forma, os próprios 

alunos e os monitores do laboratório acompanhavam e dedicavam atenção a esses alunos. 

Quanto aos resultados obtidos, seis fatores devem ser levados em consideração. Destes, 

posicionamos os dois primeiros como fatores positivos e os outros quatro, como fatores negativos 

no desenvolvimento do Projeto, conforme explicação e respectiva ordem a seguir: 
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a) Acolhida da equipe de desenvolvedores do Projeto Piloto pela escola: 

Este foi um fator muito importante para o sucesso do Projeto: a acolhida dos voluntários 

pela escola. Pudemos sentir-nos como parte integrante do quadro efetivo da escola. Houve uma 

parceria saudável e produtiva entre as partes, tendo explicitado o comprometimento de todos os 

membros da comunidade escolar durante todo o processo, desde a implantação à mensuração dos 

resultados. 

b) Colaboração dos professores quanto ao desenvolvimento dos OA: 

No início, a elaboração dos OA ficou a cargo da equipe de voluntários. Conforme os 

professores passaram a se apropriar da dinâmica de trabalho e do recurso, sentiram-se 

familiarizados e à vontade para dar sugestões e indicar atividades a serem transformadas em OA. 

c) Adequação do OA quanto à faixa etária e série dos alunos: 

O ideal é desenvolvermos OA específicos para cada série da educação básica, ou seja, um 

OA de matemática para o 1º ano, outro para o 2º ano e, assim por diante, considerando as 

necessidades e conteúdos de cada série escolar. Porém, no Projeto Piloto, desenvolvemos cada OA 

para ser usado por todos os alunos, do pré ao 5º ano. Desta forma, optamos por uma interface mais 

infantil, destacando o aspecto lúdico e a diversidade de cores como apelo visual. Assim, não 

pudemos privilegiar uma interface mais apropriada para cada necessidade e usuário. 

d) Espaço físico e a acústica do laboratório de informática: 

O laboratório de informática ocupava o mesmo espaço que a biblioteca, sala dos 

professores, almoxarifado e banheiro administrativo. Assim, nesse espaço, havia a necessidade de 

circulação dos funcionários durante o período das aulas e, na maioria das vezes, este movimento 

dispersava os alunos, desconcentrando-os. Uma solução rápida, nesse caso, poderia ser o uso, pelos 

alunos, de fones de ouvido, porém a escola não dispunha deste acessório. A falta dos fones de 

ouvido, também, limitam o acesso ao áudio disponível no OA. Então, para não interrompermos o 

Projeto Piloto a pedido da própria escola, a solução momentânea foi de orientar os alunos a 

aproximarem as caixinhas de som do computador aos ouvidos. 

e) Acompanhamento das aulas no laboratório de informática: 

O acompanhamento dos alunos no laboratório de informática não pôde ser feito pelos 

professores, já que estes tiveram que ficar em sala de aula com a outra metade da turma. Desta 

forma, dois profissionais da escola ficaram encarregados de acompanharem os alunos no 

laboratório, sendo um para o turno matutino e, outro, para o vespertino, porém, ambos tinham 

outras atribuições, de acordo com seu cargo prioritário.  
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f) Falta de conhecimento da equipe de desenvolvedores, acerca dos métodos de 

alfabetização e as teorias cognitivas acerca da aquisição da leitura e da escrita: 

Quando houve a aprovação do Projeto Piloto, os OA contemplariam conteúdos diversos e 

pré-determinados, porém, quando ingressamos na escola, percebemos que o que havíamos 

programado teria que sofrer muita alteração, pois tínhamos como usuários, alunos que não liam e 

não escreviam. Diante de uma situação que não tínhamos conhecimentos suficientes, mudamos a 

metodologia de desenvolvimento dos OA, adequando-os à necessidade, ou seja, desenvolvemos 

atividades que privilegiariam a alfabetização, porém com os insuficientes conhecimentos que 

tínhamos na época. Assim, flexibilizamos o Projeto e passamos a produzir cada OA, semanalmente, 

conforme as necessidades dos alunos, detectadas pelos professores. 

A mudança geral no Projeto Piloto nos pegou de surpresa. Imprevistos surgiram, mas 

desistir parecia-nos a última opção que tínhamos, pois, pela primeira vez, o laboratório de 

informática da escola seria utilizado e, principalmente, os alunos estavam ansiosos para usarem os 

computadores.  

A notícia do início das aulas de informática se espalhou pela comunidade no entorno da 

escola, repercutindo ainda mais em cobrança à direção da escola, por parte dos pais e responsáveis. 

Decidimos, então, assumir os riscos, trabalhar na incerteza e continuar com o Projeto. 

Sem tempo para aprofundarmos os conhecimentos acerca da alfabetização, desenvolvemos 

os OA, orientando-nos por livros divididos em lições e o método de maior incidência foi o sintético. 

Método que propõe, inicialmente, o aprendizado das letras, sílabas e seus sons para, só depois, 

chegar ao aprendizado de palavras ou frases. Apenas a partir da metade do Projeto, uma professora 

passou a nos orientar quanto a algumas práticas mais eficazes no ensino da leitura e da escrita, 

baseadas na Psicogênese da Língua Escrita, teoria criada por Emília Ferreiro e Ana Teberosky, 

publicada no Brasil em 1985. A psicogênese se caracteriza por uma sequência de níveis de 

concepção sobre a leitura e a escrita. 

Inserimos algumas atividades priorizando a psicogênese da alfabetização nos OA, porém o 

tempo ainda disponível, até o término do projeto, não foi o suficiente para darmos continuidade 

nessa abordagem. 

No final do mês de agosto de 2007, o projeto foi descontinuado. Sem a adoção pela 

Secretaria de Educação do município de Parnamirim/RN e sem qualquer incentivo financeiro, o 

projeto foi encerrado. Atualmente, o laboratório de informática da escola Maria das Flores está em 

uso com cinco computadores em funcionamento, mas após o projeto, permaneceu por 2 anos em 

desuso. 
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Mesmo com todas as dificuldades encontradas e a inexperiência dos voluntários quanto à 

alfabetização e as condições nas escolas da rede pública, consideramos esta vivência, como 

inovadora para todos os envolvidos: voluntários, alunos, professores, gestores, pais e responsáveis. 

Algumas situações inesperadas valem o relato, com o objetivo de ilustrar a receptividade da escola, 

bem como o rico aprendizado para os voluntários. Para isso, retomaremos alguns momentos do 

Projeto, a seguir. 

Envolvemo-nos intensamente com a escola e, mesmo após o encerramento do projeto, 

continuamos frequentando-a, como voluntários, participando da organização de festas, eventos e 

bazares. Somos reconhecidos pelos alunos como professores e pelos professores como amigos da 

escola. E foram essas crianças que nos mostraram que todos têm direito à educação de qualidade, e 

que são crianças inteligentes, afetivas, atenciosas, capazes de aprender. 

Quando nos inserimos na escola, efetivamente, pudemos presenciar situações difíceis, e 

então, percebemos que nossa ida a essa escola não poderia ser à toa, e procuramos compreender 

aquele universo e, principalmente, a fazer parte dele. Empenhamo-nos para dar aos alunos, através 

das aulas de informática, um novo estímulo para o aprendizado, uma oportunidade diferente de 

construírem seus conhecimentos. Mas, não sabemos se eles perceberam que os maiores 

beneficiados do Projeto fomos nós, pois construímos novos conhecimentos, fizemos novos amigos, 

aprendemos na diversidade, somos mais conscientes politicamente, passamos a compreender a 

educação como um ato de amor e de coragem, em que ainda há muito a se fazer. 

Uma situação curiosa aconteceu no início do Projeto. Após todas as turmas usarem o 

laboratório de informática pela primeira vez, o secretário da escola entregou-nos um papel dobrado 

e disse: “Leia com o coração”. No primeiro momento, não entendemos, porém abrimos o papel que 

continha desenhos de flores e corações, da própria folha impressa, e nada escrito. O referido 

secretário repetiu a frase “Leia com o coração”. Vendo que não entendíamos, ele complementou: 

“Foi uma aluna do 3º ano que pediu que eu entregasse a vocês como agradecimento pela aula de 

hoje. Ela estava com vergonha de entregar pessoalmente, porque não tinha nada escrito, já que 

ainda não sabe escrever”. 

Foi naquele exato momento que entendemos o que estávamos fazendo ali e como nossa 

presença na escola alterava, de alguma forma, aquela realidade. Para ela, o papel em branco, cheio 

de corações e flores, mesmo que vindos da impressão do fabricante do caderno, era sua forma de 

nos agradecer por inaugurar um laboratório parado por meses. 

Para a escola e a comunidade, este foi um projeto inovador, pois a maioria dos alunos nunca 

havia utilizado um computador e, isso, também, foi constatado com a maioria dos professores da 

escola. Assim, o projeto também trouxe a oportunidade de a comunidade escolar se apropriar do 
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manuseio e exploração do computador como um instrumento pedagógico. Os professores e alunos 

puderam ensinar e aprender, pois sendo este sendo novo para ambos, puderam aprender a aprender, 

vivenciando experiências semelhantes quanto ao manuseio dos computadores e sua utilização no 

contexto escolar. 

Na escola, construímos um laço fraternal com os alunos, a equipe de professores, 

coordenadores e gestores. Havia cooperação mútua e isso contribuiu para o sucesso do Projeto.  

Acreditamos, porém, que se os OA forem desenvolvidos com maior compreensão sobre o 

processo de alfabetização de crianças, pensados, planejados e elaborados com o foco exclusivo na 

aquisição da leitura e da escrita, serão melhores aproveitados pela comunidade escolar, podendo 

gerar um arranjo diferente no processo de ensino-aprendizagem da alfabetização, bem como servir 

de instrumento gerador de diálogos entre alunos e professores. Então, partimos dessa experiência e 

damos início, agora a nossa pesquisa de mestrado. 

1.3 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

A pesquisa apresenta um caráter interdisciplinar, envolvendo as áreas da educação, da 

comunicação, do design e da computação, trazendo em sua base teórica um resgate de conceitos que 

nos dão segurança para aproximar a alfabetização da tecnologia. Assim, o aporte teórico trouxe 

fundamentos que delinearam nossas concepções acerca da educação, alfabetização, alfabetismo, 

letramento, fracasso escolar em alfabetização, multimídia, hipermídia, alfabetização e letramento 

digital, atividade significativa, relacionando o uso de instrumentos com a prática pedagógica em 

alfabetização, com destaque para as experiências de Célestin Freinet com o Método Natural e de 

Paulo Freire com As 40 horas de Angicos. 

Assim, compreendemos que as quatro áreas complementam-se no desenvolvimento de OA 

que sejam eficazes na construção de conhecimentos acerca da aquisição da leitura e da escrita por 

meio de uma interface virtual que aproxima-se do fluxo perfeito de informações disponíveis, com o 

propósito de desencadear processos cognitivos significativos. 

O conjunto de relações e a integração de áreas neste trabalho levaram-nos a dialogar, com 

diversos autores sobre: Alfabetização, Letramento e Fracasso escolar - Freire (1998; 2005; 2007), 

Ferreiro (1985; 1995), Teberosky (1985; 2004), Soares (2003), Grossi (2007, 2008a, 2008b), Rojo 

(2009); Pensamento e Linguagem: Vygotsky (1998), Piaget (1977 apud FERREIRO, 1995); 

Multimídia e Hipermídia: Santaella (2004), Padovani; Moura (2008), Kenski (2006); Inclusão 

Digital e Sociedade da informação e do Conhecimento: Castells (1999; 2003), Silveira (2005), 

Schaff (1995); Ferramenta Cognitiva: Jonassen (2000); Desenvolvimento de Software, Interação-
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humano-computador e Usabilidade: Garrett (2000), Nilsen (2001 apud AGNER, 2006), 

Shneiderman (2000 apud AGNER, 2006); Objeto de Aprendizagem: Wiley (2001; 2009). 

Convém observarmos que optamos por dialogar com nossos mestres por todo o estudo, 

assim, não reservamos uma parte específica para a fundamentação teórica e sim, conforme a 

necessidade, fomos delineando as concepções teóricas ao longo de toda trajetória de pesquisa. Essa 

escolha ocorreu em virtude de entrelaçarmos quatro áreas e por compreendermos que esta seria a 

melhor forma de explicitá-las ao nosso leitor. 

1.4 ESTADO DA ARTE 

Buscamos nos repositórios11 recomendados pelo Ministério da Educação, tais como o Portal 

do Professor, Banco Internacional de Objetos Educacionais, RIVED, recursos digitais destinados 

aos alunos que estão em processo de alfabetização, ou seja, similares ao nosso objeto de estudo e 

objetivo geral.  

Até o mês de novembro de 2009, encontramos para este fim, na seção Ensino Fundamental, 

séries iniciais: 33 áudios, 6 vídeos, 8 Animação e Simulação, 1 experimento prático e 6 softwares 

educacionais. Não há hipertextos, imagens e mapa destinados para a alfabetização. 

A maioria dos recursos na categoria Animação e Simulação – a mesma dos OA que 

desenvolvemos – são atividade de associação de imagem com palavra e cruzadinhas, além de do 

recurso English is fun, que objetiva ensinar a língua inglesa através de atividades do cotidiano e de 

exemplos lúdicos. Todas as instruções estão feitas em língua inglesa, porém possuem, também, 

versão em português – português de Portugal. 

Este é um problema que detectamos quanto ao uso dos recursos digitais – Animação e 

Simulação – pois como o Portal do professor e o Banco Internacional de Objetos Educacionais 

concentram recursos digitais de vários países, os que encontramos em português são, em sua 

maioria, português de Portugal, dificultando seu uso no processo de alfabetização dos alunos 

brasileiros, já que muitas palavras são escritas de forma diferente. Entendemos que para o 

aprendizado da leitura e da escrita de alunos brasileiros é necessário que o OA apresente a língua 

portuguesa utilizada no Brasil, em sua interface. 

Especificamente acerca da alfabetização inicial, tivemos conhecimento de duas propostas 

que se aproximam de nosso objetivo. Em uma, com enredo de uma viagem entre mundos e 

atividades pré-determinadas, baseadas nos níveis de concepção da escrita. Inicialmente, nos parece 
                                                           
11 O repositório a que nos referimos é um espaço virtual que tem como objetivo armazenar, preservar, divulgar e dar acesso à recursos 
digitais. 
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que foi desenvolvida para compor o repositório da RIVED, porém não a visualizamos. Esse OA foi 

desenvolvido por um grupo de pesquisadores da Universidade Estadual Paulista 

(UNESP/Presidente Prudente). Entretanto, numa última checagem nos repositórios para o 

fechamento atualizado da pesquisa, encontramos o OA no repositório Portal do Professor, com o 

nome de Viagem Espacial. 

O OA Viagem Espacial está disponível para download12 e visualização, e propõe a 

realização de uma viagem dentro do ambiente, onde o aluno é convidado a resolver problemas e 

desafios. Em cada nível alcançado, novas atividades são propostas para que o aluno progrida nas 

fases de alfabetização. 

A segunda proposta, denominada SIANALCO – Sistema de Análise da Alfabetização 

Colaborativa - foi desenvolvida pela Universidade Federal de Alagoas (UFAL) e se dá no contexto 

da informática educacional, usando técnicas de Inteligência Artificial, com programas tutoriais. 

Pertencente ao projeto FIACI - Ferramentas Inteligentes para Aprendizagem Cooperativa na 

Internet, o SIANALCO foi desenvolvido com o objetivo de ajudar na alfabetização de crianças em 

idade escolar e o protótipo inicial caracteriza-se como um ambiente multimídia para o relato de 

histórias animadas, contando com um conjunto de atividades que têm como objetivo levar a criança 

ao aprendizado da leitura. O sistema foi adaptado para a utilização na Internet como um sistema de 

educação à distância, utilizando-se, prioritariamente, a palavra falada. O sistema utiliza, ainda, um 

agente de acompanhamento, chamado Bolinha, que narra as histórias e dá retorno aos alunos 

durante o processo de aprendizagem. 

Da mesma forma que a proposta citada anteriormente, não pudemos visualizar o 

SIANALCO por não mais estar disponível na internet, no endereço registrado no relatório final do 

projeto FIACI, de 2001 - http://www.new.tci.ufal.br. De qualquer forma, com a leitura do relatório 

final, pudemos ter acesso aos resultados, conforme atividades observadas com foco: na 

comunicação entre alunos e entre professores e alunos; no acompanhamento do desenvolvimento da 

aprendizagem do aluno; no uso do ambiente virtual – usabilidade. Tais resultados nos serviram 

como pontos de reflexão no desenvolvimento dos OA, mesmo não tendo uma proposta baseada na 

narração de histórias.  

Além das propostas citadas acima, encontramos uma experiência acerca da utilização de 

ferramentas de comunicação em um ambiente virtual de aprendizagem (AVA), chamado Planeta 

ROODA13, com bate papo, biblioteca, fórum, diário, documentos pedagógicos, dados da turma, 

                                                           
12 http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnica.html?id=25392 
13 http://www.nuted.edu.ufrgs.br/planetarooda/ 
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entre outras opções. O Planeta ROODA foi desenvolvido pelo Núcleo de Tecnologia Digital 

aplicada à Educação – NUTED, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS. Mesmo 

reconhecendo suas potencialidades de dinamizar a prática pedagógica e o de promover 

possibilidades de uma educação a distância, complementar à sala de aula, não o enquadramos na 

temática de alfabetização inicial, bem como nas características dos OA, produto que estamos 

desenvolvendo. 

Assim, concluímos, após o estado da arte, que há apenas um exemplo de OA - o Viagem 

Espacial, inserido nos repositórios, recentemente, destinado à alfabetização na língua nativa, em 

moldes similares aos que desenvolvemos. Entretanto, o que nos diferencia é a possibilidade de 

adaptação do conteúdo, conforme as necessidades de aprendizagem do aluno. O OA Viagem 

Espacial assume como conteúdo, temáticas prontas, já pré-determinadas. 

Vale ressaltar que nesses repositórios, os OA destinados aos alunos das séries iniciais do 

ensino fundamental, são minoria. Os recursos disponíveis são destinados, principalmente, às séries 

finais do ensino fundamental e ao ensino médio, com muitos exemplos de experimentos. 

Focalizamos nossa busca nos repositórios recomendados pelo MEC e nas propostas 

desenvolvidas pelas universidades federais, entretanto temos conhecimentos de vários portais 

educacionais e de entretenimento que oferecem recursos multimídia como jogos de lógica, 

cruzadinhas, pinturas, jogo da memória, jogo da força, dentre outros, porém, nosso intuito é o de 

estarmos de acordo com o que é determinado pelos órgãos responsáveis pela educação pública 

brasileira, em especial, para as séries iniciais. 
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CAPÍTULO 2 

 

ABORDAGEM INVESTIGATIVA 
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2 O UNIVERSO DE PESQUISA 

Pesquisamos quando buscamos respostas para indagações ou questionamentos. Pesquisamos 

para sabermos mais sobre algo, para aprofundarmos conhecimentos, para validarmos hipóteses. 

Segundo Michel (2005) pesquisar faz parte do cotidiano das pessoas, dado que qualquer escolha ou 

procura de recurso para resolução de problemas ou mesmo por simples curiosidade, envolve uma 

atividade de pesquisa. Etimologicamente, pesquisa significa busca, investigação (CUNHA, 1994). 

Sempre estamos pesquisando, buscando informações e dando significado ao que 

encontramos. Nos dias atuais, pesquisar nos parece uma prática mais comum, parte do cotidiano das 

pessoas, que em outrora. A facilidade de acesso às mídias digitais estimulam esta prática, 

principalmente, por meio dos sites de busca disponíveis na internet, como o Google14 e o Bing15. As 

expressões: “joga no Google” e “procura no Bing”, são frases presentes nas conversas de quem 

acessa a internet e, também, virou bordão de personagens na TV. 

Gil (2008, p. 17) define pesquisa como “o procedimento racional e sistemático que tem 

como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos”. Ele aponta como ponto de 

partida para a pesquisa, a falta de informações suficientes para respondermos ao problema ou 

indagação, ou quando a informação de que dispomos se encontra em desordem, a ponto de que não 

possa ser relacionada ao problema ou questão. 

Neste estudo, não tratamos de qualquer tipo de pesquisa envolvendo apenas a busca de 

informações, tratamos da pesquisa científica, um processo formal e reflexivo que exige tratamento e 

rigor científicos, com a utilização cuidadosa de métodos, técnicas e outros procedimentos. 

2.1. ESCOLHAS METODOLÓGICAS 

As pesquisas exploratórias têm como objetivo, segundo Gil (2008), proporcionar maior 

familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses. O 

autor acrescenta que esse tipo de pesquisa envolve o levantamento bibliográfico, as entrevistas com 

sujeitos que tiveram experiências práticas com o problema a ser pesquisado, e a análise de 

exemplos que estimulem a compreensão. 

                                                           
14

 httpt://www.google.com.br 

15
 http://www.bing.com.br 
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Assim, frente ao problema evidente, inicialmente, fizemos o levantamento bibliográfico para 

melhor compreendermos as variáveis e a abrangência do problema, definimos um aporte teórico, e 

realizamos o estado da arte envolvendo nosso objeto de estudo, o OA para a alfabetização. 

Com o Estudo de Caso, buscamos conhecer o problema e entender a prática educativa. Para 

Stake (1988 apud ANDRÉ, 2008, p.50) “um estudo de caso que retrate um problema educacional 

em toda a sua complexidade individual e social é uma descoberta preciosa”. Neste sentido, o estudo 

de caso se faz ideal como metodologia para este estudo, pois buscamos entender um caso particular 

levando em conta sua complexidade e contexto.  

Merriam (1988 apud ANDRÉ, 2008) enfatiza que os estudos de caso são descritivos e 

indutivos. Ou seja, a compreensão e descrição do contexto e da população são algumas de nossas 

preocupações quanto ao problema. 

A preferência pelo estudo de caso etnográfico deve envolver três situações: (1) envolve 

perguntas do tipo “como” e “por quê”; (2) há pouco controle do pesquisador sobre o que acontece; e 

(3) é um fenômeno que acontece numa situação de vida real (Yin, 1988 apud ANDRÉ, 2008). 

Em nossa pesquisa, retomando as questões expostas na introdução, buscamos responder: 

a) Como é a prática pedagógica em alfabetização no campo de pesquisa e como ela interfere 

no sucesso do aluno quanto à alfabetização? 

b) Segundo as concepções dos professores, por que o fracasso escolar em alfabetização, no 

campo de pesquisa acontece? 

c) O OA pode servir de apoio ao processo de alfabetização das crianças, se inserido na 

prática pedagógica? 

Na busca pelas respostas a essas questões, nos inspiramos e recorremos, também, a alguns 

procedimentos da pesquisa-ação, principalmente no tocante à participação dos sujeitos. A pesquisa-

ação: 

É um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e realizada em 
estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo e 
no qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação ou do 
problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo (THIOLLENT, 
2003, p.14). 

 Toda a pesquisa-ação é do tipo participativo, envolvendo pessoas implicadas com o 

problema investigado, e uma ação por parte do grupo para ser elaborada e conduzida. 
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Thiollent (2003, p.16) destaca que a pesquisa-ação deve ser usada quando os pesquisadores 

“querem pesquisas nas quais as pessoas implicadas tenham algo a ‘dizer’ e a ‘fazer’ [...]. Com a 

pesquisa-ação, os pesquisadores pretendem desempenhar um papel ativo na própria realidade dos 

fatos observados”. 

Entendemos que, para ser um pesquisador ativo, é necessário que haja um envolvimento 

efetivo com os sujeitos a serem pesquisados. A imposição de tarefas a um grupo pode gerar 

desconforto e o sentimento de obrigação a ser cumprida. Conseguir espaço na escola para 

observação da situação educativa, sem parecer uma intromissão, é difícil em qualquer tipo de 

pesquisa, mas na pesquisa-ação, fazer parte do ambiente, ativamente, deve ser uma premissa. 

A condição para a pesquisa-ação é: 

O mergulho na práxis do grupo social em estudo, do qual se extraem as 
perspectivas latentes, o oculto, o não-familiar que sustentam as práticas, e nela as 
mudanças serão negociadas e geridas no coletivo. Nesse sentido, as pesquisas-ação 
[...], na maioria das vezes, assumem também um caráter crítico (GHEDIN; 
FRANCO, 2008 p. 213). 

A vantagem, no estudo de caso, de não partirmos de um esquema teórico fechado, nos 

possibilita agregar à sua metodologia, algumas referências da pesquisa-ação, por compreendermos 

que há uma relação entre conhecimento e ação em seu corpus. Na medida em que o problema é 

descrito, são buscadas explicações (conhecimento) e soluções (ação).  

Diante dessas especificidades, nossos objetivos permeiam o conhecimento e a ação prática, 

como nos orienta Thiollent (2003, p.18), “levantamento de soluções ou propostas de ações 

correspondentes às soluções para auxiliar os agentes na sua atividade transformadora da situação”, 

como obter informações e aumentar o conhecimento sobre determinada situação e problema. 

Assim, buscamos conhecer e agir para conscientizar e transformar. 

Nossos sujeitos de pesquisa são os professores que atuam na prática escolar, ou seja, estão 

numa situação de vida real, implicados com o problema do fracasso escolar em alfabetização no 

campo de pesquisa. Estão cercados de exemplos, vivências e experiências que envolvem o 

problema, e podem, por meio dessa pesquisa, expor suas concepções, refletir sobre a práxis, e 

conscientizar-se quanto à existência de soluções e entraves. Sendo assim, determinamos a escola 

Maria das Flores, como campo de pesquisa e os profissionais da educação que nela trabalham, 

como sujeitos de pesquisa. 

Por entendermos que é o professor quem tem autonomia para planejar sua prática 

pedagógica, bem como determinar o que vai usar quanto a recursos e conteúdos para compor sua 
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aula, o posicionamos, também, como participante no processo de desenvolvimento dos OA, 

orientando a estrutura e dinâmica das atividades, ou seja, os desafios que serão propostos aos 

alunos, nosso usuário-alvo. 

Acreditamos que a participação efetiva dos professores no desenvolvimento dos OA 

contribui na sua familiarização quanto à tecnologia, favorecendo a inserção e uso em sua prática 

escolar, bem como se constitui um recurso digital direcionado para as necessidades dos alunos 

quanto à leitura e à escrita. 

Diante dos antecedentes expostos, decidimos dar continuidade ao trabalho iniciado com o 

Projeto Piloto e mantivemos a escola Maria das Flores como campo de pesquisa nesse estudo.  

Optamos por realizar a pesquisa na mesma escola e com os professores que nela trabalham, 

por já terem conhecimentos sobre os OA na prática pedagógica e, também, pela possibilidade de 

conseguirem visualizar algumas atividades nesse formato. 

2.2 O CAMPO DE PESQUISA - A ESCOLA 

Segundo dados do IBGE (2008), Parnamirim – cidade à qual a escola pertence – em 2007, 

possuía 172.751 habitantes, sendo 26.348 entre 5 a 14 anos, ou seja, 15,4% em idade escolar 

correspondente, em sua maioria, ao ensino fundamental. De acordo com o Censo Escolar 2008, o 

Educacenso, nas séries inicias do ensino fundamental, a cidade tinha 1.047 alunos matriculados em 

escolas estaduais, 2.129 em escolas privadas e 9.989 em escolas municipais (INEP, 2009).  

Com a municipalização do ensino fundamental, pudemos perceber o crescimento de 

matrículas em escolas municipais, vindas da migração de alunos de escolas estaduais. O auge dessa 

migração deu-se nos anos 2000 e 2001, tendo como principais fatores, escolas melhor equipadas, a 

proximidade dos agentes municipais com os munícipes e o acompanhamento na solução dos 

problemas dos bairros (FRANÇA, 2009). 

É esse contingente das escolas municipais de Parnamirim que pretendemos representar pela 

escola Maria das Flores, por estarem inseridas no mesmo tipo de gestão e políticas públicas. 

A escola Maria das Flores é nova, foi inaugurada em 2005. Em 2008, o total de alunos 

matriculados foi de 320 e em 2009, foram 276 alunos. A redução no número de matrículas se deve 

ao encerramento da educação infantil, no período matutino e vespertino. A escola atua nas séries 

iniciais do ensino fundamental com 09 (nove) turmas, sendo 02 (duas) do 1º ano, 02 (duas) do 2º 

ano, 02 (duas) do 3º ano, 02 (duas) do 4º ano e 01 (uma) do 5º ano. 
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Em 2009, a escola obteve 4,6 no IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), 

ficando em 5º lugar no ranking de escolas municipais de Parnamirim (INEP, 2010). 

2.3 OS SUJEITOS DA PESQUISA 

Os 10 professores atuantes na escola Maria das Flores, no início de 2009, foram convidados 

a participarem como sujeitos dessa pesquisa. Todos aceitaram e assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. Atribuímos a esse quórum de aceites a compreensão quanto aos 

objetivos da pesquisa e a relação firmada com os pesquisadores, desde 2007. 

Atribuímos para todos os professores, um pseudônimo, preservando, assim, sua identidade. 

A partir deste momento, nos referimos a eles por nomes de flores, independentemente do sexo de 

cada colaborador: Tulipa, Crisântemo, Margarida, Rosa, Azaléia, Girassol, Orquídea, Bromélia, 

Lírio e Cravo.  

Nº Sujeitos Faixa Etária 

1 Rosa Entre 40 e 49 

2 Girassol Entre 30 e 39 

3 Lírio Entre 40 e 49 

4 Orquídea Entre 40 e 49 

5 Bromélia Acima de 50 

6 Margarida Entre 40 e 49 

7 Tulipa Entre 30 e 39 

8 Cravo Entre 30 e 39 

9 Crisântemo Entre 30 e 39 

10 Azaléia Entre 20 e 29 

Tabela 1: Sujeitos da pesquisa 
Fonte: Patricia Gallo 

2.3.1. Perfil do grupo 

O grupo é formado por professores alfabetizadores de ambos os sexos, embora as mulheres 

estejam em maior número. A média de idade é de 40 anos, são formados ou fazem graduação em 

pedagogia, e o tempo médio de magistério é de 10 anos. Residem próximo à localidade da escola, 

participando e/ou acompanhando o cotidiano da comunidade – ver apêndice A – Gráficos. 
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2.4. FASES DA PESQUISA 

Antes de irmos a campo, foi feita uma revisão bibliográfica em livros, revistas científicas, 

dissertações e teses sobre os conceitos já citados anteriormente. Para a coleta de dados, foram 

utilizados instrumentos qualitativos e quantitativos como questionários, grupo focal, entrevista 

semidiretiva, bem como documentação referencial. 

Foram pesquisados, também, alguns documentos nacionais como o Livro Verde, as 

diretrizes para aplicação e avaliação da Provinha Brasil, bem como os sites do INEP - Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, do MEC - Ministério da Educação, 

da Prefeitura de Parnamirim, do MC - Ministério das Comunicações, do MCT - Ministério da 

Ciência e Tecnologia, da UNDIME – União dos Dirigentes Municipais de Educação, o Portal do 

Professor, o Banco Internacional de Objetos Educacionais, o RIVED e o Portal Educarede. 

Em virtude da abrangência da pesquisa, que envolve além da coleta e análise dos dados, o 

desenvolvimento de um conjunto de OA, ou seja, a partir da análise dos dados entregaremos um 

produto para a alfabetização, instituímos, para melhor organização metodológica, duas fases de 

execução: 

Fase I: A coleta e análise dos dados 

Fase II: O desenvolvimento dos OA 

Cabe frisar que a flexibilidade proporcionada pelo estudo de caso e alguns aspectos da 

pesquisa-ação nos possibilitaram coletar os dados à medida que recebíamos o retorno do grupo de 

participantes. Nessas condições, não partimos de uma metodologia fechada e pronta e, sim, 

dinâmica, em movimento, que nos direcionou para obtenção de uma abordagem centrada nos 

professores do campo de pesquisa. 

2.4.1. Fase I: A coleta dos dados 

A primeira fase focaliza a coleta de dados com os professores no campo de pesquisa. Para a 

coleta de natureza qualitativa e quantitativa, utilizamos instrumentos diversos, com o propósito de 

compreendermos a cultura escolar, identificarmos, na concepção dos professores, os fatores 

relevantes que expliquem o fracasso escolar em alfabetização, bem como indicativos de combate, e 

o mapeamento de práticas que sejam significativas acerca da escrita e da leitura.  

Nessa fase, fizemos uso, em primeiro momento, de questionários com questões abertas e 

fechadas. Quanto aos questionários, Macedo (2000) recomenda que: 



42 

 

As perguntas dos questionários abertos sejam em pequeno número, até porque os 
respondentes terão que argumentar suas respostas, muitas vezes justificá-las, 
contextualizá-las e explicitá-las. Ademais, as perguntas elaboradas devem ser 
claras, precisas, bem próximas ao contexto de vida do respondente (MACEDO, 
2000, p. 169). 

 

O questionário tem sido, no campo de pesquisa, um bom instrumento para a coleta de dados, 

pois os professores, na maioria das vezes, não conseguem tempo para participarem da pesquisa 

enquanto estão em aula. Em consequência disso, sempre perguntam se podem levar o questionário 

para casa e respondê-lo com mais tempo e calma. Percebemos que o prazo estabelecido para o 

retorno deve ser após um final de semana - período em que podem se dedicar a essa tarefa. 

Apenas uma vez, no início da coleta de dados, os professores responderam no mesmo 

momento em que foi aplicado o questionário. Nesse dia, faltava água na escola e não houve aula 

para os alunos. Mesmo assim, os professores cumpriram seus horários de trabalho e pudemos estar 

juntos por todo o período do turno matutino e vespertino. 

Entregamos o questionário I, com questões, em sua maioria, fechadas, com o intuito de 

traçarmos o perfil do grupo e inserirmos o tema do uso da tecnologia na educação – Apêndice B - 

Questionário I. 

O questionário II, em que fizemos uso de um texto introdutório sobre os dados mais recentes 

do INAF - Indicador de Alfabetismo Funcional, seguido de perguntas abertas, que objetivaram 

explicitar o que pensam quanto às causas do fracasso escolar e o índice de alunos com dificuldades 

quanto à leitura e à escrita em cada turma, foi entregue em seguida, conforme terminavam o 

questionário I – Apêndice C - Questionário II. 

Cabe ressaltar que todos os professores que aceitaram participar da pesquisa, responderam 

aos questionários I e II. 

Os dados obtidos nos dois primeiros questionários nos levaram a criar o questionário III, 

sobre o método e a didática dos professores quanto à alfabetização. Sentimos essa necessidade por 

percebermos indicativos de que os professores em suas práticas pedagógicas adotavam abordagens 

teóricas distintas. 

No questionário III perguntamos que método de alfabetização o professor adotava em sua 

prática, e que descrevesse em linhas gerais sua didática em sala de aula. A breve descrição teve 

como intenção, confirmar as práticas pertencentes ao método que responderam adotar, no início do 

questionário – Apêndice D - Questionário III. 
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Quanto à utilização de questionário aberto, Macedo (2000) acrescenta que as respostas 

podem levar à necessidade de outros instrumentos mais minuciosos. Já quanto à análise de um 

questionário aberto, pode tomar como recurso a classificação de respostas por categorias ou por 

respondentes, dependendo das questões e respostas que aparecerem. 

Na análise dos dados levantados com o questionário, conseguimos identificar as primeiras 

categorias e subcategorias de análise, porém, por não compreendermos a abrangência de algumas 

respostas escritas, sentimos a necessidade de utilizar mais um instrumento que complementasse as 

respostas dadas, para então, confirmarmos e incluirmos ou excluirmos categorias, se necessário. 

Assim, realizamos um grupo focal, em caráter de roda de conversa, no intuito de retornar ao grupo, 

os dados coletados com os questionários, para obtermos com maior clareza, as justificativas e 

explicitações sobre os temas: Fracasso escolar e prática pedagógica em alfabetização. 

O grupo focal é um instrumento ideal para o entendimento de como formam-se diferentes 

percepções e atitudes acerca de um fato, prática, produto ou serviços.  Conforme Gatti (2005): 

Nas discussões emergem ideias, opiniões, modos de ver, atitudes, valores, que são 
evidenciados e processados num coletivo, mostrando mudanças, influências 
recíprocas, acordos e desacordos, que se produzem e se alteram ao longo da 
dinâmica do trabalho (GATTI, 2005. p. 67). 

 

Neste sentido, pelo caráter interacional significativo, as discussões coletivas, possibilitam 

fluir e construir defesas, afinidades e expressar conflitos, mediados pelo pesquisador ou 

entrevistador. 

O mediador é fundamental para a realização do grupo focal, pois ele deve conhecer, de 

forma clara, seu tema-foco, para formular de maneira pertinente questões para o grupo. Neste 

sentido, o mediador deve saber ouvir, interromper, fazer apelos à participação, sínteses, entre outras 

habilidades que são recomendáveis. 

Macedo (2000) destaca que enquanto técnica, o grupo focal é válido para tratar com os 

objetivos de pesquisa em educação, até porque a prática pedagógica se realiza enquanto prática 

grupal em todas as gradações. 

Aproveitamos um momento de formação no campo de pesquisa em que estariam juntos, e 

realizamos o grupo focal. Na ocasião, os professores da escola participavam do V Encontro de 

Formação de Professores, com tema: Escrever é preciso!  

Cabe frisar que, por convite da coordenação pedagógica da escola e da formadora, 

participamos do Encontro ativamente, fazendo parte do grupo de trabalho, desde a primeira 
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atividade do dia. Entre as atividades definidas para o Encontro, estava o grupo focal promovido por 

nós, e que encerrou o V Encontro. 

Consideramos este momento como essencial para nossa pesquisa, pois o tema da formação 

veio ao encontro dos nossos objetivos específicos, e durante quatro horas, pudemos abordar o 

processo de alfabetização na escola pública. Porém, deste Encontro, só utilizamos como dados, o 

que coletamos com o grupo focal, momento destinado à nossa pesquisa. 

Macedo (2000, p.178) ressalta que a composição do grupo segue algumas recomendações 

como a quantidade de membros, “com a restrição a 8 ou 12 membros, aproximadamente, que 

tenham afinidade com o objeto pesquisado”. 

Com duração de 45 minutos, 8, do total de 10 professores, participaram do V Encontro de 

Formação de Professores. Destes, o grupo focal contou com a presença de sete, pois um precisou se 

ausentar da escola. Dos 7 professores que ficaram, obtivemos 5 membros que participaram 

ativamente das discussões, já que dois deles, se afastaram para utilizar a internet no mesmo 

ambiente em que estávamos, porém, puderam ouvir o que era discutido, mas não se manifestaram. 

A tabela abaixo apresenta os professores que participaram ativamente do Grupo Focal. 

 

Nº Colaborador Faixa Etária 

1 Rosa Entre 40 e 49 

2 Girassol Entre 30 e 39 

3 Lírio Entre 40 e 49 

4 Orquídea Entre 40 e 49 

5 Bromélia Acima de 50 

Tabela 2: Participantes do Grupo Focal 
Fonte: Patricia Gallo 

 
 

O roteiro elaborado para o grupo focal realizado com os professores teve como objetivo 

devolver as respostas dos questionários para obtermos mais esclarecimentos e aprofundamentos 

sobre eles. Szymanski et al. (2008) trata a devolução como a exposição posterior da compreensão 

do pesquisador sobre a experiência relatada pelo pesquisado. A autora acrescenta que podem ser 

apresentadas, na devolução dos dados, a transcrição, a pré-análise dos dados, para consideração dos 

pesquisados. 

No grupo focal, devolvemos aos professores, as sínteses que fizemos sobre as causas a que 

atribuem o fracasso em alfabetização no campo de pesquisa, e perguntamos se concordavam com o 

que foi construído e exposto. A síntese tem a função de apresentar qual o quadro que estamos 
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delineando, a partir do que foi coletado. Szymanski et al. (2008) ainda recomenda que as sínteses (a 

devolução delas) devem ser feitas usando o vocabulário dos pesquisados. 

Após algumas opiniões que abrangeram o salário, o sistema educacional, o aluno, e algumas 

ações do professor, inserimos na discussão o item que nos deixou em dúvida quanto sua 

representação e abrangência, referente ao professor: a que se referiram com a falta de 

profissionalismo? 

Após explicações, finalizamos com os temas, prática pedagógica e formação: E quanto às 

práticas de vocês e à formação que fizeram aqui? Falem de suas práticas em sala de aula. 

Após abordarem a importância de atividades significativas, fizemos a última interferência, 

questionando: O professor tem esse conhecimento de quais atividades são importantes para cada 

nível de concepção da escrita? 

As respostas desse último questionamento nos revelaram mudanças de conceitos quanto ao 

processo de ensino e aprendizagem acerca da alfabetização, principalmente, a partir da formação de 

que acabavam de participar. 

Após a realização do grupo focal, aplicamos o quarto e último questionário, que focalizou a 

sugestão de atividades significativas quanto ao aprendizado da leitura e da escrita, na abordagem 

construtivista. Este foi o aporte teórico escolhido para orientar a concepção dos OA. Essa escolha 

foi definida por entendermos que só há construção inteligente com a intermediação das estruturas 

de pensamento e esquemas lógicos, com sentido, e também pela amostragem dos índices de sucesso 

escolar em cada turma, conforme método utilizado pelo professor. 

No questionário IV, seguindo nomenclatura adotada por Grossi (2007; 2008a; 2008b), 

organizamos as sugestões de atividades significativas em quatro grupos, conforme o nível de 

concepção da escrita: Nível Pré-Silábico, Nível Silábico, Nível Alfabético. Não inserimos o 

silábico-alfabético, por entendermos que este é um período de transição entre o silábico e o 

alfabético, um conflito de passagem do silábico para o alfabético, e não um nível específico – 

Apêndice E - Questionário IV. 

Grossi (2008b) enfatiza que as escritas parcialmente alfabéticas são uma etapa do nível 

alfabético e não um nível silábico-alfabético. Nessa passagem do nível silábico para o alfabético, a 

escrita mescla os dois tipos de concepções, porém o aluno já está no nível alfabético. 

 Concordamos com Grossi (2008b), e optamos por desenvolver OA para os níveis pré-

silábico, silábico e alfabético, e os alunos que se encontram em conflito de passagem, tanto podem 

fazer uso dos OA silábico como os alfabéticos. 
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A aplicação do questionário IV com todos os professores só foi possível, em virtude do V 

Encontro de Formação de Professores que ocorreu no campo de pesquisa sobre a abordagem 

construtivista na alfabetização, pois até este momento, alguns professores adotavam os métodos 

sintético e global, como apurado no questionário III, e obtinham conhecimentos insuficientes para 

conduzirem suas aulas na abordagem construtivista. 

Na medida em que passaram a aprofundar seus conhecimentos acerca do tema, puderam 

indicar as atividades significativas para cada nível de concepção da escrita. Assim, as atividades 

sugeridas pelos professores no questionário IV, bem como o referencial teórico em didática da 

alfabetização e alguns exemplos de atividade utilizados na escola, serviram-nos de orientação e 

direcionamento para a concepção das atividades que compõem o conjunto de OA. 

2.4.2. Fase II: O desenvolvimento dos OA 

A segunda fase da pesquisa focaliza o desenvolvimento dos OA para a alfabetização, ou 

seja, o design instrucional: 

Ação intencional e sistemática de ensino, que envolve o planejamento, o 
desenvolvimento e a utilização de métodos, técnicas, atividades, materiais, eventos 
e produtos educacionais em situações didáticas específicas, a fim de facilitar a 
aprendizagem humana a partir de princípios de aprendizagem e instrução 
conhecidos (FILATRO, 2004, p. 65). 

 

Os modelos convencionais de design instrucional frequentemente estruturam o planejamento 

do ensino-aprendizagem em estágios distintos que envolvem da análise à avaliação da ação. Nesse 

processo, estão envolvidos: a identificação de necessidades de aprendizagem, a definição de 

objetivos instrucionais e as restrições; a elaboração dos materiais e produtos instrucionais; a 

implementação; o acompanhamento, a revisão e a manutenção do sistema proposto.  

Com foco no desenvolvimento de um recurso digital (OA) que facilite a aprendizagem dos 

alunos acerca da alfabetização, convém observarmos que mesmo seu desenvolvimento constituir-se 

como design instrucional, não alcançaremos todas as etapas propostas, assim, optamos por utilizar a 

metodologia de desenvolvimento para web e de sistemas proposta por Garrett (2000), por só termos 

condições, em função do tempo, de projetarmos e construirmos o conjunto de OA, por meio de uma 

interface ideal, considerando como base teórica e empírica, os autores citados ao longo do texto, as 

heurísticas e convenções de desenvolvimento web (NIELSEN, 2001; SHNEIDERMAN, 1998 apud 

AGNER, 2006), e a contribuição dos professores alfabetizadores, sujeitos da pesquisa. 
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Desta forma, caracterizamos nosso produto final como inacabado, pois não contemplamos 

todos os estágios definidos pelo design instrucional. Em consequência disso, ressaltamos que este é 

um protótipo, ou seja, a primeira versão ou a versão beta dos OA, ficando sua continuidade - os 

testes de usabilidade com os usuários-alvo (alunos), a aplicação, avaliação e os resultados sobre a 

aprendizagem, bem como a interface definitiva, para o próximo nível acadêmico, se oportuno. 

A metodologia de Garrett (2000), estabelece cinco etapas macros16 – estratégia, escopo, 

estrutura, esqueleto e superfície, em que sistema é elaborado, tomando como base os elementos a 

projeção da experiência do usuário. 

 

Figura 3: Cinco degraus de desenvolvimento propostos por Garrett (2000) 
Fonte: http://www.jjg.net 

 

Para cada OA, subimos os degraus, partindo da estratégia e chegando a uma interface que é 

a superfície. Assim, em cada degrau, iniciando com a abordagem de baixo para cima (bottom-up), 

observamos, questionamos, consideramos e projetamos: 

Estratégia – objetivo de cada OA considerando as necessidades de aprendizagem em cada 

nível de concepção da escrita; 

Escopo – definições dos elementos de conteúdo dos OA, indo ao encontro às necessidades 

do usuário; 

Estrutura – design estrutural do espaço da informação para facilitar o acesso intuitivo ao 

conteúdo do OA; 

Esqueleto – design dos elementos da interface para facilitar a interação, a compreensão e a 

movimentação (navegação); 

Superfície – tratamento visual dos elementos gráficos, textos e componentes de navegação. 

                                                           
16 O anexo A, apresenta o esquema completo de desenvolvimento, traduzido para o português – apresentado as duas abordagens 
bottom-up - de baixo para cima – do abstrato para o concreto, ou a top-down – de cima para baixo – do concreto para o abstrato . 



48 

 

A escolha do sentido de desenvolvimento, de baixo para cima (bottom-up), deu-se por ser 

uma abordagem baseada na análise de funcionalidades e do conteúdo. Além disso, lida com os 

elementos que compõem o OA, oferecendo detalhes importantes de como o conteúdo deve ser 

percebido, como o conteúdo pode ser descrito, no sentido de determinar a organização total do OA. 

Conforme haja a necessidade de rever ou reformular as tarefas em algum degrau, recorremos 

à abordagem de cima para baixo (top-down), gerando maior flexibilização no desenvolvimento. 

Assim, descemos, até o nível em que há o problema a ser solucionado, para então, continuarmos 

subindo os degraus, um a um. 

Com o propósito de desenvolvermos um conjunto de OA, compreendemos que a construção 

de cada um deles deve ser feita individualmente, pois seus objetivos são diferentes, embora a 

intenção de alfabetizar seja a mesma. Portanto, se faz necessário iniciarmos cada OA pelo degrau da 

Estratégia, com a especificação dos objetivos e necessidades específicas quanto à leitura e à escrita. 

O início da abordagem de desenvolvimento para cada OA, partindo do degrau estratégia, 

permite-nos estabelecer, de forma independente, a interação, a navegação, a arquitetura da 

informação e a função dos elementos que o compõem. 

No capítulo 5, detalharemos a produção dos OA, colocando em destaque seu escopo, 

funcionalidades, conteúdos e diferencial, bem como o resultado do teste de usabilidade feito com os 

professores. 

2.5. A CONSTRUÇÃO DAS CATEGORIAS DE ANÁLISE 

Analisar é a decomposição de um todo nas suas partes constituintes. O analista, segundo 

Bardin (2002), trabalha com vestígios, os documentos que pode descobrir ou suscitar pela 

necessidade do estudo. 

Em nosso estudo, com as respostas dos questionários e os relatos e opiniões colhidas no 

grupo focal, pudemos dispor de comunicações significativas acerca de nossa problemática, o 

fracasso escolar em alfabetização e a prática pedagógica em alfabetização. Com tais dados em 

mãos, fizemos uso da análise de conteúdo para descrevê-los, inferí-los e interpretá-los, conforme 

orientações de Bardin (2002), bem como, da prática reflexiva de análise, sugerida por Szymanski 

(2004). 

A intenção da análise de conteúdo é a inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção, ou seja, sobre o emissor da mensagem ou sobre o meio. Na análise de conteúdo, a 

descrição é a primeira etapa a ser realizada, seguida da inferência, e da interpretação, etapa final. 
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Assim, o analista deve compreender o sentido da comunicação, mas deve, também, posicionar o 

olhar para o que está ao lado ou através da mensagem. 

A leitura inicial dos dados coletados e o aporte teórico nos levou a uma primeira 

compreensão e organização que resultou no inventário de quinze elementos, utilizados como síntese 

de significados para a realização do grupo focal já descrito no item 2.4.1. Fase I: A coleta dos 

dados. 

A compreensão dos resultados pelo pesquisador é uma ação proposta por Szymanski (2001), 

na análise reflexiva dos dados. A reflexividade tem “o sentido de refletir a fala de quem foi 

entrevistado, expressando a compreensão da mesma pelo entrevistador e submeter tal compreensão 

ao próprio entrevistado, que é uma forma de aprimorar a fidedignidade” dos dados (SZYMANSKI, 

2001, p. 197). 

As quinze sínteses de significados acerca dos fatores determinantes para o fracasso escolar 

na alfabetização na concepção do professores formaram nossa primeira compreensão sobre o 

fenômeno estudado, e estes, foram devolvidos ao grupo, com intuito de apurarmos a fidedignidade 

dos resultados e o sentido das mensagens, a fim de reduzirmos as ambiguidades. 

Segundo Bardin (2002, p.117) “a categorização é uma operação de classificação de 

elementos constitutivos de um conjunto, por diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento 

segundo gênero (analogia), com critérios previamente definidos”. 

Com as quinze sínteses de significados, realizamos uma segunda classificação, com o 

propósito de diferenciá-las, reagrupamos por suas semelhanças temáticas e chegamos a treze 

subcategorias. 

As 13 subcategorias de análise são: 

1. Profissionalismo e compromisso dos professores – a falta de; 

2. Estrutura básica – a falta de; 

3. Locomoção dos alunos – dificuldade de; 

4. Interesse dos alunos – a falta de; 

5. Deficit cognitivo; 

6. Carência cultural; 

7. Práticas conteudistas; 

8. Compromisso e apoio dos pais – a falta de; 



50 

 

9. Formação de professores que prepare para lidar com o aluno em sala de aula – a falta 

de; 

10. Salário do professor – baixa remuneração; 

11. Apoio pedagógico 

12. Gestão articuladora; 

13. Sistema de ensino – progressão. 

Em seguida, na perspectiva hermenêutica, que “indica um caminho de pensamento 

orientador para a compreensão da comunicação contida no texto” (SZYMANSKI et al., 2008, p.64), 

organizamos e agrupamos as treze subcategorias, em cinco categorias significativas, que abrangem 

as responsabilidades dos atores envolvidos com o problema. As categorias significativas foram 

delineadas seguindo as regras de qualidade para a categorização, como a exclusão mutua, a 

homogeneidade, a pertinência, a objetividade e a fidelidade, produtividade, sugeridas por Bardin 

(2002).  

Com a aplicação dessas regras, formamos nossas categorias de análise, na busca pelo 

sentido do todo acerca dos fatores determinantes para o fracasso escolar, na concepção dos 

professores, e chegamos a cinco categorias, que representam os atores, diretos e indiretos 

envolvidos com o processo de alfabetização dos alunos.  

Para sintetizar, classificamos as treze subcategorias, sem que elas existam em mais de uma 

categoria, para isso adotamos como princípio de classificação as pessoas e/ou entidades 

responsáveis, que possuam algum controle sobre os fatores determinantes do fracasso escolar em 

alfabetização, delineados pelos professores. 

As 5 categorias significativas são: 

• Professor 

• Pais/a Família 

• Aluno 

• Direção/Coordenação 

• Políticas e instâncias públicas 

E, finalmente, chegamos à proposição de dois grandes temas, denominados: o que vem de 

fora nos atinge, que reflete a percepção dos professores quanto aos fatores extraescolares 

determinantes do fracasso escolar em alfabetização, porém, que eles não possuem controle ou poder 

para uma interferência direta, além disso, estão localizados geograficamente fora das dependências 
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da escola, e eu, tu, eles, somos nós, que reflete os fatores intraescolares determinantes do fracasso 

escolar em alfabetização e estão sob a responsabilidade e controle direto dos atores internos da 

escola, pertencentes ao espaço escolar. 

Para a discussão das cinco categorias de análise, utilizamos trechos das narrativas (oral e 

escrita) e um aporte teórico que nos auxilia na interpretação das comunicações com segurança. 

Neste sentido, estabelecemos um diálogo entre autores, os professores, sujeitos de pesquisa, e nosso 

objeto de estudo, como forma de construção de reflexões e interpretações dos dados. A análise está 

localizada no capítulo 3 deste estudo, a seguir. 
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CAPÍTULO 3 

 

FRACASSO ESCOLAR EM ALFABETIZAÇÃO: UM PROBLEMA DE T ODOS 
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3 ALFABETIZAÇÃO: UM BREVE PERCURSO HISTÓRICO 

Quando o assunto de investigação é a alfabetização, um dos principais pontos a se discutir é 

o método ou teoria a ser adotada como aporte teórico no processo de ensino aprendizagem, tendo 

como objetivo atingir o mais elevado grau de aprendizado do aluno quanto à leitura e à escrita. 

Os métodos foram surgindo e se transformando ao longo da história. Araújo (apud 

MENDONÇA, 2007), divide a história da alfabetização em três períodos: Antiguidade e Idade 

Média, em que predominou o método da soletração; entre os séculos XVI e XVIII estendendo-se 

até a década de 1960, com os métodos sintético e analítico; e, a partir de 1985, com a divulgação da 

teoria da Psicogênese da língua escrita, desenvolvida por Emília Ferreiro e Ana Teberosky, apoiada 

em princípios construtivistas de Piaget. 

O método da soletração teve origem na antiguidade, entre os romanos e gregos, continuando 

pela idade média. É o método mais antigo e é conhecido por método alfabético ou ABC.  Ele 

consiste no aprendizado do nome de todas as letras por ordem alfabética, crescente e decrescente; 

em seguida, o aprendizado de sua forma, seu valor sonoro, para, então, formar sílabas. Este método 

obriga a decorar o nome das letras, aprender pela ordem alfabética, depois soletrar pela sílaba até 

esgotar todas as combinações possíveis (beta-alfa = ba), para só, assim, iniciar o estudo de 

monossílabos,  depois dissílabos, trissílabos, etc. Um método lento e árduo, empregando o nome e, 

não, o som das letras. Na idade média, utilizou-se a mesma sistemática com a inserção de pequenos 

textos de cunho religioso. As crianças aprendiam quatro letras por dia (ABCD) ou de três em três 

(ABC), dando origem aos termos: abecedário e abecê, respectivamente. 

Já o método sintético é baseado na associação de estímulos visuais e auditivos, pela 

memorização do nome da letra e sua forma; primeiro, as letras de forma e, depois, a cursiva. As 

sílabas são decoradas para a formação de palavras, na maioria das vezes, isoladas, fora de contexto 

e sem a preocupação de seu significado. Assim, o método da silabação (ba, be, bi, bo, bu) parte de 

unidades simples: das letras para sílabas e depois para as palavras. As cartilhas reinavam absolutas 

na adoção do método sintético. 

Este método é presente, ainda, na lembrança de muitos professores que estão atuando nas 

escolas brasileiras e que se alfabetizaram a partir dele. Todo material de apoio apresenta 

rigorosamente as letras e palavras que estão sendo ensinadas apenas naquele momento e lição. É 

fácil de aplicar e com pouca ou nenhuma exigência do uso social da leitura e escrita. 

O método analítico, também, conhecido como global, privilegia a alfabetização a partir de 

unidades amplas como frases, histórias, para depois chegar às sílabas, letras e sons. Esse método 

exigiu uma mudança radical dos professores, indo no sentido contrário do método sintético. 
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A Escola Nova inspirou tais transformações. Este movimento iniciado no final do século 

XIX espalhou-se pela Europa e Estados Unidos ao longo do século XX, apoiando-se na teoria da 

forma, a Gestalt, em que primeiro se observa o todo para depois perceber os detalhes. Decroly e 

Claparède, psicólogos e educadores europeus, forneceram a base teórica que promoveu a origem de 

vários métodos analíticos ou globais.  Decroly (1929, apud CARVALHO, 2007) propôs ensinar 

frases ou palavras ligadas ao contexto do aluno e ler a partir de textos naturais, produzidos por eles. 

O autor enfatizava que: 

A compreensão do significado desde a etapa inicial da alfabetização, e não a 
capacidade de decodificar ou de dizer o texto em voz alta. Considerava que os 
métodos tradicionais de soletração e silabação contrariavam a função de 
globalização característica da mente infantil (CARVALHO, 2007, p. 32). 

O método global ideovisual tornou-se um dos mais conhecidos e foi criado por Decroly, 

escolanovista e educador belga que fundou um instituto para os alunos com deficit de aprendizagem 

e, mesmo após a Primeira Guerra Mundial, teve suas ideias adotadas pelo ensino público belga. 

As bases de sua filosofia educacional são o “respeito à personalidade da criança, a seus 

interesses, a seu ritmo natural e modos peculiares de ver o mundo” (CARVALHO, 2007).A escola 

nova também prioriza a atividade pela ação e cooperação. 

O método ideovisual partia da aprendizagem de unidades de sentido, frases. O aluno 

reconhece a forma, a imagem gráfica da frase, em seguida, aprende a distinguir as palavras pela 

observação das diferenças e semelhanças entre elas, indo para as sílabas e depois, para letras. Suas 

experiências se intensificaram em crianças com deficiência de visão, audição e outras necessidades 

especiais. 

Outros educadores escolanovistas adaptaram o método de Decroly, utilizando-o em escolas 

regulares e com crianças sem necessidades especiais. Dois desses educadores foram o francês 

Célestin Freinet, que criou toda uma pedagogia, indo além de um método, pela escola do povo, 

igualmente, o brasileiro Paulo Freire que se dedicou à educação popular ao longo de sua trajetória 

de vida, promovendo a educação como prática da liberdade. Ambos os educadores inovaram em 

suas práticas educacionais, estabelecendo métodos ativos de alfabetização e aprendizagem, 

respeitando o aluno como sujeito do próprio aprendizado e a educação como ato político para o 

exercício da cidadania. 

Detalharemos, no capítulo 4, item 4.1 - Dois encontros entre a Alfabetização e a tecnologia, 

com a descrição de alguns princípios, técnicas e instrumentos das pedagogias de Freinet e Freire, 
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como inspiração e aporte teórico para o uso das TIC no processo de alfabetização de crianças e 

adultos. 

Em 1985, a divulgação da Psicogênese da língua escrita, de Emília Ferreiro e Ana 

Teberosky mostra que existe uma nova maneira de considerar o problema de crianças que 

fracassam nos primeiros anos de alfabetização. A partir de um trabalho experimental, em 1974, as 

autoras demonstram que: 

A aprendizagem da leitura, entendida como o questionamento a respeito da 
natureza, função e valor desse objeto de cultura que é a escrita, inicia-se muito 
antes do que a escola o imagina, transcorrendo por insuspeitos caminhos. Que, 
além dos métodos, dos manuais, dos recursos didáticos, existe um sujeito que 
busca a aquisição de conhecimento, que se propõe problemas e trata de solucioná-
los, seguindo sua própria metodologia (FERREIRO; TEBEROSKI, 1985, p.11). 

A Psicogênese da língua escrita preconiza o sujeito que procura adquirir conhecimento e não 

uma técnica. “É o entendimento da evolução dos sistemas de ideias construídos pelas crianças sobre 

a natureza do objeto social que o sistema de escrita é” (FERREIRO, 1995, p. 23).   

Para adquirirem conhecimentos as crianças assimilam as informações recebidas pelo meio. 

Elas buscam testar suas hipóteses e extrair sentido do que coletaram de dados. Se não encontram 

sentido, acabam por rejeitar tais construções. É nessa busca de sentido que preparam interpretações 

ordenadas em seu desenvolvimento. Na medida em que a criança constrói suas hipóteses quanto à 

escrita, ela elabora esquemas de assimilação, em que as informações são interpretadas, dando 

sentido a elas. Quando construídos, permanecem ativos enquanto dão sentido. Quando novas 

informações colocam em risco os esquemas já construídos, as crianças passam por um processo de 

modificações de verdades e, muitas vezes, incômodo de reorganização dos sistemas, promovendo a 

construção de novos esquemas, com a inserção de novas informações e a busca por coerência para o 

que está construindo (PIAGET, 1977 apud FERREIRO, 1995). 

No processo de interação com o objeto do conhecimento, ou seja, a língua escrita, o sujeito 

transforma o objeto e se transforma pela adaptação e seus mecanismos complementares - a 

assimilação e a acomodação. Nesse processo, a equilibração é uma construção contínua e 

permanente. Ferreiro (2005b, p.78) afirma que toda construção de conhecimento implica 

reconstrução de conhecimento, ou seja “o real existe fora do sujeito, no entanto é preciso reconstruí-

lo para conquistá-lo”. As crianças têm que reconstruir a língua escrita para poderem apropriar-se 

dela. 

Para Vygotsky (1998), esse processo de transformação do sujeito e objeto de conhecimento 

é mediado. A relação entre o homem e o mundo não é direta, mas mediada por sistemas simbólicos. 
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Assim, mediação é um processo de intervenção de um elemento intermediário entre a relação do 

sujeito com o objeto de conhecimento. Ela é determinada por dois elementos: o instrumento e o 

signo. O instrumento é um elemento interposto entre o trabalhador e o objeto de seu trabalho, 

ampliando as possibilidades de transformação da natureza; o signo é a representação da realidade à 

distância, ou seja, ausentes do tempo e do espaço. 

O autor afirma que o uso de instrumentos e signos tem papéis análogos. As funções de 

mediação são semelhantes na atividade mediada, porém os instrumentos são considerados 

elementos externos ao indivíduo com a função de mudar ou controlar processos da natureza, nas 

ações concretas. Já os signos são elementos internos, para dentro do indivíduo, e auxiliam nos 

processos psicológicos. Para Vygotsky (1998), a memória mediada por signos é mais poderosa que 

a não mediada. O autor destaca ainda que ao longo do desenvolvimento de cada indivíduo, os 

símbolos externos se transformam em processos internos de mediação – o indivíduo internamente 

faz a mediação sem precisar do objeto ou símbolo real. 

A Psicogênese da língua escrita desenvolvida por Emília Ferreiro e Ana Teberosky, 

aproxima-se da concepção de Vygotsky sobre a escrita, pois ele descreve que o processo de 

alfabetização é o domínio progressivo do sistema de representação da realidade e esse processo tem 

início bem antes da entrada da criança na escola e ainda continua por anos. A teoria da Psicogênese 

da língua escrita orienta que o sujeito é quem se alfabetiza, formulando suas hipóteses, testando-as, 

criando sua gramática, construindo e reconstruindo a linguagem socialmente em uso. A 

representação é uma construção cuja estrutura e funcionamento (regras) resultam de erros e acertos, 

de negociação coletiva – o aluno constrói ideias/hipóteses e o erro faz parte do processo. A 

Psicogênese da língua escrita privilegia a ação e reflexão do aluno. 

Neste sentido, o sistema de escrita como um objeto socialmente elaborado, as crianças, ao 

tentarem compreendê-lo, precisam transformá-lo. A relação entre a língua oral e escrita não é 

imediatamente percebida pela criança. Deste modo, com o objetivo de compreenderem o conjunto 

de formas gráficas convencionais e suas regras de composição como um sistema representativo 

específico, elas formam hipóteses - ideias que expliquem um objeto conhecido e são ordenadas 

evolutivamente (FERREIRO, 2005a). 

Num primeiro momento as crianças conceptualizam a escrita como um conjunto de formas 

arbitrárias, dispostas linearmente, que não representam os aspectos figurais do objeto. Ferreiro 

(2005b, p.84) destaca que “a linearidade e a arbitrariedade de formas são as características mais 

facilmente aceitas de uma representação escrita”. 
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Em seguida, começam a elaborar as condições de interpretabilidade, referentes a condições 

formais quantitativas e qualitativas. Ou seja, a quantidade mínima de letras e a variedade 

intrafigural (interna), porém, ainda não há critérios claros para compará-las entre si. 

Com a diferenciação quantitativa referente aos limites mínimos e máximos de caracteres e 

diferenciações qualitativas, as crianças percebem que significados diferentes devem corresponder a 

sequências diferentes de caracteres, mas ainda são semânticas – formas, posição e combinação das 

letras, não são diferenças sonoras. 

Ferreiro (2005b, p.85) esclarece que a fonetização da escrita inicia quando as crianças 

começam a buscar uma relação entre o que se escreve e os aspectos sonoros da fala. Ela acrescenta 

que este período se manifesta com um primeiro período silábico, em sequência, as crianças 

abordam o essencial de uma escrita alfabética; “ficam atentos fundamentalmente às diferenças e 

semelhanças no significante, com descuido de semelhanças ou diferenças no significado”. 

As crianças trabalham com hipóteses como: para semelhança de sons, semelhança de letras; 

para diferenças sonoras, diferença de letras. Na escrita alfabética inicial, tudo que não é alfabético 

deixam de lado. Em seguida, tratam de entender o que ficou de lado. Ferreiro (2005b, p. 87) diz que 

“primeiro e muito sabiamente, as crianças tratam de entender os princípios fundamentais do sistema 

alfabético e, depois tratam de entender o que não é alfabético dentro do sistema alfabético”. Ou 

seja, a ortografia - a separação entre palavras, os sinais de pontuação, a distribuição de maiúscula e 

minúscula e as alternativas gráficas para semelhanças sonoras ou as semelhanças gráficas para 

diferenças sonoras. 

A sucessão das conceptualizações das crianças acerca da língua escrita não é aleatória, e 

essa sequência é relativa aos esforços das crianças para responderem: O que é a escrita? A escrita é 

uma representação gráfica do som das letras, da fala, da linguagem. O que ela representa? Um 

sistema alfabético. Como ela representa? Para cada grafema, há um fonema e vice-versa. 

Nessa construção da escrita pela criança, Ferreiro e Teberosky (1985), distinguem as 

hipóteses de conceptualização em três períodos fundamentais: Pré-silábico (1º e 2º períodos) e 

Fonetização da escrita (3º período), dividido em três momentos: Silábico, Silábico-Alfabético 

(conflito de passagem) e Alfabético. 

De forma resumida, o Pré-Fonético/Pré-Silábico (1º Período) é a distinção entre o modo de 

representação icônica e não icônica – produção de pseudo-letras - diferenciação entre desenho e 

escrita, o princípio da quantidade mínima de letras para dizer algo e a presença de uma condição 

qualitativa, ou seja, a construção de formas de diferenciação intrafigural – quantidade e qualidade 

dos caracteres no interior de cada escrita; o Pré-Silábico (2º período) representa a construção de 
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formas de diferenciação interfigural (entre palavras) – variação de quantidades e qualidades de 

caracteres entre as escritas, ou seja, diferenciar a escrita para dizer/escrever coisas diferentes – sem 

preocupação com o valor sonoro; a Fonetização da escrita (3º período), corresponde à atenção às 

propriedades sonoras e significantes a serem representados. Relação entre a escrita e o som das 

palavras, cada grafema corresponde a um fonema, em três momentos: Silábico (sem e com valor 

sonoro – a relação entre o todo e suas partes, termo a termo); Silábico-Alfabético (momento de 

transição entre os níveis Silábico e Alfabético – algumas letras ainda podem passar por sílabas 

enquanto outras representam unidades sonoras menores); e Alfabético - já entenderam a natureza do 

sistema alfabético, mas ainda não lidam com todos os traços da ortografia (FERREIRO, 1995). 

 

Figura 4: Processo de conceptualização da escrita (Objeto de Conhecimento) 
Fonte: Patricia Gallo 

 

Da mesma forma que acontece com a escrita, as crianças aprendem a ler, lendo. Ou seja, 

participando de atividades que contribuam para a compreensão do sistema de escrita e promovam a 

reflexão acerca da fonetização.  

Cabe frisar que, na leitura, a decodificação é um dos procedimentos necessários para ler, 

outras estratégias são importantes para atingir a leitura fluente, como a seleção, a antecipação, a 

inferência e a verificação. 

Smith (1989) diz que dois fatores determinam a leitura: o texto impresso, que é visto pelos 

olhos e o que está atrás dos olhos: o conhecimento prévio do leitor. Ou seja, vemos o que sabemos. 

Assim, ler implica compreensão e esta prática na escola pode ser estimulada desde o primeiro dia de 

aula. 

A leitura é um trabalho ativo de construção do significado do texto, a partir de suas 

necessidades, de seu conhecimento prévio, do autor e da língua (SOLIGO, 1992). 
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No Brasil, após 20 anos de práticas construtivistas, há uma proposição de retorno aos 

métodos tradicionais de alfabetização como crítica à teoria construtivista, devido à persistência do 

fracasso em alfabetização. Capovilla17 é um dos defensores pela volta do método fônico no Brasil. 

Em entrevista à Folha Dirigida ele declara: 

Antes a alfabetização era feita pelo método silábico. A partir dos anos 80, com o 
Construtivismo, foi introduzido o método ideovisual que produziu péssimos 
efeitos. O Brasil é recordista mundial de incompetência de leitura. O México está 
em segundo lugar e tanto um quanto outro seguem Emília Ferrero (psicopedagoga 
argentina), ou seja, o Construtivismo. O mundo inteiro deixou isso como sendo um 
mito, como sendo pernicioso para a criança. Pelos resultados se conhece o método. 
Quais são os resultados do método ideovisual empregado no Brasil? 
Incompetência. Por isso somos recordistas mundiais em incompetência 
(CAPOVILLA, 2003, p.1). 

 Em 2007, o governo do Estado do RN adotou o programa Alfa e Beto como uma das ações 

da Agenda da Educação18, que tem entre as metas, reduzir consideravelmente os índices de 

analfabetismo em todo o território potiguar até 2010, porém nos resultados apurados com o IDEB 

mostrou que o RN não caminhou bem para atingir a meta.  

O programa Alfa e Beto, orienta-se pelo método fônico e conta com o auxílio de diversos 

instrumentos de ensino, entre eles dois bonecos, Alfa e Beto, personagens que pretendem estimular 

as crianças a lerem e a escreverem. Outros estados brasileiros têm adotado o método fônico para 

avaliar a eficácia em comparação a outros métodos e teorias existentes. 

Ferreiro (2001) ressalta que as discussões sobre a prática alfabetizadora têm o foco nos 

métodos utilizados, porém, essas discussões não consideram um conhecimento mais atual que são 

as concepções das crianças sobre a escrita. Ela frisa que isso é o suficiente para colocar a discussão 

sobre a prática em alfabetização sobre novas bases conceituais, e afirma que um novo método não 

resolve os problemas do fracasso escolar em alfabetização. É preciso rever as práticas de introdução 

da língua escrita. 

Atribuir o fracasso em alfabetização somente ao método adotado é uma posição 

reducionista. Isso significaria que ao trocá-lo, teríamos o problema resolvido, porém o histórico do 

fracasso escolar em alfabetização no Brasil nos mostra que não é bem assim. 

 

                                                           
17 Professor de Neuropsicologia da Universidade de São Paulo (USP). Especialista em distúrbios da comunicação e da linguagem. 
18 Integra o Plano Estadual de Metas para a Educação, e prevê ações para o setor até 2010 com investimentos superiores a R$ 3 
bilhões. A Agenda da Educação terá mais de 50 programas voltados para capacitação continuada de gestores e professores, melhoria 
da estrutura física das escolas, atividades envolvendo a comunidade, reforço escolar, novas metodologias de ensino, saúde e esporte 
na escola, educação em tempo integral, entre outras ações. 
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3.1. O FRACASSO ESCOLAR EM ALFABETIZAÇÃO 

O fracasso escolar em alfabetização no Brasil, infelizmente, tem se caracterizado como uma 

regra no ensino público, pois ainda encontramos crianças matriculadas no 5º ano do ensino 

fundamental que sabem falar o alfabeto e contar, mas não conhecem e não identificam as letras e os 

números. Este é um problema recorrente e histórico no país. A educação como um direito de todos, 

aparece na Constituição, pela primeira vez, em 1934, conforme pronuncia o artigo 149. 

A educação é direito de todos e deve ser ministrada pela família e pelos poderes 
públicos, cumprindo a estes proporcioná-la a brasileiros e a estrangeiros 
domiciliados no País, de modo que possibilite eficientes fatores da vida moral e 
econômica da Nação, e desenvolver num espírito brasileiro a consciência da 
solidariedade humana (FÁVERO, 2001, p. 35).  

Neste momento, o ensino público era tratado como uma assistência, um amparo dado 

àqueles que não podiam pagar. Cabia à família, ministrar a educação, ou seja, de enviar e manter os 

filhos na escola, tendo a gratuidade assegurada pelos poderes públicos. Desde então, a família 

permaneceu, nos capítulos da constituição posteriores, tendo sua tarefa cada vez mais definida. 

A obrigação formal pela educação fundamental é atribuída como dever do Estado apenas na 

constituinte de 1988, no artigo 205, segundo a Carta Magna. A família é posicionada como 

colaboradora na educação, através da promoção e do incentivo no processo educativo. Essa 

concepção é o reconhecimento pelo Estado, do papel da sociedade na educação da população, 

considerando, também, como colaboradora, a sociedade civil organizada, através de ONGs, da 

igreja, de associações, entre outras, como segue: 

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho 
(FÁVERO, 2001, p. 53). 

O artigo 214, da mesma Constituição, prevê a erradicação do analfabetismo; a 

universalização do atendimento escolar; a melhoria da qualidade do ensino; a formação para o 

trabalho; e a promoção humanística, científica e tecnológica do país.  

É importante ressaltar que o “ensino das primeiras letras” é uma prática estabelecida desde a 

chegada dos jesuítas no Brasil, e tornou-se o primeiro ensinamento dos alunos que chegam à escola 

fundamental. No entanto, 510 anos após o descobrimento, somos ainda 14 milhões de analfabetos, 

com 15 anos ou mais. 
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Mesmo sendo a educação um direito de todos desde 1934 e, hoje, com 97% da população 

em idade escolar matriculada no ensino fundamental, promover a qualidade do ensino ainda não é 

um objetivo alcançado em todas as escolas. O problema do acesso foi resolvido, porém, o ensino de 

qualidade ainda é um desafio a ser vencido no Brasil.  

O fracasso escolar em alfabetização é um problema reincidente no país, inicialmente pela 

falta de acesso e, depois, pela qualidade do ensino, mas não o podemos considerar um fenômeno 

natural e inevitável.  

As instâncias federal, estadual e municipal articulam iniciativas de combate ao fracasso 

escolar de um modo geral, não só em alfabetização, como a criação de programas compensatórios: 

bolsas (escola, família), merenda escolar, etc; organização da escolaridade em ciclos para promover 

a progressão continuada do aluno; PCN em competências; correção da defasagem idade/série; 

formação do professores; obrigatoriedade do ingresso ao ensino fundamental aos 6 anos pela lei 

federal 11.114 de 2005, e, desde 28 de outubro de 2009, a educação passou a ser obrigatória e 

gratuita para crianças e jovens entre 4 e 17 anos de idade. 

A Secretaria Estadual do Rio Grande do Norte, bem como as Secretarias Municipais de 

diversas cidades do RN, tem promovido iniciativas acerca da alfabetização: Agenda Potiguar, 

Programa de Formação de professores Alfabetizadores - PROFA, Pró-Letramento - Mobilização 

pela Qualidade da Educação, Seminários Undime, entre outras ações dentro das próprias escolas, 

como horários de reforço para os alunos, agrupamentos por níveis de concepção da escrita 

extraaula, simulados para a Provinha Brasil. 

A Agenda Potiguar pela Alfabetização de Crianças é um exemplo de ação, a partir da 

iniciativa da União dos Dirigentes Municipais de educação do Rio Grande do Norte - 

UNDIME/RN, em parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância – UNICEF, Secretaria 

Nacional de Educação Básica – SEB/MEC, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas – INEP, 

Prefeituras Municipais, Secretaria de Estado da Educação e da Cultura – SEEC e Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. 

A Agenda Potiguar teve como objetivo geral, duplicar, até 2008, no Rio Grande do Norte, a 

quantidade de alunos com proficiência “satisfatória” em língua portuguesa nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental.  

 Dez foram as razões para que se realizasse a Agenda Potiguar, razões de âmbito mundial 

como as transformações econômicas, políticas, culturais e da ciência; nacional como no Brasil, 

segundo o Compromisso Nacional de Educação Para Todos (1993), de cada 1.000 crianças que 

ingressam na primeira série, apenas 45 concluem o Ensino Fundamental em 08 anos e sem 
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repetência; e de âmbito estadual, cerca de 50.000 crianças concluem a 4ª série (5º ano) sem saberem 

ler, escrever e compreender um texto simples no RN (UNDIME, 2009). 

Diante dessa realidade, a Agenda Potiguar, conforme apresentação da Undime/RN teve 

como finalidade desenvolver sistemática de acompanhamento e avaliação do processo da 

alfabetização de crianças de 07/08 (sete/oito) anos, matriculadas nas séries/anos iniciais do ensino 

fundamental da rede pública de ensino do RN, garantindo na escola e no tempo adequado, a 

alfabetização como direito e porta de entrada das múltiplas aprendizagens e viabilizando ainda no 

processo de alfabetização, o redirecionamento e/ou replanejamento das ações didático-pedagógicas 

do professor alfabetizador no sentido de garantir maior eficácia do trabalho educativo. 

O diagnóstico19 abrangeu 167 municípios do Rio Grande do Norte, num total de 2.163 

escolas, sendo 390 estaduais e 1.773 municipais. Destas, 73,3% localizadas na zona urbana e 26,7% 

na zona rural. A coleta de dados foi realizada em 2.941 turmas de 3º ano do ensino fundamental, e 

32.347 alunos participaram da leitura e da produção escrita (todos os presentes na sala – maiores e 

menores de 08 e 09 anos). 

Após a análise dos dados, o diagnóstico apurou que: 81,7% das crianças produziram escritas 

fonetizadas relativas ao texto enumerativo (lista de palavras e frase); 65,3% das crianças 

produziram escrita alfabética referente à lista de palavras e frase; 5,5% das crianças não 

conseguiram escrever a lista de palavras e frase; 58,5% das crianças produziram escritas fonetizadas 

relativas ao conto; 47,7% das crianças produziram escrita alfabética referente ao conto; 22% das 

crianças não conseguiram escrever o conto (UNDIME, 2008). 

Foi considerado preocupante o fato de que essas crianças já estavam na escola de ensino 

fundamental há três anos, e 65,1% delas já foram alunos da educação infantil, e 60,9% faz - todos 

os dias - as tarefas/deveres de casa, embora só 30,6% dos seus professores “passem” tais deveres 

todos os dias. 

A partir desse diagnóstico, o RN dispõe de relevantes e pertinentes informações acerca da 

alfabetização de suas crianças, o que poderá nortear ações políticas em diversos âmbitos, 

destacando-se entre estes, a formação de professores que atuam em sala de aula. Ampliar a 

compreensão sobre o problema é um estágio importante para que se desenvolvam políticas públicas 

preventivas e não apenas que reparem o quadro atual, mas que possam direcionar ao sucesso escolar 

os alunos que ingressam no ensino público do RN. 

                                                           
19 O diagnóstico da avaliação do processo de alfabetização de crianças de 08/09 (oito/nove) anos matriculadas no 3º ano do ensino 
fundamental das escolas públicas do RN, foi apresentado pelas Professoras Doutoras da UFRN Denise Maria de Carvalho Lopes e 
Maria Estela Costa Holanda Campelo, no I Seminário Internacional da Undime, realizado em Natal, no mês de dezembro de 2008, que 
reuniu cerca de 500 educadores. Este diagnóstico teve, ainda, como equipe de desenvolvimento as Profa. Ms. Aiene Fernandes 
Rebouças – SME/UNDIME, Profa. Dda. Giane Bezerra Vieira – UFRN, Profa. Ms. Ivone da Silva Salsa - UFRN, sob coordenação de 
Prof. Ms. Francisco de Assis Medeiros da Silva – UFRN. 
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Sobre a importância de compreender o problema para superá-lo, Lopes e Vieira (2009) 

ressaltam que: 

Tais resultados geram uma grande preocupação nos meios educacionais no sentido 
de compreender e construir formas de superação desse quadro, reconhecidamente 
problemático, na perspectiva de que a alfabetização é um processo de aprendizado 
básico, não apenas para o avanço na vida escolar e pessoal de cada indivíduo, mas 
para o crescimento econômico, sócio-cultural e político de toda a sociedade 
(LOPES; VIEIRA, 2009, p.1). 

O Diagnóstico da Alfabetização apresenta a situação encontrada no campo de pesquisa. A 

partir das percepções de nossos colaboradores e dos dados quantitativos que coletamos acerca do 

fracasso escolar em alfabetização, pretendemos compreender suas causas. 

A escola Maria das Flores, segundo o diagnóstico dos professores, em março de 2009, 

continha 87 alunos com níveis baixos de alfabetismo20. Destes, somando os períodos letivos dos 

turnos matutino e vespertino, 12 estão matriculados no 1º ano do ensino fundamental, 15 no 2º ano, 

06 no 3º ano, 30 no 4º ano e 24 no 5º ano, conforme o gráfico a seguir: 

 

Gráfico 1: Índice de alunos por série com os níveis analfabetismo e alfabetismo rudimentar 
Fonte: Patricia Gallo 

 

Assumimos para este estudo, os níveis e definições de alfabetismo, acerca apenas da leitura 

e da escrita, utilizados pelo O Instituto Paulo Montenegro e a ONG Ação Educativa – no Relatório 

Indicador de Alfabetismo Funcional (INAF): Analfabetismo, Alfabetismo nível rudimentar, 

Alfabetismo nível básico, Alfabetismo nível pleno, conforme descrição abaixo: 

 

                                                           
20 O INAF define quatro níveis de alfabetismo: Analfabetismo, Alfabetismo nível rudimentar, Alfabetismo nível básico, Alfabetismo nível 
pleno. 
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Analfabetismo - corresponde à condição dos que não conseguem realizar tarefas 
simples que envolvem a leitura de palavras e frases [...]; Alfabetismo nível 
rudimentar - corresponde à capacidade de localizar uma informação explícita em 
textos curtos e familiares [...]; Alfabetismo nível básico – [...] são funcionalmente 
alfabetizadas, pois já lêem e compreendem textos de média extensão, localizam 
informações mesmo que seja necessário realizar pequenas inferências [...]; 
Alfabetismo nível pleno – as pessoas cujas habilidades não mais impõem restrições 
para compreender e interpretar elementos usuais da sociedade letrada: lêem textos 
mais longos, relacionando suas partes, comparam e interpretam informações, 
distinguem fato de opinião, realizam inferências e sínteses (INAF, 2007, p.6-7). 

 

De acordo com a organização da escolaridade em ciclos, o período de alfabetização básica 

dos alunos corresponde aos 1º, 2º e 3º anos do ensino fundamental. Nessas condições, os alunos que 

passaram por esse período e não foram alfabetizados, encontram-se no fracasso escolar em 

alfabetização. É esse público que pretendemos, inicialmente, atingir com o desenvolvimento dos 

OA: os alunos matriculados nos 4º e 5º anos, possibilitando a eles, através de um novo arranjo na 

prática pedagógica, reverterem este quadro. Definir este público, não impede que alunos das séries 

anteriores, bem como as demais pessoas em processo de alfabetização, utilizem os OA. 

Muitas pesquisas adotam esta temática para buscarem a compreensão da reincidência no 

fracasso em alfabetização no Brasil. São pesquisas na área da Educação, da Psicologia, da 

Linguística, entre outras. Elas analisam o problema sob perspectivas diferentes e, muitas vezes, a 

separação de partes de um processo complexo, atribui o problema a apenas um fator, seja o material 

didático, o aluno, o professor, a família, o método, as políticas públicas, etc. 

Soares (2003) apresenta os principais aspectos que contribuem para o insucesso sob três 

categorias: o conceito de alfabetização, a natureza do processo de alfabetização e os condicionantes 

do processo de alfabetização. 

O conceito de alfabetização, por anos, definiu-se como a capacidade de dominar os códigos 

formais da leitura e da escrita. Ou seja, codificar a língua oral em língua escrita e de descodificar a 

língua escrita em língua oral – o domínio mecânico de representação de fonemas em grafemas e 

vice-versa, decorando e copiando. Porém, isso não basta. Compreender o que se lê e o que se 

escreve é tão importante quanto dominar os códigos; assim, sob esta perspectiva, o conceito de 

alfabetização também é “um processo de compreensão/expressão de significados” (SOARES, 2003, 

p.16). 

A autora ainda alerta que ambos os conceitos consideram a alfabetização um processo 

individual e que o aspecto social torna-se de igual importância para a conceituação da alfabetização 

e deve ser considerado, já que a idade, a função, as justificativas diferem de sociedade em 
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sociedade. Assim, o conceito de alfabetização depende, também, das características econômicas, 

tecnológicas e culturais de cada sociedade. 

Nos dias de hoje, só a alfabetização não é suficiente. “A mais básica de todas as 

necessidades de aprendizagem continua sendo a alfabetização” (FERREIRO, 2005b, p. 9), porém 

sofreu mudanças conceituais decorrentes de demandas sócio-culturais, caracterizando-a como um 

fenômeno de natureza complexa, multifacetado sob perspectivas psicológica, psicolinguística, 

sociolinguística e linguística, e de suas condicionantes políticas, sociais, econômicas (SOARES, 

2003). 

Essa natureza complexa e multifacetada do fenômeno foi percebida em nossa pesquisa. 

Além da diversidade de fatores que contribuem para o insucesso em alfabetização, percebemos, 

também, que os fatores estão interligados como uma teia, onde os fatores se alastram gerando 

outros, e estes se conectam, demandando mais esforços para chegar à solução do problema, pois 

passam a depender da ação e iniciativa de várias pessoas, atribuindo diversas responsabilidades. 

Compreendermos as causas para o fracasso escolar em alfabetização é relevante para o 

desenvolvimento dos OA, pois produziremos atividades, tarefas, desafios que objetivam a 

concepção da leitura e da escrita pelo aluno, e neste sentido, o cuidado em conhecermos os fatores 

determinantes, nos previne quanto a replicá-los em nossa proposta de uso das TIC no processo de 

alfabetização. 

3.2. ANÁLISE DOS DADOS: SUBCATEGORIAS, CATEGORIAS E TEMAS 
SIGNIFICATIVOS 

Ancorados pelo referencial teórico que sistematizamos, bem como nas primeiras 

compreensões sobre o que havíamos constatado, pretendemos refletir sobre o tema, principalmente 

através da fala dos professores. 

Cabe frisar que não é nosso objetivo esgotarmos o tema ou colocá-lo como objeto principal 

deste estudo, porém conhecermos as concepções dos professores sobre as causas e os fatores que 

geram essa situação é importante para alcançarmos nosso objetivo geral que é o construir um 

conjunto de OA voltados para a alfabetização. Deixamos claro, também, que não somos professores 

alfabetizadores e não somos professores da educação básica. Nosso olhar é de investigadores, 

inseridos no campo de pesquisa com o intuito de melhor compreendermos os fatores que levam ao 

problema no campo de pesquisa, e que práticas pedagógicas podem nos orientar na produção de OA 

para a alfabetização. Assim, nossa busca é mediada pelos professores. 
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Iniciamos pelo tema O que vem de fora nos atinge, que representa os fatores externos ao 

espaço escolar, ou seja, extraescolares demandando esforços e atribuindo as responsabilidades aos 

atores externos. Em seguida, o tema Eu, tu, eles, somos nós, representando os fatores de dentro da 

escola, ou seja, intraescolares, em que os esforços e responsabilidades são dos atores internos. 

3.2.1. O que vem de fora nos atinge e eu, tu, eles, somos nós 

O quadro a seguir, apresenta de forma sistematizada, a construção dos temas, categorias e 

subcategorias acerca dos fatores determinantes no fracasso em alfabetização, na concepção dos 

professores: 

 

Temas Categorias Subcategorias 
Pais/Família - Compromisso e apoio dos pais – a falta de; 

- Carência Cultural; 
1. O que vem de fora 
nos atinge 
 
(fatores e atores 
extraescolares na 
determinação do 
fracasso escolar) 

Políticas e instâncias 
públicas 

- Estrutura básica – a falta de; 
- Locomoção dos alunos – dificuldade de; 
- Formação de professores que prepare para 
lidar com o aluno em sala de aula – a falta de; 
- Salário do professor – baixa remuneração; 
- Sistema de Ensino - progressão; 

Professor - Profissionalismo e compromisso dos 
professores – a falta de; 
- Práticas conteudistas; 

Aluno - Interesse dos alunos – a falta de; 
- Deficit cognitivo; 

2. Eu, tu, eles, somos 
nós 
 
(fatores e atores 
intraescolares na 
determinação do 
fracasso escolar) 

Direção/Coordenação - Apoio pedagógico; 
- Gestão articuladora. 

Tabela 3: Relação dos temas, categorias e subcategorias de análise 
Fonte: Patricia Gallo 

 

Referindo-nos aos fatores e atores extraescolares, identificamos, no relato dos professores, a 

presença dos pais/família, das políticas e instâncias públicas, como atores que contribuem para o 

fracasso escolar em alfabetização no campo de pesquisa. 

Chamamos aqui de extraescolares, os fatores que podem contribuir para o fracasso em 

alfabetização e estão sob a responsabilidade principal de atores externos à escola. Estes são fatores 

que a escola (e seus atores internos) não têm controle decisivo, embora possa, através de algumas 

iniciativas, minimizá-los. 

O mesmo foi feito com os fatores que compreendemos serem internos (intraescolares) e que 

estão sob as responsabilidades de professores, aluno e direção/coordenação, demandando, 
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basicamente, esforços internos para a realização de iniciativas com o intuito de desacelerar o quadro 

do fracasso em alfabetização. 

Num primeiro momento, pretendíamos refletir e interpretar os temas separadamente, porém 

a conexão entre as categorias se apresenta de forma intensa, como uma teia, e decidimos analisá-las 

em conjunto. Na medida em que penetramos nas falas dos professores, buscamos, também, o oculto 

no aparente, como uma forma de interpretação (SZYMANSKI et al., 2008). 

Pertencente à categoria Pais/Família, os colaboradores posicionaram a falta do 

acompanhamento escolar dos alunos pelos pais como um fator que pode contribuir para o fracasso 

em alfabetização. Fator esse, nitidamente percebido em alguns relatos e opiniões, como nos 

mostram as falas de Lírio e Orquídea, que aconteceram, em sequência: 

LÍRIO: Sim, eu digo que mesmo que a criança não tenha um ambiente favorável à 
leitura, não é toda casa que tem, mas acho que é fundamental o acompanhamento 
dos pais. O desinteresse da criança é em função disso. É uma consequência disso. 
Não tão nem aí (os pais), não sabem o que estudou. Mesmo que ele não saiba (o 
pai), procure ver, pra estar acompanhando. A falta de interesse vem nos alunos, 
porque os pais não ligam. 
ORQUÍDEA: Uma dificuldade que eu vejo, assim, muito forte em sala de aula, é a 
falta de responsabilidade dos pais. Eu tive aluno no ano passado que eu não 
conheci os pais, vim conhecer este ano. Nunca veio à escola, nunca falou comigo. 
Vim conhecer este ano. Tem aluno que passa quase um mês sem vir, penso até que 
desistiu, mas aí aparece, dando uma desculpa. E as tarefas que eu mando pra casa, 
voltam do mesmo jeito, não tá nem aí. Eu vejo assim, como não tem o apoio dos 
pais, quando estamos na sala de aula, ele não tem nenhum interesse, por mais que 
você cobre, ele sempre tá assim, desligado, sem querer fazer nada. 

Os professores acham importante e fundamental que o aluno possa também ter um 

acompanhamento dos estudos em casa, com o apoio dos pais, verificando o que foi feito na escola e 

os ajudando nos deveres escolares. Concordamos com eles quanto às vantagens que essa ação dos 

pais poderia trazer para o aprendizado dos alunos, porém temos como pressuposto que isso não é, 

na maioria das vezes, consciente e planejado que ocorra, por descaso, já que muitos pais trabalham, 

fazem “bicos” e ficam ausentes de casa. Além disso, em nossas observações, soubemos de alunos 

que ficam em um dos períodos do dia na escola e, no outro, estão no PETI - Programa de 

Erradicação do Trabalho Infantil, muitas vezes, encontrando os pais ou responsável, apenas à noite. 

Outras suposições são as condições de vida familiar e econômica difíceis. 

Concordamos com Lahire (1997 apud GALLO, 2009, p.107) que a falta de apoio dos pais, o 

que ele chama de omissão parental, é um mito. Ele atribui a responsabilidade por sua criação aos 

professores, afirmando que eles, “ignorando as lógicas das configurações familiares, deduzem, a 

partir dos comportamentos e dos desempenhos escolares dos alunos, que os pais não se incomodam 

com os filhos, deixando-os fazerem as coisas sem intervir”. 
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O autor chegou a essa conclusão a partir de um estudo que revela a injustiça interpretativa 

quando se aponta uma omissão ou negligência dos pais. Entre os fatos, ele cita que quase todos os 

pais que foram entrevistados no estudo, têm o sentimento da importância da escola e esperam que 

os filhos se saiam melhor que eles. 

O autor complementa que se “considerarmos que a simples participação dos pais na vida 

escolar poderia modificar as coisas em relação aos desempenhos das crianças, estaríamos 

postulando, uma hipótese [...] como totalmente ingênua e superficial” (LAHIRE, 1997 apud 

GALLO, 2009, p.109). 

Orquídea tem a ideia de que se o pai cobra e acompanha as lições, o aluno terá interesse no 

estudo quando estiver na sala de aula. Como já mencionamos, os pais podem ajudar na vida escolar 

dos filhos, porém, acreditamos que o interesse do aluno em sala de aula está mais relacionado à 

prática pedagógica que à falta de acompanhamento e apoio dos pais.  

Cortella (2006, p.124), revela que “quando o educador exala gosto pelo que está ensinando, 

ele interessa nisso também o aluno. Não necessariamente o aluno vai apaixonar-se por aquilo, mas 

aprender o gosto é parte fundamental para passar a gostar”. Ele acrescenta que seriedade não é 

sinônimo de tristeza e que “o ambiente alegre é propício à aprendizagem e à criatividade”. 

Os pais podem contribuir para que os filhos percebam a importância de estudar, de terminar 

o ensino básico, ingressar numa universidade, mas dentro da sala de aula quem tem a 

responsabilidade e deve estimular o interesse do aluno e entusiasmá-lo, é o professor através de sua 

prática pedagógica, interagindo, intervindo com o aluno. A leveza de ensinar e aprender vem: 

[...] da atenção àquelas perguntas que parecem fora do assunto, mas que vão 
capturar o aluno para um outro passeio pelos conteúdos, vem da percepção de que 
aquilo que se está estudando tem um sentido e uma aplicabilidade (mesmo não 
imediata) (CORTELA, 2006, p.125). 

A admiração é própria da juventude e o professor precisa se dar conta disso e usar essa 

capacidade em benefício de todos, tanto para ensinar quanto para aprender. Snyders (1993) diz que 

todas as coisas surgem às crianças em sua novidade, de tantas experiências de alegria. Ele afirma 

que a capacidade de admirar não desaparece com a idade, mas toma novas formas. O professor deve 

se beneficiar disso na prática educativa. 

Além disso, as crianças não reagem como há 20, 10 anos atrás. A escola não tem 

acompanhado as mudanças de interesses dos alunos, e o trabalho escolar, muitas vezes, é isolado do 

mundo do aluno. Freinet (1976, p.55) preconiza que não se deve separar a escola da vida. “É a vida 

que entra na sala com a criança, para aí se tornar mais rica, para se expandir”. O autor destaca que o 
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aluno, insconcientemente, concede apenas uma parte mínima do seu interesse e de sua via para a 

escola quando ela não se inscreve no seu mundo. 

Reconhecemos que o acompanhamento e a participação dos pais podem favorecer à 

aprendizagem do aluno, mas não o apontamos como um fator determinante para o fracasso escolar 

em alfabetização. 

Na fala de Lírio notamos, ainda, sua percepção quanto à importância do aluno ter em casa 

um ambiente favorável à leitura e que isso pode contribuir para sua aprendizagem na escola, porém, 

em sua visão há algo mais relevante que isso para o sucesso escolar do aluno que é o 

acompanhamento dos pais, como colocado, anteriormente. 

Compreendemos que, para que a criança tenha um ambiente favorável a leitura, é necessário 

que ao seu redor existam livros, revistas, histórias em quadrinhos, entre outros. Além disso, adultos 

que tenham o hábito de ler e contar histórias, direta ou indiretamente, podem formar leitores. 

A sensibilização pela leitura pode ter início no final do período sensório-motor, quando se 

desenvolve o pensamento simbólico e representativo da criança. Para Piaget (1973, p.69), “a 

transição entre condutas sensório-motoras e as condutas simbólicas ou representativas está 

assegurada, sem dúvida, pela imitação”. A imitação é uma manifestação da inteligência da criança 

na busca de um equilíbrio rumo à adaptação. É através da imitação que a criança, observando os 

adultos ou irmãos, pode adquirir o hábito da leitura desde cedo e mantê-lo ao longo dos anos. 

Lírio destaca que ter um ambiente favorável a leitura é importante, mas sabendo da condição 

econômica das famílias, compreende algumas dificuldades e aceita a condição de alunos com 

culturas diferentes.  

É importante sublinhar que do ponto de vista das ciências sociais e antropológicas, a 

abordagem da carência cultural é inaceitável, há culturas diferentes,  já que não há culturas 

superiores e inferiores, ricas e pobres, complexas e não complexas (SOARES, 2000).  

A autora salienta que a escola deve “garantir às classes populares a aquisição dos 

conhecimentos e habilidades que as instrumentalizem para a participação no processo de 

transformação social” (SOARES, 2000, p.73), à luta contra a desigualdades econômicas e sociais. 

Vale destacar que, além da condição familiar e econômica compreendida por Lírio, em 

2007, a pesquisa do INAF, apurou que a Região Nordeste é a que apresenta maior contingente de 

analfabetos funcionais, correspondentes a 46% da população entre 15 e 64 anos. O relatório mostra 

ainda que a maioria dos brasileiros (64%) entre 15 e 64 anos que estudaram até a 4ª série (5º ano) 

atinge, no máximo, o grau rudimentar de alfabetismo, ou seja, localiza somente informações 

explícitas em textos curtos e efetua operações matemáticas simples, mas não compreende textos 

mais longos nem define estratégias de cálculo para resolução de problemas e que, 12% destas 

pessoas, podem ser consideradas analfabetas em termos de leitura e escrita, não conseguindo 
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codificar palavras e frases, mesmo que sejam simples, além de terem dificuldade em lidar com 

números em situações do dia a dia (INAF, 2007). 

Em alguns casos, em virtude do nível de alfabetismo dos pais, a criança só terá acesso a um 

ambiente favorável à leitura, a partir de seu ingresso na escola. É o que relata Rosa: 

Logicamente, um dos pontos que a gente viu também é que tem crianças que não 
se alfabetizaram no 1º ano e nem no 2º ano, por questão de poucas experiências no 
mundo letrado e com a função social da escrita e da leitura. Não tem acesso, o 
único acesso que elas tem é a escola. E essas crianças levam mais tempo para se 
apropriar do sistema da escrita (ROSA, informação verbal, 2009). 

 
As crianças não aprendem só com os livros disponíveis em casa ou com os adultos, mas 

aprendem também com irmãos mais velhos e outras crianças que já sabem ler e escrever, mesmo 

antes de ir a escola. Além disso, desde muito pequenas as crianças, mesmo das classes populares, 

podem ter acesso a diferentes materiais de leitura. Porém, quando não há essas condições, ao 

ingressarem na escola devem dispor de biblioteca, variados livros e uma prática pedagógica que 

incentive e promova a leitura e a escrita. 

De qualquer forma, acreditamos que é possível e viável criar um ambiente favorável à 

leitura em casa e estimular o hábito nos filhos, até mesmo, a partir de materiais que são distribuídos 

gratuitamente, como encartes de supermercado, jornais comunitários, a bíblia, que está presente em 

muitos lares, e quando ingressam na escola poderão levar livros e gibis emprestados, dentre outros 

materiais. Para que isso aconteça, a conscientização da importância da leitura e da escrita para a 

vida individual e em sociedade precisa ser construída entre pais e filhos. A escola é um espaço 

maravilhoso para essas intervenções de práticas sociais e de vida, por sua multifuncionalidade, em 

relação ao sistema social global ou subsistemas (ENGUITA, 1995 apud GALLO, 2009). 

Ainda sobre o acompanhamento e apoio dos pais, perguntamos aos professores se havia algo 

a fazer para reverter este quadro e aproximar os pais da escola e da vida escolar dos filhos. Rosa 

responde, dizendo: 

ROSA: Tem! A gente poderia trabalhar oficinas pedagógicas com esse pai, 
organizar oficinas com a comunidade. Chamar esses pais, pra saber qual a 
importância.... mas eu acho que tudo isso tem que ser encabeçado por uma direção 
atuante, e não tem uma direção que realmente faça essa ponte com a comunidade, 
que chame esses pais [...]. Então, eles vêm a escola pra receber reclamação dos 
filhos, [...] e aí acabam não vindo (ROSA, informação verbal, 2009). 

 
Rosa se coloca no lugar dos pais e continua: 
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Eu, se tivesse um menino danado da vida, sinceramente, se toda vez que a escola 
me chamasse é pra dar bronca, não ia não. Ia nada, já sabia o que era. Sabe passar 
um filme pra eles. Uma vez teve uma reportagem sobre a questão da leitura, aqui 
do nordeste, pai e mãe analfabetos, uma dificuldade danada e todos os filhos 
doutores. Um inclusive fazendo doutorado num sei aonde. Todos. O que tinha 
menor estudo já tinha uma graduação. Oito filhos de pais analfabetos, do roçado, 
da seca. Então, passar esse tipo de filme pros pais verem, porque as vezes eles 
também se sentem incapazes. Mas pra isso, precisa uma direção atuante e que 
mobilize a comunidade escolar, que organize essas pautas, que chame os pais para 
escola. Esse é um jeito de mudar esse quadro (ROSA, informação verbal, 2009). 

 
 

Destacamos na fala de Rosa, a opção dada para minimizar este problema acerca do 

acompanhamento e apoio dos pais na vida escolar dos alunos. Isso nos mostra que os professores 

não posicionam o fracasso escolar como um fenômeno natural, inevitável e estático à mudança. 

Eles sugerem, frente a um fator que consideram contribuir para o fracasso - o distanciamento dos 

pais, algumas ações que demandam esforços, principalmente deles, os atores internos, portanto, de 

possível realização, se encabeçado pela direção. Percebemos, claramente, a conexão entre as 

categorias, pais, professor e direção para a realização de uma ação que poderia minimizar ou 

reverter esse quadro que consideram como um dos fatores. 

Corroboramos com Lahire (1997 apud GALLO, 2009) que a omissão dos pais é um mito, o 

chamamento e abertura da escola aos pais é uma forma de mudança, principalmente, se os pais 

puderem atuar colaborativamente na melhoria da aprendizagem dos filhos. Gallo (2009, p.189) 

complementa essa ideia, dizendo que “por meio de assuntos diversificados, iniciando um processo 

desconhecido de reflexão e discussão foi possível contar com a colaboração dos pais nessa e em 

outras tarefas”. 

É o que vemos na proposta de Rosa: chamar e abrir a escola aos pais para discutirem e 

refletirem sobre assuntos diversificados com foco no aprendizado das crianças, e assim, iniciar um 

processo que desencadeie numa relação família-escola. 

A partir da iniciativa de abrir a escola aos pais, em virtude de outras atividades que não 

sejam as reuniões de pais e as festas sazonais conforme calendário escolar, pode ser uma ação aceita 

por eles e, isso, confirmaria o mito da omissão a que Lahire refere-se.  

Na tentativa de integrar outros colaboradores na discussão acerca das iniciativas sugeridas, 

perguntamos: 

 
Pesquisadora: Vocês concordam com Rosa? 
LÍRIO: Eu concordo! 
ROSA: Então o que era pra se organizar, uma vez por mês ou uma por bimestre, 
uma oficina com os pais. Sei lá botasse um questionamento - Qual a escola dos 
meus sonhos? Deixa os pais falarem, e vamos anotando. - Agora vamos ver, o que 
a escola nossa tem? Agora pra vocês terem essa escola do sonho, supõem o que 



72 

 

vocês precisariam fazer? Então, oficinas que os pais possam se colocar. Organizar 
mês sim e mês não. Então, precisa fazer esse trabalho, mas precisa ter alguém que 
encabece isso. 
 
 

Rosa continua elaborando sua proposta e apresenta outras atividades em que os pais podem 

participar ativamente. Ela os posiciona como colaboradores na construção de uma escola idealizada 

por eles, porém, atenta para o fato de que nessa construção, todos devem ter função e 

responsabilidade. Mais uma vez, Rosa traz a direção como principal agente articulador de sua 

proposta. 

Para Gohn (2003 apud GALLO, 2009), a participação é uma das palavras mais utilizadas no 

vocabulário político, científico e popular da modernidade. Pra ela, a participação abrange três 

níveis: conceptual, político e da prática social. O nível da prática social trata de ações concretas 

geradas nas organizações, movimentos, etc, para a realização de algum plano ou intenção. No nível 

da prática social, a participação é um meio viabilizador fundamental. Já o nível político está 

associado a processos de democratização, e o conceptual a um paradigma teórico. 

Na fala de Lírio, o principal fator que contribui para o fracasso escolar, como já colocado 

anteriormente, continua sendo a omissão dos pais e ela invoca a participação e união dos 

professores como forma de atuação para mudar esse quadro: 

Eu acredito que pra mudar esse quadro (do fracasso em alfabetização) tem que a 
escola se virar e buscar que os professores se unam, e mudar dentro do possível, 
porque se não houver essa mudança de que a família frequente a escola, e não só 
pra reunião pra receber reclamação (não vai mudar) (LÍRIO, informação verbal, 
2009).  

Ainda sobre a participação, Lírio traz a responsabilidade da mudança para os atores internos, 

professores e a escola (a direção/coordenação). Colocamos em relevo a união dos professores, 

considerado como fator importante para que a mudança aconteça, bem como uma propensão para se 

fazer alguma coisa, mesmo que pareça difícil, mas de acordo com o que dispõem na escola, ou seja, 

o que é possível de se fazer.  

Rosa continua e reforça a importância do papel da direção para que as iniciativas possam 

acontecer: 

 

ROSA: A direção é o eixo norteador de todas as ações da escola. Em abril, 
entregaram uns indicadores pra fazermos um mapeamento de como tava a escola. 
Entregaram isso pros diretores fazerem numa discussão com esses professores, 
sobre o que precisava mudar e o que não precisava mudar na escola. Isso está 
engavetado até hoje. Ninguém nem tirou da gaveta pra se fazer, e as questões estão 
aqui borbulhando, precisando resolver para melhorar a escola. Isso não é uma 
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crítica, viu DIRETORA, isso é uma reflexão do nosso trabalho para melhorar em 
todos os sentidos (a diretora estava presente na sala). 
LÍRIO: É que dá trabalho! 
ROSA: Dá trabalho. 
 
 

A gestão tem um papel importante na articulação e condução de ações. É a partir de 

instâncias gestoras que os planos e metas se realizam. Alguns colaboradores argumentam que sem o 

aval ou articulação da direção, algumas atividades não podem ser realizadas. 

A expressão “dar trabalho” foi utilizada duas vezes pelos colaboradores durante as 

discussões que acabamos de relatar e, também, como justificativa para a falta de compromisso e 

profissionalismo do professor, o que abordaremos logo mais à frente. Neste caso relacionado à 

direção, entendemos, em suas falas, que “dá trabalho” refere-se a não fazer algo por terem que sair 

e modificar a rotina, executar algumas atividades que não são comuns ou não estão habituados, bem 

como não demandar esforços extras (profissionais), além do que já fazem. 

Lopes e Vieira (2009, p.8) destacam a importância da gestão na “condução política de 

implementação de uma cultura de responsabilização coletiva, envolvendo efetivamente os 

diferentes níveis de gestão em todo o percurso e em todas as dimensões da atividade educativa". 

Neste sentido, a disposição para atuação educativa, ou seja, os esforços sejam eles habituais ou não, 

rotineiros ou não, precisam ser de todos os envolvidos. 

Girassol insere na discussão uma nova categoria – políticas e instâncias públicas, que se 

conecta às demais já citadas (pais/família, direção/coordenação), ainda acerca da aproximação dos 

pais à escola como forma de minimizar o fracasso em alfabetização: 

Quando ROSA fala em oficinas. Isso não está nada fora do nosso contexto. 
Oficinas com os pais é justamente uma das ações daquele bichinho chamado PDE 
(refere-se ao PDE-Escola (Plano de Desenvolvimento da Escola). Nunca é 
realizada essa ação, mas lá tem. Agora, por que isso não acontece? Pra nós 
estarmos aqui hoje, é graça à bomba de água, pois se não fosse a bomba, estávamos 
em sala de aula. Porque Não temos condições de parar dia nenhum. Também, 
reconheço o seguinte, mas a gente pode fazer de noite. Com certeza, pode. Pode 
também final de semana. Agora, eu também não acho justo, tirar o professor além 
da semana, além de seu horário, em mais um horário pra frente. Então, realmente 
seria o que? Seria parar que era pra fazer essa oficina, num final de tarde, porque o 
professor tem 2, 3 expedientes pra dar. Então seria num final de tarde, seria um dia 
a menos na semana, para ele poder vir num final de semana. Porque eu acho que 
sacrificar o professor não é o caso. Então, realmente, seria como ROSA disse, 
partindo da direção porque nós não podemos fazer nada sem autorização deles 
(GIRASSOL, informação verbal, 2009). 

Quando a escola para, mesmo que por motivos de planejamento ou alguma outra atividade 

institucional, os pais vão até a Secretaria de Educação do município e denunciam a escola. Em 

consequência disso, torna-se muito mais difícil parar para que ocorra uma formação ou outras ações 



74 

 

internas. Como não é nada interessante para a Secretaria receber as reclamações dos pais, por 

diversos motivos políticos, como por exemplo, a aceitação da gestão pela população, a escola tem o 

calendário apertado, seja para ações que envolvam a comunidade ou ações internas, e a sala de aula 

é prioridade. 

Nessas condições, na visão dos professores, é preciso se sacrificar para realizar algumas 

atividades e isso eles não acham justo. Quanto a esse problema, eles sugerem uma solução de que o 

“ideal” seria cada parte ceder um pouco (Secretaria, direção, professores), assim, eles viriam além 

do horário de trabalho, mas poderiam contar com um período de folga, quando precisassem. O 

sacrifício torna-se menor, pois ele percebe que houve um acordo entre as partes, e essa seria uma 

forma de haver respeito pelos profissionais que são. 

Como podemos observar a seguir, Rosa concorda com Girassol e questiona os outros 

professores, que concordam com ela: 

Concordo com GIRASSOL que não deve sacrificar o professor, mas a tudo dá-se 
um jeito. Por exemplo, é uma reunião por mês, organiza essa oficina e vem 3 
professores pra dar apoio, trabalhamos um dia a mais e o diretor nos dá um dia de 
folga, um dia que a gente precisar. Você não toparia? Você não toparia? Você não 
toparia? (pergunta aos professores). Tudo se dá jeito, o que não dá jeito é a falta de 
vontade. Na outra oficina, vêm outros 3 professores, sabem que vão trabalhar mais 
uma noite naquela semana, mas sabem que vão ter uma folga quando precisar. 
Você não toparia? Você não toparia? Você não toparia? (pergunta aos professores). 
Tudo é a vontade! (ROSA, informação verbal, 2009). 

Todos os professores balançam a cabeça como sim, mas não respondem em palavras as 

perguntas de Rosa, apenas com gestos.  

Como orienta Freire (1984), a mudança deve ser um processo coletivo e não deve ser feita 

apenas por alguns. Assim, para eles, a participação deve ser de todos, em condições favoráveis, para 

haver vontade e engajamento de todas as partes envolvidas. 

Tanto os professores quanto a direção/coordenação, afirmam não terem tempo para executar 

algumas tarefas, principalmente, por serem sufocados pela Secretaria da Educação ou por sempre 

estarem em sala de aula, não tendo tempo para planejarem a aula como deveriam e gostariam: 

 
ROSA: Agora tem também a parte da secretaria que não deixa ninguém respirar. 
GIRASSOL: É isso que eu to dizendo [...] já começamos há quanto tempo atrás? 
Há muito tempo atrás, e nós não tínhamos direito de parar. Então, graças à bomba 
d’água (que quebrou) que hoje paramos. Dia 24 de abril, foi o primeiro encontro 
dessa formação, e hoje estamos em julho. Praticamente 3 meses pra fazer uma 
capacitação de 20h. 
ROSA: Porque na visão da secretaria, inclusive já botei isso até em relatório. A 
visão da secretaria é sala de aula. Não importa se o professor foi planejar, se ele vai 
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pegar um livro. Porque o professor sem planejamento, o que ele faz? Eu digo aqui 
porque é isso que acontece. Quem não fizer isso me desminta. Professor que chega 
sem planejamento faz assim: Abram o livro na página 145, e mete bala até onde 
der. Entendeu? Então, é mais um dia de aula. 
LÍRIO: Agora a questão desse lado da secretaria é bem desestimulante. É viu. 
ROSA: É, é bem desestimulante. Porque você sabe, né, a pessoa perder o estímulo, 
não tem quem faça ela render. 

 

Neste diálogo, percebemos que o estímulo está relacionado com a ação significativa e o 

planejamento. Assim, quando ocorre uma frustração, sentimento de impotência ou se perde a 

esperança por alguma razão, pode haver o enfraquecimento do gosto, do prazer e da admiração 

requeridos pelo ofício, como nos apresenta Snyders (1993): 

Quantos educadores não deixaram pouco a pouco seu entusiasmo atenuar-se, pois é 
humanamente difícil manter o ardor ao longo de tantos anos, de tantas repetições – 
e após tanta recusa. Muitos nem querem mais saber que seu ofício é profissão de 
entusiasmo, e além disso o ambiente social deveria oferecer uma sustentação muito 
maior (SNYDERS, 1993, p.168). 

O ser humano é condicionado e é condicionador. É por meio de suas ações, que é construtor 

de si mesmo e da história. É condicionado, mas não submetido a um destino. Para Freire (2003) a 

adaptação é um momento do processo de intervenção do mundo. Ele coloca que é nisso que está a 

diferença entre condicionamento paralisante e determinação: “os homens e mulheres são seres 

programados, condicionados, mas não determinados [...] podem intervir no próprio 

condicionamento. Não teria como falar em libertação se esta fosse um dado preestabelecido” 

(FREIRE, 2003, p.151). 

Como apresentado pelos professores, suas práticas em sala de aula não são planejadas como 

gostariam pela falta de tempo e um dos responsáveis por essa condição é a dinâmica de trabalho 

imposta pela Secretaria de Educação. Para Zabala (1998, p. 16) “a estrutura da prática obedece a 

múltiplos determinantes, tem sua justificação em parâmetros institucionais, organizativos, tradições 

metodológicas, possibilidades reais dos professores, dos meios e condições físicas existentes etc”. 

Desta forma, cabe ao professor/coordenador/diretor a decisão de intervir. Freire (2007, p.10) 

diz que “a decisão é um processo responsável”, um ato para o desenvolvimento da autoexpressão e 

da transformação. O professor consciente tem clareza das determinações e decide sobre sua prática 

em sala de aula. Ele precisa reconhecer os diferentes níveis de responsabilidades e também estar 

consciente do seu. A vontade de fazer superar os obstáculos e limites e traz diversas possibilidades 

para a prática educativa. 
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Para Lerner (2001), não basta só capacitar os docentes, mas é preciso também “estudar quais 

são as condições institucionais para a mudança, quais são os aspectos de nossa proposta que têm 

possibilidades de ser acolhido pela escola e quais requerem a construção de esquemas prévios para 

poderem ser assimilados” (LERNER, 2001, p.32). 

 A formação do alfabetizador torna-se de importância vital para sua conscientização crítica, 

consequentemente, para o sucesso dos alunos, pois há especificidades nesse processo complexo que 

o leve a: 

Compreender todas as facetas (psicológicas, psicolinguisticas, sociolingisticas e 
linguísticas) e todos os condicionantes (sociais, culturais, políticos) do processo de 
alfabetização, que o leve a saber operacionalizar essas diversas facetas (sem 
desprezar seus condicionantes) em métodos e procedimentos de preparação para a 
alfabetização e em métodos e procedimentos de alfabetização, em elaboração e uso 
adequados de materiais didáticos, e, sobretudo, que o levem a assumir uma postura 
política diante das implicações ideológicas do significado e do papel atribuído à 
alfabetização. (SOARES, 2003, p.24; 25). 

Pensamos que, se o alfabetizador é consciente das facetas e condicionantes acerca desse 

processo, é capaz de romper práticas cristalizadas, perceber os limites e possibilidades de sua aula, 

compreender os princípios teóricos e metodológicos para comparar métodos e analisar teorias, 

conhecer o contexto sócio-cultural do aluno, ter clareza da função social da leitura e da escrita, bem 

como de seu compromisso político. 

Cabe frisar que a formação da qual participamos antes de realizarmos o grupo focal, foi 

organizada e proferida por uma formadora que participa ativamente da escola, pois atua na 

coordenação pedagógica. Os professores ressaltam a importância do apoio pedagógico que está 

acontecendo desde que a atual coordenação assumiu e quanto à formação, relatam: 

 

GIRASSOL: Quando se falou em formação, aí de imediato a gente disse - Vamos 
fazer a formação e fica a coordenadora (como formadora), por ela já ter prática em 
letramento e gestão. Na verdade, nós queríamos uma formação onde a pessoa 
falasse a nossa língua. Em Parnamirim, tem uma empresa que fornece esses cursos, 
mas é muito texto e pouca prática. Aqui, a coordenadora fez, trouxe textos, porque 
é preciso fundamentar alguma coisa, mas também teve coisas práticas, e ela sabe 
da nossa realidade. 
BROMÉLIA: Ela provocou o desejo de mudar. Eu vou mudar, você vai ver. 
LÍRIO: Com a atuação da coordenadora, não querendo discriminar as outras, mas é 
uma coordenação que realmente dá o atendimento pedagógico e que encaminha os 
professores, verdadeiramente, para a função. Então, essa situação dela (de 
formadora na abordagem construtivista) é que deu esses elementos pra gente. 
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Parece-nos ser este, então, um fator importante para que facilite a construção e reconstrução 

do conhecimento, de novas possibilidades metodológicas e do planejamento acerca de atividades 

significativas, o formador lidar com o dia a dia da escola, acompanhar o processo, intervir quando 

necessário. Ou seja, lidar com exemplos reais, daquele contexto, com aqueles atores e, assim, como 

relatou Girassol: falar a nossa língua. Ou seja, um processo de formação-ação (ALIN, 1996 apud 

RODRIGUES, 2006). 

Rodrigues (2006, p. 27) diz que “o ponto de partida e o ponto de chegada do processo de 

formação é o formando contextualizado na sua situação singular” – social e de trabalho. 

Concordamos com Nóvoa (2001) que a formação não se constrói por acumulação, mas sim através 

de um trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas e de (re) construção permanente de uma 

identidade pessoal.  

O Diagnóstico da Alfabetização do RN revelou uma presença significativa da “cópia” como 

atividade identificada para ensinar a escrever. Para Lopes e Vieira (2009), os professores revelam 

uma: 

Fragilidade ou desconhecimento acerca de outras possibilidades metodológicas 
para propiciar a efetiva apropriação, tanto do funcionamento do sistema alfabético, 
como de habilidades textuais – de produção e compreensão – dimensões 
indissociáveis do aprendizado da linguagem escrita (LOPES; VIEIRA, 2009, p. 
10). 

Rosa justifica a prática da “cópia” pela falta de tempo do professor em planejar a aula, 

porém sabe a importância do planejamento para a prática educativa: 

ROSA: O professor que planeja sua aula vai com uma atividade como essa (mostra 
as atividades abordadas na formação), uma cruzadinha, um material recortado, um 
material xerografado, com tudo pronto, com uma atividade significativa, ali vai ter 
uma situação de aprendizagem. Só que a secretaria não sacou isso. Pra eles, é 
quantidade e não qualidade. Eu prefiro dar 100 dias letivos planejados de que 200 
sem planejamento. A questão do planejamento, eu acho que é um dos fatores 
fundamentais que contribui para o fracasso. Sem planejamento, você não consegue 
elaborar atividade que realmente as crianças avancem. Ai você coloca aquelas 
mesmices. Coloca no quadro, textos e textos enormes copiados no quadro. O que 
uma criança aprende naquele dia, de um texto todinho pra tirar do quadro? O que 
ele tá aprendendo ali? Por que ele faz isso (o professor)? Porque ele não tem 
tempo, não parou pra planejar, não preparou atividade, não pesquisou (ROSA, 
informação verbal, 2009). 

Diferente do apurado, no Diagnóstico da Alfabetização, em que os professores revelam 

fragilidade ou desconhecimento acerca de outras possibilidades metodológicas, em nosso campo de 

pesquisa, alguns professores afirmam saber fazer ou já terem algum conhecimento sobre as 
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possibilidades metodológicas, porém não fazem por falta de tempo para planejar e, também, por 

“dar trabalho”, como podemos observar no diálogo a seguir, em que perguntamos: 

 

PESQUISADORA: O que seria essa falta de profissionalismo e comprometimento 
do professor, apurada nos questionários? 
ROSA: Eu acredito que seja a questão da formação. Como nós fomos formados de 
um jeito, a gente ainda acredita que tem que ensinar daquele mesmo jeito que a 
gente aprendeu o B A BA. E pra quebrar isso é difícil. Eu trabalhei com formação 
há muito tempo. São 10 anos trabalhando com formação. Eu tenho professor que 
passou pelos PCNs, passou pelo PROFA, passou pelo Pró-letramento, e a prática 
dele não mudou. E por que não mudou? É interno! Ele pega uma atividadezinha lá, 
uma cruzadinha que achou bonitinha, com uma proposta legal (no curso), mas 
quando ele volta (continua)... que a vaca pulou na lagoa, e que o boi bebe água, que 
Nono jogou o novelo na nuca de Nonó. 
LÍRIO: Eu acredito que a falta do profissionalismo esteja aí. Você saber como faz e 
não fazer, porque dá trabalho fazer. 
ROSA: Exatamente, dá trabalho. Não é que o professor seja mal intencionado. Pelo 
contrário, é o que ele sabe fazer. 
PESQUISADORA: Ele não internalizou ainda? Mesmo fazendo todas essas 
capacitações, essas formações... 
ROSA: Ele ainda vai nos modelos antigos. 
LÍRIO: Mas eu acho que é pela questão do trabalho. Não é que não aprendeu, mas 
pelo trabalho de elaborar e aplicar novas práticas. 
BROMÉLIA: Depois dessa formação acredito que é mais uma questão da prática 
do professor (um fator para o fracasso). 

 

Como é evidente, a falta de profissionalismo e compromisso do professor apontada nos 

questionários, refere-se à prática tradicional (métodos tradicionais) adotada pelos professores 

quando ele já sabe ou conhece outras práticas que as considera mais eficazes, porém não as utiliza 

em sua prática. A justificativa por não utilizarem é por “dar trabalho”.  

O “dá trabalho” neste contexto, interpretamos como planejar a aula a ser dada, fazer a 

sondagem sobre o conhecimento de cada turma, considerando os níveis de alfabetização, a seleção e 

a montagem de atividades significativas, ou seja, pensar em práticas diferenciadas para diferentes 

níveis de aprendizagem em sala de aula. Porém, observamos que não se referem a eles próprios, 

embora estejam representados, mas em termos gerais, consideram os professores alfabetizadores do 

Brasil. 

O compromisso profissional envolve algo maior, é o compromisso com a sociedade, o 

professor ter a consciência de seu papel, de aprimorar-se. Representa o compromisso pessoal com 

um grupo maior. O que se faz na escola tem repercussão na sociedade. Por isso, quanto “mais me 

capacito como profissional, quanto mais sistematizo minhas experiências, quanto mais me utilizo 

do patrimônio cultural, que é o patrimônio de todos e ao qual todos devem servir, mais aumenta 

minha responsabilidade com os homens” (FREIRE, 1984, p.20). 
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Corroboramos com Freire, quando define o “bom professor” sendo aquele que consegue, 

enquanto fala, trazer o aluno até a intimidade do movimento do seu pensamento. “Seus alunos 

cansam, não dormem. Cansam porque acompanham as idas e vindas do seu pensamento, 

surpreendem suas pausas, suas dúvidas e suas incertezas” (FREIRE, 2007, p.96). 

Buscamos, também, junto aos professores, quais os métodos ou teorias que orientam e 

adotam em sua prática acerca de alfabetização. A maioria deles determina um dos métodos, porém, 

na descrição de sua prática afirma que, na verdade, utiliza um pouco de todos os métodos que 

conhece, como neste relato de Crisântemo, que utiliza o método analítico e descreve a didática de 

sua prática em que: 

Na verdade, utilizo um pouco de todos os métodos que conheço, desde o analítico, 
sintético, fônico, construtivista. Sempre que possível trabalho com textos 
significativos, partindo do todo para as partes e das partes para o todo. O 
conhecimento “prévio”, a participação do aluno é importantíssima, agrupá-los 
facilita o trabalho, a interação, a cooperação, socializando a aprendizagem. O 
“erro”não é tido como punição e sim um valioso indicador, que deve ser revertido 
em situação de aprendizagem. Trabalho com vários tipos de textos, desde conto de 
fadas, adivinhas, receitas, acróstico, trava-línguas, anúncios, poemas, músicas, etc. 
A produção de textos também acompanha o processo (CRISÂNTEMO, informação 
escrita, 2009).  

A descrição da didática adotada por Crisântemo é coerente com a identificação dos métodos 

que diz usar na sua prática em sala de aula. Ele está ciente que utiliza diversos métodos. 

O Diagnóstico da Alfabetização do RN, quanto à metodologia adotada pelos professores em 

sala de aula apurou que: 40,8% adotam o método global; 41,8%, o método sintético; 2,9%, o 

método fônico; 9,2%, não responderam; 2,4%, não sabem responder; e 2,9%, responderam: outra. 

Os métodos tradicionais ainda são dominantes na adoção do professor do RN, incluindo 

nosso campo de pesquisa. Neste sentido, precisamos ter consciência que as crianças constroem suas 

hipóteses e interpretações acerca do sistema de escrita e as reconstroem quando suas hipóteses já 

não mais explicam novos problemas. Nesse sentido, o uso de variados métodos, que por uma 

sequência de passos ordenados para se chegar a um fim, desconsiderem o que a criança tem de 

hipótese naquele período pode até mesmo fazer com que ela regrida, em função do que já havia se 

apropriado. 

Nenhuma prática pedagógica é neutra (FERREIRO, 2001; FREIRE, 2007). Todas estão 

apoiadas em certo modo de conceber a aprendizagem, por escolhas, tomada de decisão, postura e 

definição. É fundamental que o professor adote uma abordagem de aprendizagem que oriente sua 

prática. Suas escolhas e postura estão diretamente ligadas à aprendizagem dos alunos. 
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No campo de pesquisa, identificamos que o 3º ano do ensino fundamental, em que o 

professor planeja suas aulas, unicamente, pela abordagem construtivista, verificamos, entre todas as 

turmas, o menor número de alunos com níveis baixos de alfabetismo, considerando os analfabetos e 

alfabetizados em nível rudimentar, somam-se 04 (quatro).  

Na descrição da prática pedagógica adotada em sala de aula, Rosa explica que antes de 

planejar suas atividades, executa uma sondagem prévia a fim de identificar como os alunos estão 

quanto à leitura e à escrita, ou seja, que teoria cada uma criou quanto a elas. Na abordagem 

construtivista, conhecer o que as crianças pensam sobre o que é a leitura e escrita, é fundamental 

para a continuidade do processo de aprendizagem, com atividades planejadas em que privilegiem a 

ação-reflexão para a construção de novos esquemas, sem haver a ruptura de suas hipóteses, por 

imposição do professor. Rosa respeita o tempo e os conhecimentos já construídos pelo aluno e 

acredita que 

[...] para alfabetizar, é preciso trabalhar a leitura e a escrita como práticas sociais, 
pois só assim podemos formar leitores e escritores proficientes. Antes de se 
alfabetizarem, os alunos já constroem hipóteses sobre a escrita e o professor 
precisa tomar conhecimento disso. Portanto, o ponto de partida do meu trabalho é 
realizar a sondagem com todos os alunos de forma individual. Com esse recurso, 
consigo conhecer as hipóteses que os alunos ainda não alfabetizados têm sobre a 
escrita alfabética e, desta forma, organizar meu planejamento a fim de atender as 
diferentes hipóteses dos alunos. Realizo essas sondagens no decorrer do ano - no 
mínimo três vezes - isso me permite conhecer a evolução “histórica” da escrita dos 
alunos, além de se tratar de uma avaliação diagnóstica do processo de 
aprendizagem do sistema alfabético. Com base no que os alunos já sabem sobre a 
escrita, desenvolvo situações didáticas que favoreçam especialmente a análise e a 
reflexão sobre o sistema alfabético de escrita e a correspondência fonográfica. 
Atividades que exigem atenção e análise, tanto quantitativa como qualitativa, da 
correspondência entre segmentos falados e escritos (ROSA, informação escrita, 
2009). 

Percebemos que a prática pedagógica em alfabetização que adota a consistência teórico-

metodológica pode fazer a diferença no sucesso escolar do aluno. Assim, determinarmos os 

princípios que nortearão a concepção dos OA é fundamental para sua produção. A abordagem 

construtivista em que a criança cria sua própria hipótese parece-nos a mais eficaz quanto à 

aquisição da leitura e da escrita. O ensino mecânico das letras, de sílabas e de palavras pelo método 

sintético, partindo das partes para o todo, predominou na experiência do Projeto Piloto Saber 

Interativo, já descrito no Capítulo 1 deste estudo, e mesmo obtendo certo avanço, acreditamos que a 

concepção dos OA na abordagem construtivista trará resultados mais amplos, através de atividades 

significativas e que tenham sentido, envolvendo a alfabetização e o letramento. 
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Compreendemos que é preciso alfabetizar letrando, ou seja, usar a língua oral e escrita em 

diversos contextos sociais, intra e extra cotidiano escolar. Aprende-se a escrever escrevendo e a ler 

lendo (FERREIRO, 1995). 

Destacamos, ainda, sobre os fatores e causas que contribuem para o fracasso em 

alfabetização, a conexão da categoria Aluno às outras categorias já citadas, expondo a fala de 

Orquídea que relata uma melhora em sua prática, bem como no aprendizado e interesse do aluno, 

porém apresenta uma visão enraizada de alunos que chegam “zerados” à escola: 

Aprendi muito com a coordenadora. Uma das coisas que eu vejo que é a base pra 
alfabetização e que eu me deleitei depois que ela me deu orientação, é trabalhar 
com as iniciais dos nomes dos alunos. No meu trabalho isso tem encaixado bem 
direitinho. Criança que tá "zero", eu vejo desenvolvimento bem rápido através das 
iniciais do nome do aluno, porque eles ficam entusiasmados, no momento que você 
coloca o nome daquele aluno e destaca ali, com aquela primeira letrinha, já ficam 
felizes, o outro (colega) fica compartilhando com ele naquela alegria. Então, eu 
vejo assim que é a base principal (utilizar) as iniciais do nome (ORQUÍDEA, 
informação verbal, 2009). 

Sawaya (2000), a partir de suas investigações, atribui como fator relevante para o fracasso 

em alfabetização, a política educacional que não tem conseguido mudar a concepção que os 

professores têm das crianças, impedindo-os de vê-las como seres inteligentes. Assim, a escola 

permanece com uma visão enraizada das crianças de camadas populares como incapazes e 

responsáveis pelo próprio fracasso. 

Em nosso estudo, também encontramos essa visão que os professores têm sobre os alunos, 

mas é necessário ressaltar que apenas um professor mencionou essa concepção de aluno “zerado” e, 

mais um, quanto às aptidões. 

Tínhamos como pressuposto de que os professores apontariam como um dos fatores, o 

desinteresse do aluno e as suas dificuldades de aprendizagem, e por isso, seria de sua própria 

responsabilidade o fracasso em alfabetização, pela simples justificativa da teoria do deficit 

cognitivo, que sustentou muitos estudos e discussões, nos anos 60 e 70, em que falta ao aluno 

interesse, aptidão, etc. Porém, o aluno “zerado” foi citado apenas por um professor. De qualquer 

forma, ainda há este pensamento na escola. 

Snyders (1981) diz que os valores contidos no comportamento popular tendem a ser 

considerados como nulos. O autor acrescenta que todas as diferenças são interpretadas como outras 

tantas inferioridades. 

Nessa interpretação, as causas para o fracasso estariam no contexto cultural que o aluno 

provém, em seu meio social e familiar, fazendo dele um carente com desvantagens intelectuais e 
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culturais. Ou seja, como se ele, até aquele momento em que ingressa na escola, não fosse capaz de 

aprender nada e chegasse como uma tabua rasa. 

Freinet (1976) diz que o defeito principal do trabalho escolar é a lição que parte de um 

professor que supõe que seus alunos nada sabem. Esse professor não aceita a ideia de que a criança 

por suas próprias experiências e os conhecimentos diversos e difusos, tem também alguma coisa 

para ensinar a ele. 

Compartilhando da mesmo pensamento, Freire (2007), sobre a educação popular, afirma que 

a leitura do mundo antecede a da palavra: 

não posso de maneira alguma [...], desconsiderar seu saber de experiência feito. 
Sua explicação do mundo de que faz parte a compreensão de sua própria presença 
no mundo. E tudo isso vem explicitado ou sugerido ou escondido no que chamo 
‘leituras do mundo’ que precede sempre a ‘leitura da palavra’ (FREIRE, 2007, 
p.90). 

A ideia de que o aluno chega “zerado” na escola é um erro grave cometido pelo professor e 

pela escola. Do nascimento até o ingresso na escola, com 6 (seis) anos, ou mesmo antes, a criança 

constrói conhecimentos prévios; cabe ao professor identificá-los e dar continuidade a eles.  

É importante que se ensine às crianças a linguagem formal, o padrão culto da língua, mas o 

professor precisa ressaltar que a linguagem do aluno também é rica e não precisa se envergonhar 

dela, e que mesmo assim é fundamental aprender a culta e formal para que se diminuam as 

desvantagens e também porque é um instrumento forte de luta contra a desigualdade (FREIRE, 

1998). 

Os professores precisam conhecer o universo de seus alunos, o que se passa no mundo deles, 

os sonhos, os gostos, a linguagem, e tudo que sabem independente da escola. Ou seja, fazer a 

“leitura” da classe, deve conhecer a cultura e o mundo concreto de seus alunos, e fazer uso desse 

conhecimento em suas aulas. 

Ferreiro (2001) recomenda que é necessário recolocar a discussão da alfabetização, para 

além do método a ser usado. Ou seja, aceitar que a criança não é uma tabua rasa em que se 

inscrevem letras e palavras seguindo métodos passo-a-passo; aceitar que o que é fácil e difícil não 

pode ser definido pelo adulto, mas por quem aprende; aceitar que as informações devem ser 

assimiladas para serem operantes; e aceitar que os métodos não oferecem mais que sugestões e 

proibições, além disso, aceitar que não criam conhecimentos. 

Para finalizarmos essa primeira parte, em que se refere ao fracasso escolar em alfabetização, 

evidenciamos, novamente, a categoria Políticas e Instâncias Públicas, pela responsabilidade acerca 
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de alguns elementos citados pelos professores, nos questionários, mas que não foram citados no 

grupo focal como: 

- Falta de estrutura básica; 

- Dificuldades de locomoção dos alunos; 

- Falta de cursos que realmente preparem para lidar com o aluno em sala de aula; 

- Baixo salário do professor; 

- Sistema de Ensino (Progressão automática). 

Qualquer espaço de trabalho requer condições adequadas à prática. Em tratarmos a escola 

como um espaço de intervenção social e de vida, faz-se necessário que o ambiente seja organizado, 

arejado, com salas adequadas à quantidade de alunos, e a quantidade de alunos que seja possível 

constituir o ato educativo de qualidade, o espaço escolar deve ser limpo e acolhedor. 

Além disso, fardas, material escolar, meios de locomoção dignos e gratuitos, bem como 

recursos didáticos que possam servir de apoio à aprendizagem do aluno e à prática do professor. 

O primeiro ponto a observar é que a situação educativa se realiza em um dado 
espaço a que de modo geral não se dá nenhuma ou se dá pouca importância. Na 
verdade, porém, o espaço em que se vive a situação educativa é tão importante para 
educadores e educandos quanto me é importante o em que trabalho em minha casa” 
(FREIRE, 2003, p.163). 

É por meio de políticas públicas sérias e uma gestão engajada no aprendizado e condições 

educacionais dos alunos, nas condições de trabalho e formação do professor/coordenador/diretor, e 

no cuidado do espaço escolar, que se revela o respeito pelas pessoas que estão envolvidas no ato 

educativo. 

Em nossa análise, percebemos que há um forte entrelaçamento de fatores que desencadeiam 

o fracasso em alfabetização. Como mencionamos anteriormente, na busca pelas justificativas e 

causas, um recebe influência ou consequência de outro e a teia, em torno do aluno se forma.  

Notamos, também, que há uma propensão à mudança do quadro do fracasso escolar em 

alfabetização, porém no movimento a uma ação, algumas condições e entraves aparecem no 

percurso, desestimulando os educares, afetando, também, sua prática pedagógica. 

Vimos que os professores são conscientes de sua prática e reconhecem quando agem 

inadequadamente quanto ao processo de ensino-aprendizagem. Sabem que é por meio da 

coletividade e colaboração que conseguirão atingir algumas metas. Além disso, necessitam de apoio 

pedagógico e de alguém que articule as iniciativas escolares, bem como que os ajude a refletirem 

sobre sua prática. 
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A avaliação da prática é fundamental no fazer docente. Normalmente se avalia a pessoa do 

professor e não sua prática. Esse é um olhar equivocado que não ajuda na melhoria do fazer 

docente. Com a avaliação da prática, refletimos também em que contexto ela ocorre. 

Refletirmos sobre o processo complexo que é a alfabetização, bem como compreender suas 

determinantes e condicionantes, foi essencial para projetarmos um plano de ação tanto na produção 

dos OA quanto nas condições da escola para uso das TIC e o planejamento de atividades 

significativas quanto à leitura e à escrita. 

A alfabetização é um: 

[...] processo complexo, que envolve o desenvolvimento de conceitos, habilidades 
e atitudes por parte dos aprendizes, vinculados à funcionalidade da língua escrita 
enquanto prática cultural. É, portanto, um processo multifacetado e condicionado 
por fatores múltiplos, extra e intraescolares que se interrelacionam entretecidos e 
entretecendo uma trama dinâmica e de grande complexidade em que se constituem 
processos e resultados de aprendizagem (LOPES; VIEIRA, 2009, p.3). 

Existem múltiplas determinações para o fracasso em alfabetização, intra e extraescolares, 

principalmente, nas classes populares, com diversos níveis de responsabilidades, tanto para o 

professor quanto para outras instâncias, mas as características das práticas pedagógicas ofertadas à 

criança assumem um papel importante para o sucesso ou fracasso escolar. Neste sentido, buscamos 

junto aos colaboradores identificar atividades significativas que possam nos orientar na concepção 

dos OA, e para isso perguntamos: 

 

PESQUISADORA: E quanto às práticas de vocês e a formação que fizeram aqui? 
Falem da prática de vocês em sala de aula. 
BROMÉLIA: A partir dessa formação, percebi que algumas práticas não eram 
significativas, porque não despertavam realmente o interesse dos alunos. 
PESQUISADORA: Tem mais alguém que identificou alguma coisa? 
LÍRIO: Com relação a essa parte, eu também considero difícil essa identificação 
dos níveis de aprendizado. Acho que não é fácil pra todo mundo. Porque até 
mesmo do mesmo nível tem várias situações, aí numa sala de tantos alunos fica 
difícil você trabalhar esses níveis assim, dando a atenção que seria ideal, e isso 
conta. Seriam atividades pra aquela situação, mas com vários níveis dentro de uma 
sala. 
ROSA: Por isso, desde o ano passado, a gente propôs o projeto Reagrupar para 
Avançar, que 2 vezes por semana, você reagrupa esses alunos, aí os pré-silábicos 
vão ficar todos juntos e vão ter conteúdos específicos pra eles. Então, o que os pré-
silábicos precisam pra avançar? Eles precisam descobrir que a escrita representa a 
fala. Qual é o melhor método pra eu usar? É trabalhar com Parlendas, com texto 
que eles consigam localizar, trabalhar com nome próprio, conhecer as letras do 
alfabeto. Porque enquanto eles não conhecerem os códigos, as letras e começarem 
a fazer a relação do valor sonoro daquela letra, ele não vai ser silábico. 
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A formação ocorrida no campo de pesquisa foi essencial para que os professores avaliassem 

suas práticas, bem como para nós, por participarmos da confecção de atividades que fossem 

significativas. 

Percebemos que na abordagem construtivista, o professor precisa compreender cada nível de 

concepção da escrita, identificar o nível em que o aluno se encontra, e pensar em atividades que o 

façam avançar de um nível a outro. Frente à complexidade desses saberes, perguntamos: 

 
PESQUISADORA: O professor tem esse conhecimento de que atividades são 
importantes pra essa hipótese, esse nível? 
ROSA: Eu tenho! 
GIRASSOL: Eu confesso que até o ano passado eu não tinha. Então, com o 
Reagrupar, fiquei com os pré-silábicos e ROSA deu um norte pra eu trabalhar com 
aquilo ali. A partir dali, eu segui normalmente. Para o pré-silábico, hoje, eu sei o 
que fazer porque eu já tive o norte no ano passado. E de acordo com as atividades 
que eu via ROSA planejando ali, atividades que eu via de outros professores, hoje, 
eu posso dizer que não sei tudo, mas que eu tenho uma base, tenho. Mas tenho 
devido o trabalho que foi feito ano passado. 
ROSA: Eu não sei tudo, mas devido esse meu trabalho com alfabetização, muitos 
anos de formação, eu acredito que tenho segurança pra desenvolver atividades para 
todos esses níveis. 

 

Os professores aprenderam na prática, a partir de uma iniciativa interna. Eles se 

organizaram, dentro de suas possibilidades e promoveram com o apoio da coordenadora, o projeto 

Reagrupar. Desta forma, os professores puderam além de planejar atividades significativas, 

perceber a progressão dos alunos e refletir sobre sua ação pedagógica, individual e coletivamente.  

Para Nóvoa (2001), a produção de práticas educativas eficazes só surge de uma reflexão da 

experiência pessoal partilhada entre os colegas. Neste sentido, nosso grupo focal foi auto e hetero 

formativo, pois serviu de espaço para análise e reflexão das práticas educativas e do fracasso 

escolar em alfabetização no campo de pesquisa. Ou seja, “[...] quem forma se forma e reforma ao 

formar e quem é formado forma-se e forma ao ser formado” (FREIRE, 2007, p.25). 

Quando iniciamos a coleta de dados, detectamos que poucos eram os professores que 

assumiam as possibilidades metodológicas da abordagem construtivista e, isso, nos preocupava, em 

relação à identificação de atividades significativas para a produção dos OVA, pois nos primeiros 

questionários, não pudemos utilizar a nomenclatura dos níveis de escrita. Após a formação e com o 

projeto Reagrupar, constatamos que os colaboradores têm se empenhado para planejar a aula, e 

compreenderam as etapas de concepção da escrita. 

As principais atividades realizadas por eles, segundo resposta dos primeiros questionários 

(antes da formação) são: 

- trabalho com crachás de identificação (nome do aluno); 
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- gêneros textuais como parlendas, poemas, músicas e quadrinhos; 

- alfabeto móvel; 

- bingo de nomes e palavras; 

- dominó de letras; 

- produção de texto coletivo. 

As atividades sugeridas, após o curso de formação, conforme os níveis de concepção da 

escrita foram: 

Nível Pré-Silábico (PS1) 

Atividades que possibilitem os alunos a compreenderem as diferenças existentes entre os 

sinais do sistema de escrita alfabético e outras, formas gráficas e sistemas de representação (como 

no exemplo); 

Pinte de azul o quadrinho com uma palavra e pinte de vermelho o desenho, etc. 

 

+ ? : ! @#%& 

CANETA 2 1 6 4 3 X $ 7 

 

Atividades com o alfabeto (ler, completar, ditar, bingo, etc.), com nome próprio; leitura 

diária, pelo professor, de diferentes gêneros textuais; memorizar textos como parlendas, quadrinhas 

e canções; Roda de conversa. 

Nível Pré-Silábico (PS2) 

Atividades do PS1, mais: associar palavras e objetos, leitura pelo aluno de textos 

memorizados, atividades com listas, escrita e leitura de nomes próprios, produção oral com textinho 

escrito (o professor servindo de escriba), comunicação oral (reconto de histórias, filmes, etc,), 

conhecer letras do alfabeto, leitura do abecedário exposto na sala, roda de conversa. 

Nível Silábico 

Leitura diária pelo professor; atividades que façam a correspondência entre os segmentos da 

fala e os da escrita; identificar rimas, sílabas em sons existentes no início, no meio e no final da 

palavra; textos lacunados com banco de palavras; escrita de textos memorizados; atividades com 

listas; ordenação de parlendas, quadrinhas, canções; cruzadinhas com banco de palavras; caça-

palavras; 
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Atividades com crachá e alfabeto móvel; bingo de sílabas, formação de palavras, jogo de 

encaixe do nome das figuras; Roda de conversa; trabalhar com textos curtos, porém significativos, 

de preferência aqueles que já conhecem. 

Nível Alfabético 

Compor palavras com letras, sílabas; decompor palavras em suas sílabas; produzir textos; ler 

textos de diferentes gêneros; observar a segmentação entre as palavras no texto (ver exemplo); 

revisão de textos; reescrita. 

Exemplo: 

HOJEÉDOMINGO (3) _______________________________________ 

PÉDECACHIMBO (3) _______________________________________ 

OCACHIMBOÉDEBARRO (5) _________________________________ 

Leitura de textos variados, produção de textos, caça-palavras, palavras cruzadas, treinos 

ortográficos, escrita de listas do mesmo campo semântico, atividades de leitura silenciosa, textos 

fatiados em palavras, textos conhecidos e curtos, atividades de ditado em dupla, onde um dita para o 

outro escrever, leitura pelo professor todos os dias. 

Explorar a leitura, a interpretação e a produção dos mesmos, dividir o texto em partes, 

mudar o início, o título, final, personagens no masculino para feminino e vice-versa, criar e recriar 

histórias, reescrever histórias. 

As atividades sugeridas, após a formação, nos deram mais detalhes sobre o que usar para 

cada período de concepção da escrita. Percebemos que a prática da leitura e a produção de textos 

foram sugerida em todos os níveis. Isso reforça a compreensão dos professores acerca de que a 

leitura e a escrita são processos construtivos, e desde o primeiro dia de aula, podem ser trabalhados 

de forma significativa para os alunos. 

Além do que foi sugerido pelos professores, usamos como aporte teórico, a didática sugerida 

por Grossi (2007; 2008a; 2008b), na coleção Didática da Alfabetização, volumes I, II e III, alguns 

documentos recolhidos na escola, com atividades que já haviam sido trabalhadas com os alunos, 

bem como exemplos abordados nas disciplinas ministradas pelas professoras doutoras Denise Maria 

de Carvalho Lopes e Maria Estela Costa Holanda Campelo, em 2008 e 2009, respectivamente, nos 

cursos de graduação em Pedagogia e pós-graduação em Educação, da UFRN. 

Dentre todas as falas dos colaboradores e as descrições das práticas pedagógicas adotadas na 

escola, não encontramos indicativos do uso das TIC no processo de alfabetização dos alunos, bem 

como nenhum indicativo de seu uso no enfraquecimento do analfabetismo. 
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Constatamos, também, que, desde o final do Projeto Piloto, em setembro de 2007, o 

laboratório de informática não foi mais utilizado com os alunos. Seu uso atual, apenas se destina 

aos professores e coordenadores, principalmente na checagem de e-mail e navegação em sites de 

redes sociais, dentre outros. Ou seja, o uso do computador e o conteúdo da internet no laboratório 

da escola, pelos professores, não está ligado à prática pedagógica, porém, em alguns momentos, 

assumem objetivos administrativos e gerenciais, quando utilizados pelos funcionários da secretaria 

e da diretoria.  

Na visão de Demo (2008, p.1), os laboratórios de informática nas escolas “não prosperaram, 

porque se mantiveram como abordagens externas, eventuais, intermitentes, voluntárias”.  Com o 

intuito de minimizar ou prevenir esta situação, estabelecemos junto aos colaboradores uma parceria 

no desenvolvimento do OA, dada a importância pelo que pensam sobre o fracasso em alfabetização 

no campo de pesquisa, suas dificuldades em sala de aula, bem como suas sugestões acerca de 

práticas significativas para comporem os OA. Porém, sabemos que somente em envolvê-los no 

processo não garantimos a inserção das TIC na prática pedagogia, mas acreditamos que, desta 

forma, estarão mais familiarizados e a proposta de seu uso não permanecerá externa, como algo 

imposto de fora ou mesmo estranho ao ambiente escolar. 

Para Freinet (1976, p.46) o emprego da máquina faz-se em conformidade com a experiência 

e com o bom senso. Assim, ao modificar ou reformular a prática pedagógica, “modificamos 

automaticamente as condições da vida escolar e para-escolar; criamos um novo clima; melhoramos 

as relações entre as crianças e o meio, entre as crianças e os professores”. 

Após o agradecimento aos professores, por mais aquele momento, recebemos o 

agradecimento deles por nosso estudo, e destacamos a fala de Rosa: 

ROSA: Não, a gente que tem que agradecer a você, porque a gente sabe que depois 
de tudo isso, você vai trazer muitas contribuições para nossos alunos. Porque, 
realmente os alunos que têm dificuldade de aprender, se eu pegar a mesma 
atividade do computador e passar no quadro, ele não tem tanto interesse como ele 
tem no computador, porque o computador por si só já é um instrumento motivador. 
[...] Meninos que não tinham nem um pingo de interesse. É porque o instrumento 
por si só, já é motivador, estimulante. É por isso que eu tenho muito interesse 
nessas atividades. Eu pensava em ter esse site, organizar, realmente, as atividades 
pra pré-silábicos. Agora vamos fazer o mapeamento da escola toda, e a gente vai 
saber quantos pré-silábicos, silábicos-alfabéticos. Então, ai eu pegava os alunos de 
ORQUÍDEA, hoje, vem todos os pré-silábicos, aí tem as atividades pra eles, e eles 
ficavam ali fazendo atividade. Quer dizer, é a proposta do Reagrupamento, no 
computador, e pra gente vai ser ótimo se tiver isso, maravilhoso (ROSA, 
informação verbal, 2009). 
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Rosa entendeu bem o que é nossa proposta. Essa visão vem em função, de já conhecer o 

OA, já saber suas potencialidades e como pode ser inserido no contexto escolar. A fala de Rosa nos 

mostra que há a necessidade e que pode ser útil no processo da alfabetização.  

Com o propósito de adotarmos, também, esta causa como nossa: a qualidade no ensino e o 

enfraquecimento do fracasso escolar em alfabetização, além do estudo, assumimos a iniciativa de 

produzir um conjunto de OA para a alfabetização. Assim, como nos diz Maturana (1998) a respeito 

de para que serve a educação: serve para devolvermos ao país o que recebemos dele, num propósito 

individual e social. Então, nos engajamos em um propósito pessoal e social e a seguir, no capítulo 4, 

iniciamos esse processo com a aproximação entre a tecnologia e a alfabetização. 
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CAPÍTULO 4 

 

ALFABETIZAÇÃO E TECNOLOGIA 
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4. ALFABETIZAÇÃO E TECNOLOGIA 

Antes de promovermos nosso encontro entre a alfabetização e a tecnologia, pesquisamos 

outras experiências e iniciativas neste sentido (e que, de certa forma, obtiveram sucesso) e 

chegamos, especialmente, a duas delas, que nos inspiraram durante a trajetória deste estudo: o 

Método Natural de Freinet e o Método Paulo Freire de alfabetização de adultos, também conhecido 

como 40 horas de Angicos/RN. 

4.1 DOIS ENCONTROS INSPIRADORES 

Alguns métodos utilizam recursos audiovisuais, instrumentos de comunicação ou material 

de apoio como mediadores no processo de alfabetização. As duas iniciativas que selecionamos, 

adotaram o método global: ideovisual, em que o aluno reconhecia a forma, o desenho, a imagem 

gráfica da frase ou palavra e, em seguida, aprendia a distingui-las pela observação de semelhanças e 

diferenças, depois, as silabas e letras (CARVALHO, 2007). Essas foram consideradas experiências 

de sucesso em uma época com altos índices de analfabetismo e uma extensa crítica às práticas 

autoritárias das punições e anulação do aluno como sujeito de aprendizagem. 

Além das bases filosóficas e princípios21, destacamos o uso do instrumento e as técnicas 

como promotores de contextos significativos na Pedagogia Freinet com o Método Natural, e no 

Método “Paulo Freire” de alfabetização de adultos. 

A pedagogia Freinet preconiza que o progresso científico faz-se pela tentativa experimental. 

O tateamento experimental é o eixo-articulador de sua pedagogia, pois é através do ato de 

experimentar, considerando o método dos ensaios e dos erros behaviorista, que chegamos a novos 

patamares de conhecimento, passando de mecanização para o automatismo. Assim, um ato que 

alcançou um resultado satisfatório tende a se repetir, tornando-se automático. 

A pedagogia behaviorista permaneceu a meio caminho das suas descobertas. 
Completamo-las pela tentativa experimental de que fizemos a base dos nossos 
MÉTODOS NATURAIS que são a própria manifestação dos processos da vida. 
[...] Pela vida e pela experiência, são apresentados à criança problemas integrados 
no processo da vida. Ela resolve-os pelos seus próprios meios ou com a ajuda do 
professor. O essencial é que ela triunfe sabendo que este triunfo não é mais que um 

                                                           
21 A Pedagogia Freinet tem como princípios o método natural, que parte da criança e a coloca no centro de seu 
aprendizado; a educação pelo trabalho, a comunicação e expressão do aluno, o tateamento pela experimentação e a 
cooperação. Formar para ser cidadão, para o exercício da cidadania é o objetivo de sua pedagogia. Uma escola do 
povo, para responder aos anseios individuais, sociais, técnicos e morais da vida do povo. O Método “Paulo Freire” tem 
como princípios, a educação como instrumento de libertação; debate entorno de situações-problema – cultura do povo; 
o conhecimento prévio do aluno; a consciência política; o aluno como sujeito da história - ativo; ou seja, ler a palavra e 
ler o mundo pela conscientização, com fonemas ligados à vida. 
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patamar que lhe permitirá ir mais longe quando a técnica aprendida tiver passado 
ao automatismo. (FREINET, 1977, p. 28-29). 

O autor defende uma educação orientada num meio vivo e real, satisfazendo as necessidades 

da criança, em seu potencial de vida. Freinet “preconiza uma educação que prepare a criança para o 

exercício da cidadania, ou seja, consciente de seus direitos e deveres no mundo que deve construir e 

dominar” (SOUZA; DANTAS, 2007, p. 67). 

O processo de alfabetização, estabelecido por Freinet, por meio do Método Natural, partiu 

do resultado da experiência de alfabetização com sua própria filha Bal, que mesmo frequentando as 

aulas irregularmente, expressava-se, a princípio, por meio do desenho, passando a assiná-los. Em 

seguida, iniciou-se numa etapa de rabiscos, imitando letras, para então produzir algumas palavras 

com ortografia convencional em pequenos bilhetes e outros escritos sociais. A vivência de Bal no 

universo letrado a fez observar a escrita ao seu redor e a questioná-la, criando com esforço os seus 

próprios conceitos. 

Freinet (1977) reforça a importância do ambiente letrado para o progresso da concepção de 

leitura e escrita pelo Método Natural: 

A criança lê e escreve do mesmo modo, muito antes de estar na posse dos 
mecanismos de base, porque tem acesso à leitura por outras vias complexas que 
são as da sensação, da intuição e da afetividade no meio social que dali em diante 
penetra, anima e ilumina o meio escolar (FREINET, 1977, p.55). 

Freinet (1977) estimulava as crianças a escreverem textos livres, que eram lidos para a 

turma e escolhidos para serem impressos pelas próprias crianças. 

As técnicas e os instrumentos ocupam lugar de destaque na pedagogia Freinet, pois dão 

estímulo e apoio ao aprendizado das crianças. A imprensa como instrumento de comunicação 

mediou a relação escola-vida social. Foi através da imprensa que Freinet “incorporava todo um 

circuito em processos mentais, passando, por vezes, à verbalização e daqui ao registro escrito” 

(NUNES, 2002, p. 82). Freinet fez uso, também, de mural, correspondência, jornal, biblioteca de 

classe, assembleia cooperativa, entre outros, todos produzidos pelos alunos ou com a cooperação 

deles. 

Abordaremos com mais ênfase os instrumentos da Pedagogia Freinet, por ser este um estudo 

que sugere o uso de OA no processo de alfabetização dos alunos, porém entendemos que os 

princípios pedagógicos são mais importantes que as técnicas e instrumentos no ato educativo.  
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As inovações pedagógicas de Freinet estenderam-se, também, à tecnologia disponível, na 

época, na medida em que foi inserido na escola um conjunto de instrumentos que promoveram 

contextos e relações inovadoras para com a aprendizagem. Além da imprensa escolar, fizeram uso 

da correspondência entre alunos de outras turmas e, também, de outras escolas, produziram o jornal 

escolar e dispunham de uma biblioteca de documentos com materiais diversos (não apenas livros). 

Freinet (1996) explica: 

ao modificar as técnicas de trabalho, modificamos automaticamente as condições 
da vida escolar e para-escolar; criamos um novo clima; melhoramos as relações 
entre as crianças e o meio, entre as crianças e os professores. E é com certeza o 
benefício mais importante com que contribuímos para o progresso da educação e 
da cultura. (FREINET, 1976, p. 46). 

Acreditamos que a inserção de novos instrumentos ou técnicas, na prática pedagógica, 

despertará uma nova dinâmica no ambiente escolar e na relação dos alunos com o objeto de 

conhecimento, principalmente, quando levamos em conta os processos repetitivos e desgastados de 

alguns métodos utilizados pelos professores para o ensino da leitura e escrita com alunos dos 4º e 5º 

anos do ensino fundamental. Estes alunos já possuem certa autonomia quanto à língua oral e a 

leitura de mundo, mas não dominam a leitura da palavra. Neste sentido, pensamos que a inserção de 

OA na prática escolar em alfabetização, configura-se em um novo momento no processo ensino-

aprendizagem e um resgate a confiança do próprio aluno quanto ao seu sucesso escolar. 

Na experiência do Projeto Piloto (já descrito na introdução), observamos as mudanças 

ocorridas na relação escola-aluno, escola-família, aluno-professor, aluno-aluno. O entusiasmo dos 

alunos refletiu na vida intra e extraescolar. Da mesma forma, identificamos o entusiasmo para com 

o próprio aprendizado, na experiência Piloto de Alfabetização de Adultos de Paulo Freire, no Rio 

Grande do Norte, em Angicos, através de um método ativo, dialogal, crítico e criticizador; no uso 

de técnicas; modificações no conteúdo programático, abolindo as cartilhas e promovendo a 

participação numa relação horizontal entre aluno e professor. 

Freire (2000) orienta que a alfabetização deve ser vista de forma contextualizada para 

tornar-se um exercício de inclusão política, em que o conteúdo do aprendizado faz sentido na 

realidade do aluno, que é, também, o sujeito de sua aprendizagem. O domínio da leitura deixa de ser 

apenas uma habilidade funcional e torna-se uma ferramenta de intervenção de vida e transformação 

de sentidos. O Método “Paulo Freire” de alfabetização de adultos observado no Rio Grande do 

Norte, em 1963, como a grande esperança de erradicar o analfabetismo no Brasil, partiu da 

afirmação de que é possível alfabetizar uma pessoa em apenas 40 horas. Para tamanho feito, Paulo 
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Freire criou um método que aliava compromisso sociopolítico, respeito ao aluno e seu aprendizado, 

e uma linguagem de fácil compreensão, retirada do entorno social dos alfabetizandos. 

Sua proposta inicial contemplava o uso de materiais audiovisuais, como os projetores de 

slides que exibiam os desenhos produzidos, especialmente, para cada grupo a ser alfabetizado. Os 

desenhos coloridos eram confeccionados para representar palavras geradoras, colhidas a partir de 

uma pesquisa prévia acerca do universo vocabular do grupo. Assim, o número de palavras 

geradoras deveria ser entre 10 e 15, e estas deveriam conter todas as letras do alfabeto e todas as 

combinações necessárias quanto aos fonemas fundamentais. A pesquisa poderia levantar também 

sentenças (frases e expressões) do convívio da comunidade para serem introduzidas nas aulas, já 

que “a leitura do mundo precede a leitura da palavra” (FREIRE, 2005, p.11). 

Cada palavra geradora tinha um desenho gerador produzido em slide e que consistia em 

apresentar uma situação do cotidiano do grupo e, não, simplesmente, o desenho da palavra em si. 

Ou seja, era apresentado aos alunos o desenho de uma situação contextualizada do seu cotidiano, 

que promovia debates entre eles. Os debates tinham como objetivo politizar os alunos, despertando 

sua consciência política. Fazendo uso de tais recursos, o método dispensava o uso tradicional de 

cartilhas. 

O fascínio exercido pela projeção dos slides nos alunos e na população em geral é, também, 

um fator de destaque nesta experiência. Lyra (1996, p. 24) descreve que “[...] no momento em que é 

iniciada a projeção, cessam os ruídos. Todos se concentram totalmente na imagem projetada”. 

Além, dos próprios alunos matriculados nos Círculos de Cultura22, crianças fascinadas pela magia 

das projeções, debruçavam-se sobre as janelas para ver os desenhos projetados. Esta era a mais 

próxima vivência da sétima arte que tinham. 

A partir da projeção do slide, os professores provocavam os alunos dizendo: “O que nós 

vemos nessa ficha?” (CALAZANS; TERRA, 1994, p. 177). Em seguida, apresentavam as famílias 

silábicas de cada palavra, promovendo então a formação de novas palavras com as sílabas 

estudadas. Assim, “a leitura das palavras era visual, sendo necessário começar com unidades 

significativas para o aprendiz” (CALAZANS; TERRA, 1994, p. 177). 

A proposta pedagógica de Paulo Freire adotou o método de alfabetização analítico-sintético 

por estabelecer uma associação entre eles; analítico ou global, por valorizar o conteúdo sociológico 

do objeto-imagem, a visão global escrita da palavra, estabelecendo a relação entre o visual e a 

escrita; e sintético, pela análise dos fonemas e relação com grafemas. 

                                                           
22 Espaços dinâmico de aprendizagem e troca de conhecimento. Local onde se reuniam os sujeitos da experiência de Angicos. 
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Algumas palavras geradoras, além do desenho gerador, eram acompanhadas de filmetes que 

representavam cenas reais da vida cotidiana, destacando o agir, a ação do sujeito. No documentário 

“As 100 horas de Angicos”23, a aluna Eneide de Araújo, que foi alfabetizada pelo Método “Paulo 

Freire” relembra alguns filmetes que eram exibidos, como por exemplo o da palavra geradora 

TIJOLO. O filmete exibia um homem construindo uma parede, um muro. Ele coloca o cimento com 

a pá sobre alguns tijolos e, em seguida, encaixava mais um tijolo. 

Como a experiência de Angicos se tratava de uma experiência piloto, muitas ocorrências 

durantes as 40 horas não foram previstas e, à medida que aconteciam, os coordenadores dos 

Círculos de Cultura se reuniam para discutir e estabelecer soluções viáveis para o momento. Dentre 

elas, destacamos quatro ações que envolveram o uso de técnica ou tecnologia como apoio à 

aprendizagem dos alunos e, também, o uso social da leitura e da escrita e a livre expressão. 

A primeira foi a decisão de deixar os projetores ligados ao longo de toda aula, mesmo que 

não estivessem sendo usados para projeção de algum slide, ficando disponíveis para os alunos 

quando precisassem das informações expostas e também para as pessoas que observavam de fora da 

aula. Já a segunda ocorrência partiu de Carlos Lyra, quando percebeu que poderia utilizar o papel 

vegetal, por sua transparência, para projetar a escrita dos alunos. Esta descoberta deu novo ânimo e 

despertou maior interesse dos alunos quando reconheciam seus nomes ou as palavras que haviam 

escrito. A terceira ocorrência destacada aconteceu quando Carlos Lyra, já supervisor da experiência 

de Angicos, solicitou aos alunos que escrevessem cartas e bilhetes sobre que tipo de filme 

gostariam de assistir. Esta iniciativa motivou os alunos a escreverem textos, indo além de palavras 

isoladas.  E, para finalizar, a quarta ocorrência foi a produção do jornal “O Pau-de-arara”, 

reproduzindo em papel mimeografado, as frases criadas pelos próprios alunos. O jornal incentivou a 

leitura e o debate também para fora do Círculo de Cultura, envolvendo a população da cidade. 

Quebramos uma série de tabus metodológicos. Superamos a escola pelo que nós 
chamamos Círculo de Cultura; o aluno pelo participante de debates; a aula pelo 
diálogo; o programa acadêmico por situações sociológicas desafiadoras, que nós 
[pomos] pusemos diante dos grupos com quem debatemos e de quem arrancamos 
uma sabedoria que existe e que é, esta sabedoria, opinativa e existencial do povo 
(LYRA, 1996, p.116). 

Como vemos, esta foi uma forma diferente de promover a alfabetização, dando voz ao 

aluno, que se coloca como sujeito participante na sua própria aprendizagem. Lyra (1996, p. 154) 

destaca a importância das projeções para o método de alfabetização afirmando: “É a melhor 

maneira de fazer gravar uma palavra, principalmente quando a projeção é feita no escuro. Se 

                                                           
23 Documentário de Henrique José. ZooN Fotografia, 2007. 
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escrevermos uma palavra no quadro negro e projetamos outra, a projetada será gravada pelo aluno 

em um terço do tempo necessário para gravar a outra”. 

Em 1964, o golpe militar mudou o rumo desses acontecimentos. A Campanha Nacional de 

Alfabetização com o objetivo de implantar no país mais de sessenta mil Círculos de Cultura, 

alfabetizando quase dois milhões de pessoas, de 9 a 45 anos, foi extinta pelo governo militar, e seus 

idealizadores, cassados e banidos da vida pública. 

Na experiência de Angicos e no Método Natural, um conjunto de novas ideias 

metodológicas modificou a forma de alfabetizar os alunos, do material didático até a aula em si. 

Com princípios e objetivos previamente definidos, puderam estabelecer uma nova relação entre o 

professor e o aluno, e também, do aluno com o objeto de conhecimento, através do diálogo, da livre 

expressão, da experimentação, da consciência política, etc. As técnicas e metodologias adotadas 

promoveram maior envolvimento do aluno, gerando interesse pela aula e motivação para seu 

próprio aprendizado. A motivação gera a concentração e o esforço individual necessários para a 

aprendizagem. A busca pelo gosto e o prazer do que se está fazendo faz parte do universo discente 

(CORTELLA, 2006). As duas experiências priorizaram o gosto, a curiosidade e o sentido no que o 

aluno está fazendo, além de estimular a reflexão-ação. Porém, a eficiência de uma técnica ou 

tecnologia não está na sua novidade, mas no seu uso social ou cultural, no grau de atendimento às 

necessidades ou aos desejos da comunidade (ANDRADE, 2003). 

Ambas as experiências priorizavam que a leitura e a escrita têm um significado social 

presente no trabalho, na expressão de ideias, na sua conscientização política, no diálogo e, para 

atender às necessidades da comunidade, sofreram adaptações conforme o inesperado surgia. Assim, 

no lugar de atividades e exercícios isolados, propunham o aprendizado da leitura e da escrita, a 

partir de seu uso social, contextualizados com situações do dia a dia do alunado, tendo na técnica e 

na tecnologia um apoio à aprendizagem, um meio auxiliar e facilitador. 

Hoje, considerando os recursos tecnológicos de que a escola pública de educação básica 

dispõe, o computador e a internet são instrumentos que ainda se destacam pela novidade e 

possibilidades de uso. Por meio deles, um conjunto de ideias metodológicas acerca da alfabetização 

dos alunos pode ser integrado à prática, se os professores souberem transformá-los em meios para a 

aprendizagem dos alunos. 

Motivados por tais experiências, aproximamos, novamente, o processo de alfabetização das 

TIC e passamos a pensar na prática em alfabetização, a partir da integração de alguns recursos 

tecnológicos encontrados no ambiente escolar, como o OA, em benefício da aprendizagem e da 

recuperação pedagógica do aluno acerca da leitura e da escrita. 
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4.2 INCLUSÃO DIGITAL: ALFABETIZAÇÃO INICIAL E LETRAMENTO DIGITAL 

Fazermos uso do computador e da internet requer que sejamos leitores. É diferente do rádio 

que têm o áudio, e da TV que tem a imagem e o áudio, como suportes principais para o envio da 

mensagem. Por exemplo, mesmo quando não estamos olhando para a TV, conseguimos, em muitas 

vezes, receber a informação. Porém, com o computador ou com a internet é diferente, pois seu 

principal suporte é uma combinação de mídias e, embora o áudio e a imagem façam parte desse 

conjunto, as aplicações são projetadas, também, com textos. Dificilmente encontramos aplicações 

narradas ou ações que são ativadas com comando de voz, embora isso seja possível24. Com o 

computador e a internet, não basta ligá-los para recebermos as informações, precisamos buscá-las, 

chegar até elas, e um conjunto de mídias nos orientam neste percurso, sejam elas textos, imagens, 

desenhos, ícones, áudio, vídeo, animações, nós (links), entre outras. Ou seja, precisamos navegar 

nas interfaces para abrir programas, arquivos, navegadores, digitar endereços eletrônicos, clicar em 

links/ícones, ler e selecionar informações, criar diretórios, etc. O computador e a internet exigem 

usuários leitores. 

Como realça Andrade (2003, p.4), “sem ser leitor, o usuário da rede vai, infantilmente, 

navegar sem rumo, ao sabor da sedução das coisas apenas agradáveis e de acordo com os interesses 

financeiros de meia dúzia de empresas multinacionais”. Andrade se refere, também, ao brasileiro 

alfabetizado que não tem condição de leitor, e encontra dificuldade para ser um usuário da rede. Ou 

seja, a leitura e a escrita nas telas exigem mais do que a alfabetização. 

Soares (2002) diz que posicionar a tela como novo espaço de leitura e de escrita é assumir 

novos processos cognitivos, novas formas de conhecimento, novas formas de ler e escrever, ou seja, 

um novo letramento, um novo estado ou condição para os que exercem a prática da leitura e da 

escrita nas telas. Ela reconhece que diferentes tecnologias de escritas criam diferentes letramentos, e 

que: 

Essa necessidade de pluralização da palavra letramento e, portanto, do fenômeno 
que ela designa já vem sendo reconhecida internacionalmente, para designar 
diferentes efeitos cognitivos, culturais e sociais em função ora dos contextos de 
interação com a palavra escrita, ora em função de variadas e múltiplas formas de 
interação com o mundo – não só a palavra escrita, mas também a comunicação 
visual, auditiva, espacial (SOARES, 2002, p.155-156). 

Tendo em vista os avanços tecnológicos, os elementos dispostos e disponíveis na tela de 

computadores e outros aparelhos portáteis têm tornado o letramento, dito tradicional – prática social 

                                                           
24 A não ser quando instalamos um software que reproduz em áudio o conteúdo da tela, normalmente utilizados por pessoas com 
dificuldades de visão. 
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da leitura e da escrita impressa - insuficiente para agir na vida da sociedade contemporânea. Os 

letramentos (Soares, 2002), multiletramentos ou letramentos múltiplos (Rojo, 2009) indicam a 

complexidade e multiplicidade de usos e práticas sociais da leitura e da escrita. Essa nova condição 

para os leitores e escritores nas telas se constitui numa esfera de utilização da língua, em que 

circulam gêneros de discursos que refletem as finalidades e condições específicas dessa esfera. 

Para Bakhtin (1992 apud ROJO, 2009), o texto ou enunciado reflete a esfera não só pelo 

conteúdo temático e estilo verbal, mas também, pela construção composicional. Como exemplo, 

podemos citar a composição de uma mensagem SMS25 (torpedo) pelo celular ou a comunicação por 

meio do MSN Messenger26. Cada esfera de utilização da linguagem elabora seus tipos estáveis de 

textos e enunciados, que são os gêneros do discurso.  

Rojo (2009, p.119) destaca que a noção de letramento é ampliada para o campo da imagem, 

da música, das outras semioses que não somente a escrita. “É enfocar os usos e práticas de 

linguagens, para produzir, compreender e responder a efeitos de sentido, em diferentes contextos e 

mídias”. 

As práticas sociais com o uso das tecnologias digitais reforçam e deixam mais evidentes, 

ainda, a importância da leitura e da escrita, aumentando sua exigência, principalmente a partir do 

uso da internet. Para Teberosky (2004, p.155) a internet se tornou o exemplo onipresente de leitura 

e escrita contextualizadas nas TIC e as mudanças introduzidas pela tecnologia “afetam não apenas o 

suporte e os instrumentos, mas também o texto, as atividades de ler e escrever, as relações entre 

essas atividades e os processos de aprendizagem implicados”. Ler na tela de um computador, de um 

celular ou de outro aparelho portátil não é a mesma coisa que ler um livro ou texto impresso. 

Muda a relação do sujeito ao lidar com a leitura e a escrita por meio da tela dos novos 

objetos tecnológicos, como por exemplo, a digitação de SMS pelo celular ou mensagens pelo MSN 

Messenger. Seja pelo tamanho das telas, pela digitação de letras pelos teclados numéricos dos 

celulares em que cada número corresponde a 3 ou 4 letras do alfabeto, ou pela rapidez da conversa 

online que reduz a forma e a quantidade de letras das palavras. Nessas condições, as formas gráficas 

das mensagens escritas mudam, embora a leitura e a pronúncia continuam corretas em palavras 

abreviadas. Escrevemos “VC”, mas lemos e pronunciamos VOCÊ. Além disso, as microtelas e os 

microblogs estimulam a capacidade de síntese devido à quantidade máxima de caracteres possíveis 

nas mensagens. Considerando esse contexto, Ferreiro (2000 apud TEBEROSKY, 2004) salienta que 

                                                           
25 Short Message Service  - Serviço de Mensagens Curtas - é um serviço disponível em telefones celulares digitais que permite o 
envio de mensagens curtas. O termo Torpedo também é utilizado no Brasil para designar o nome dessas mensagens (Wikipedia). 
 
26 Microsoft Service Network Messenger é um programa da mensagens instantâneas criado pela Microsoft Corporation 
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os novos recursos tecnológicos podem gerar novos processos cognitivos que a leitura ou a escrita 

sobre papel não haviam permitido. 

Como exemplo dessa nova relação com a leitura e a escrita, um estudo publicado pela 

British Academy afirmou que crianças que usam mensagens de texto SMS em celulares tinham 

menos problemas em ler e falar em sala de aula. Mesmo digitando palavras abreviadas, dominavam 

a pronúncia correta, além de perceberem, também, mais atenção das crianças quando algumas 

palavras rimavam com outras. No entanto, não conseguiram detectar efeitos na habilidade de 

escrever dentro das normas corretas da língua inglesa (INTERDIDÁTICA, 2010). 

No Paquistão, uma parceria entre a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência 

e Cultura, Unesco e a empresa de celulares Mobilink, promoveu uma ação, com o objetivo de 

estimular a alfabetização entre adolescentes paquistanesas. A empresa Mobilink distribuiu 250 

aparelhos de celulares, e todos os dias, elas receberam mensagens de texto em urdu – o idioma 

oficial do Paquistão. Ao receber a mensagem de texto, elas precisavam respondê-las. As garotas 

contaram com a ajuda de 10 professores, indicados por uma ONG do país, que avaliaram o 

desempenho na escrita delas, durante cinco meses. 

As alunas foram avaliadas pelo aprendizado e por ganho de conhecimentos. No começo do 

projeto, 57% das adolescentes tiraram nota C e apenas 28% conseguiram nota A. Perto do fim do 

programa, mais de 60% das garotas conseguiram nota A e 11% tiraram nota C. Com o sucesso do 

projeto piloto, a Unesco e os parceiros decidiram expandir o programa e incluir outras 1250 garotas 

de áreas rurais no projeto com o propósito de atingir, até 2015, 86% da população alfabetizada 

(UNESCO, 2010). 

Nas sociedades letradas, a alfabetização do indivíduo deve ser condição fundamental para 

sua libertação, emancipação e exercício da cidadania. “Sem ler e sem escrever, não se pode estudar, 

buscar conhecimento, apreender a substantividade do objeto, reconhecer criticamente a razão de ser 

do objeto” (FREIRE, 1998, p.36). Numa sociedade em que a comunicação e outras práticas sociais 

são mediadas pelas telas, este aprendizado básico da educação escolar é imprescindível e se 

intensifica como premissa para que o indivíduo alcance as habilidades necessárias para as práticas 

sociais com o uso das TIC. Para ECO (1996, apud KENSKI, 2003, p.133) o computador é um 

instrumento alfabético, pois “na sua tela correm palavras, linhas, e para usar um computador é 

preciso ser capaz de escrever e ler”. 

De qualquer forma, a não condição de leitores e, também, os níveis de alfabetismo, ainda 

são alguns dos empecilhos quanto ao uso de computadores e da internet no laboratório de 

informática da escola, exatamente por serem recursos que exigem habilidades de leitura e de escrita 

dos usuários, além de algumas competências dos professores na articulação com a educação escolar. 
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Assim, estabelecer uma relação entre as TIC e o processo de alfabetização inicial torna-se uma 

tarefa, ainda, mais difícil, principalmente, para os professores alfabetizadores que estão em seu 

local e zona de conforto, ou seja, estão habituados e acostumados com os métodos aplicados em 

sala de aula, local em que dominam as práticas pedagógicas em alfabetização. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) indicam como objetivos do ensino 

fundamental que os alunos sejam capazes de:  

Utilizar as diferentes linguagens — verbal, matemática, gráfica, plástica e corporal 
— como meio para produzir, expressar e comunicar suas ideias, interpretar e 
usufruir das produções culturais, em contextos públicos e privados, atendendo a 
diferentes intenções e situações de comunicação; - saber utilizar diferentes fontes 
de informação e recursos tecnológicos para adquirir e construir conhecimentos 
(BRASIL, 1997, p.69). 

Ao mesmo tempo em que estão presentes nos PCNs os múltiplos letramentos e a 

importância de recursos tecnológicos, como o computador e outros materiais como fonte de 

informação, elo entre o aluno e o mundo extraescolar e as demandas sociais, deixa evidente a 

deficiência das políticas públicas no cumprimento de metas para uma efetiva inclusão digital. 

A menção ao uso de computadores, dentro de um amplo leque de materiais, pode 
parecer descabida perante as reais condições das escolas, pois muitas não têm 
sequer giz para trabalhar. Sem dúvida essa é uma preocupação que exige 
posicionamento e investimento em alternativas criativas para que as metas sejam 
atingidas (BRASIL, 1997, p.68). 

Incluir digitalmente requer a infraestrutura de comunicação, os equipamentos, o treinamento 

para usá-los e, principalmente, a capacitação intelectual para gerar e produzir conteúdos. 

Segundo Silveira (2005), 

A sociedade é cada vez mais a sociedade da informação e os agrupamentos sociais 
que não souberem manipular, reunir, desagregar, processar e analisar informações 
ficarão distantes da produção do conhecimento, estagnados ou vendo agravar sua 
condição de miséria (SILVEIRA, 2005, p.21). 

No entanto, incluir digitalmente não é apenas alfabetizar digitalmente, mas também, 

melhorar os quadros sociais a partir da utilização de computadores, da internet e, também de outros 

aparelhos tecnológicos, ou seja, incorporar tais habilidades e recursos no cotidiano, para que ocorra 

o letramento digital. 
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Da mesma forma que há diferença entre alfabetização e letramento, os termos alfabetização 

digital e letramento digital, também, assumem definições diferentes. Desta forma, a alfabetização 

digital é a ação de ensinar a utilizar os códigos informacionais e as tecnologias digitais, ou seja, 

alfabetizado digital é o indivíduo que possui o domínio do código de como se utiliza uma 

tecnologia. Já o letramento digital, vai além do domínio de códigos informacionais, ou seja, é o 

efetivo uso das tecnologias em práticas cotidianas, incorporando essas habilidades tecnológicas em 

práticas do dia a dia, individuais e sociais. Valente (2006) enquadra o letramento digital, em fraco – 

que corresponde ao conhecimento básico e uso banal das TIC –, ou forte – que corresponde à 

utilização das TIC para tomar consciência da realidade e transformá-la. 

A inclusão digital tanto envolve a alfabetização digital quanto o letramento digital. Silveira 

(2005, p.431) destaca que “a alfabetização digital e a formação básica para viver na cibercultura27 

também dependerão da ação do Estado para serem amplas ou universalistas”. O autor acrescenta 

que “o direito à comunicação é sinônimo de direito a comunicação mediada por computador. 

Portanto, trata-se de uma questão de cidadania” (ibid, p.432).  

Rondelli (2003, p.1) compara o processo de inclusão ao de ensino-aprendizagem nas 

escolas, reforçando que apenas obter a tecnologia não é suficiente: “dizer que inclusão digital é 

somente oferecer computadores seria análogo a afirmar que as salas de aula, cadeiras e quadro 

negro garantiriam a escolarização e o aprendizado dos alunos”. Ela estabelece quatro passos para 

que a inclusão digital seja possível: (1) a oferta de computadores conectados em rede; (2) a criação 

de oportunidades para que os aprendizados feitos a partir dos suportes técnicos digitais possam ser 

empregados no cotidiano da vida e do trabalho; (3) a necessidade de políticas públicas e pesquisas 

que subsidiem as estratégias de inclusão digital; e (4) a exploração do potencial interativo da mídia 

digital. 

Podemos perceber que a educação escolar tem um papel importante na formação de 

indivíduos para também viverem na cibercultura. É, portanto, por meio da escola, universidade e 

ONG, na articulação e promoção de iniciativas, reflexões, na execução de projetos de formação e 

inclusão; do mercado com a inserção de recursos e doação de equipamentos; e o Estado com a 

destinação e a ampliação dos recursos financeiros, que a exclusão pode ser minimizada e até mesmo 

combatida. 

Com o intuito de favorecer a articulação entre as TIC e a educação escolar, bem como 

promover práticas para alfabetização e letramento, a comunidade Educarede, em parceria com a 

Secretaria Município de Educação de São Paulo, produziram colaborativamente o Caderno de 

                                                           
27 Lévy (1999, p.17), define a cibercultura como "o conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos 
de pensamentos e de valores que se desenvolvem juntamente com o ciberespaço". Ciberespaço é definido pelo autor como “o espaço 
de comunicação aberto pela interconexão mundial dos computadores e das memórias dos computadores” (LÉVY, 1999, p. 92). 
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Orientações Didáticas - Ler e Escrever - TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO, que objetiva refletir e 

debater na escola sobre a necessidade de inserir todos os nossos alunos em uma comunidade de 

leitores e escritores, desenvolvendo, para isso, as habilidades exigidas para o domínio da linguagem 

escrita (SÃO PAULO, 2006).  

A publicação do Caderno envolveu o Educarede, a equipe da Área de Tecnologias da 

Secretaria Municipal de Educação / DOT (Diretoria de Orientação Técnica) e treze Professores 

Orientadores de Informática Educativa (POIE). Esse Caderno foi adotado, em 2006, na rede pública 

municipal de ensino de São Paulo. Segundo seus produtores, o Caderno: 

Contribui para o desenvolvimento de ações que articulem o projeto pedagógico, a 
construção do currículo e a aprendizagem de conteúdos necessários para o 
manuseio e utilização de ferramentas e recursos tecnológicos, visando à formação 
de usuários competentes e autônomos. Constitui-se, portanto, em um referencial 
prático- metodológico que busca o planejamento, a elaboração do plano de aula, o 
registro, a avaliação pautada nos objetivos propostos em cada atividade e nas 
etapas a serem desenvolvidas que considerem o ANTES: o que o aluno já sabe 
sobre o tema e recursos a serem utilizados, o DURANTE: as ações a serem 
realizadas que atendam aos objetivos propostos e o DEPOIS: a avaliação das 
aprendizagens tanto em relação aos conteúdos quanto às habilidades desenvolvidas 
no manuseio dos recursos tecnológicos (SÃO PAULO, 2006, p. 8). 

No total, são trinta e sete sugestões de atividades envolvendo o letramento digital em 

contextos educacionais do ensino básico. Pelo menos dez abordam a alfabetização inicial e são 

sugestões interessantes para o professor alfabetizador que deseja utilizar as TIC em sua prática 

pedagógica. 

Vale ressaltar que para executar qualquer uma das sugestões do Caderno, o professor precisa 

conhecer o computador e a rede, seus recursos, operações básicas de como salvar, criar diretórios, 

criar arquivos, etc., bem como saber os programas básicos de informática como o editor de texto, de 

planilhas, de apresentação e o navegador. Muitas das atividades requerem do aluno a condição de 

leitores e escritores, mesmo que iniciantes. Além disso, algumas atividades sugeridas no Caderno 

necessitam de equipamentos como projetor multimídia, webcam, câmera digital e scanner, 

equipamentos que não estão disponíveis na maioria dos laboratórios de informática das escolas 

públicas do RN, dificultando ainda mais a possibilidade de realização, a não ser que haja uma 

adaptação da atividade sugerida por parte do professor. 
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O Caderno de Orientações Didáticas - Ler e Escrever – Tecnologias na Educação está 

disponível no site da Educarede28, em versão para a visualização direta no navegador ou em versão 

para impressão, no endereço eletrônico29. 

Mesmo reconhecendo as potencialidades do material descrito acima, o consideramos 

avançado para a realidade de nosso campo de pesquisa, principalmente por requererem o letramento 

digital por parte dos professores ou então que exista um funcionário/professor/monitor que assuma 

a função de gestor do laboratório de informático, como articulador das TIC na educação junto aos 

demais professores da escola. Ou seja, entendemos que não será apenas por obterem acesso ao 

material de apoio que o uso das TIC no contexto escolar se efetivará, porém, sabemos que este pode 

ser um estímulo inicial para que isso venha a acontecer. 

Na busca por propostas que enfatizem a alfabetização e a tecnologia no Rio Grande do 

Norte, chegamos ao Programa VIRTUS Letramento - Língua Portuguesa e Matemática, que fez 

parte do Programa Agenda da Educação da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura do Rio 

Grande do Norte (SEEC-RN). 

Em 2007, algumas iniciativas com foco na leitura e na escrita foram adotadas, após a 

divulgação dos índices nacionais da Prova Brasil e SAEB (Sistema de Avaliação da Educação 

Básica), em que o Estado do RN aparece em último lugar nos níveis de aprendizagem. Dentre elas 

estão o Programa Alfa e Beto, objetivando alfabetizar os alunos dos primeiros anos do ensino 

fundamental, o Programa ABCD, para os alunos do 5º ano, os Mediadores da Leitura e do Prazer 

em Ler, e o Programa Virtus Letramento – que propõe promover o letramento e a inclusão digital – 

também, destinado aos alunos do 5º ano do ensino fundamental. 

Focalizando o módulo de Língua Portuguesa, o sistema Virtus Letramento visa o 

desenvolvimento de competências letradas que promovam autonomia para a compreensão e a 

produção de textos – em diferentes gêneros discursivos multimodais, das esferas artística e escolar 

(VIRTUS LETRAMENTO, 2006?). Dividido em quatro unidades (Conte sua história, Pra quem 

gosta de contar história, Histórias e mais Histórias, e Quem sabe contra outra, quem não sabe 

inventa!) e mais a categoria “Atividades complementares”, o módulo traz um total de 25 atividades 

dedicadas à leitura e à escrita, a ortografia e a produção e revisão de texto, utilizando o computador.  

Para fazer uso do software não é preciso que a escola tenha acesso à internet no laboratório 

de informática, porém, é necessário que o programa seja instalado nos computadores 

individualmente ou em rede. 

                                                           
28

 <http://educarede.info/poie> 

29
 <http://educarede.info/poie/livro/impressao/poie_online_baixar.pdf> 
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Com suporte multimídia, a interface é rica em desenhos coloridos, narração em áudio, 

animações e atividades interativas. O material encanta a professores e alunos pela ludicidade. Sua 

navegação é simples, mas não tão intuitiva, pois, mesmo não assumindo a mesma identidade visual 

para as atividades, padroniza o local dos principais botões como a opção para o menu, sair, áudio e 

crédito, embora estes assumam formas e cores diferentes em cada situação dos desafios propostos. 

Considerando as hipóteses de concepção da escrita, a maioria das atividades propostas 

requer que os alunos estejam na hipótese alfabética para conseguirem atender aos desafios que 

contém grandes textos para leitura, digitação de conclusões, moral da história, pontuação, ortografia 

correta, entre outras. Do total de 25 atividades, apenas, entre cinco a sete atividades, requerem, no 

mínimo, outras hipóteses de concepção da escrita como a hipótese silábica, com ou sem valor 

sonoro, e a hipótese pré-silábica, portanto, não atende à necessidade dos alunos que estão em 

processo de alfabetização nem dos alunos nos 4º e 5º anos não alfabetizados, pois o software 

prioriza o aprimoramento e aperfeiçoamento da leitura e da escrita.  

Em contato com a SEEC-RN, obtivemos a informação de que a utilização do software 

Virtus Letramentos foi interrompida, mas não conseguimos apurar quais os motivos dessa 

interrupção. A partir de nossa análise, temos como suposições que: o software não atendeu à 

principal necessidade que é a alfabetização inicial e, sim, apenas, o letramento; foi destinado ao 5º 

ano, porém nessa série, ainda, existem alunos que são alfabetizados, limitando seu uso; as 

atividades e desafios propostos contêm, sempre, o mesmo conteúdo, limitando a variação de uso, 

bem como novos desafios, conforme os alunos avançam ou retrocedem. 

Como foi efetuada uma capacitação de 40h sobre a utilização do software para os 

professores e coordenadores do 5º ano, bem como, de 20h, para os técnicos e monitores de 

laboratórios, e por não obtermos conhecimento do teor da capacitação e dos resultados, não 

posicionamos a dificuldade de uso do software por professores como uma suposição sobre a 

interrupção do programa, embora possa ser. 

De qualquer forma, como nosso foco de pesquisa é a produção de OA, não convém 

aprofundarmos sobre as suposições quanto à interrupção do Programa VIRTUS Letramento, embora 

pensarmos sobre eles nos previna sobre possíveis falhas. 

4.3 A MULTIMÍDIA, A HIPERMÍDIA E A APRENDIZAGEM 

 
O significado do termo multimídia, com o avanço tecnológico e o surgimento de novos 

formatos de mídia, foi se modificando ao longo do tempo. Fluckiger (apud RIBEIRO, 2007) 
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apresenta diferentes contextos em que se utiliza a palavra multimídia, como adjetivo, permitindo 

contextualizar sua utilização e definir termologias como Dispositivo de Armazenamento Multimídia 

que é o suporte informático para o armazenamento da informação digital como disquetes, CD, 

DVD, etc.; Tecnologia Multimídia que se refere a áreas tecnológicas específicas que desenvolvem 

serviços multimídia como áudio, vídeo e imagem; Aplicação Multimídia que é um programa que 

apresenta a informação ao utilizador utilizando-se de serviços multimídia como um jogo com 

cenários gráficos, imagens, sons e que permita a interação do jogador com seus conteúdos, etc. 

O computador tornou-se uma ferramenta de suporte multimídia, quando passou a integrar 

mídias estáticas, como texto, imagens, elementos gráficos, e mídias dinâmicas, como som, 

animação, vídeo, e modelação espacial (VON WODTKE, 1993 apud JONASSEN, 2000). Ou seja, é 

a mescla de várias mídias, anteriormente, separadas em diversos aparelhos, que convergem em um 

único, por meio do suporte informático. Os celulares mais modernos também são aparelhos de 

suporte multimídia. 

Jonassen (2000) define multimídia como a integração de mais do que um meio numa 

qualquer forma de comunicação. Ribeiro (2007), diz que o termo multimídia designa uma forma de 

comunicação que engloba vários meios para transmitir uma mensagem. Assim, o termo multimídia 

significa vários intermédios entre as fontes e o destino da informação e ele acrescenta a palavra 

Digital para se referir a recursos, suportes, documentos em bits30: 

Multimídia digital é a área relacionada com a combinação, controlada por 
computador, de texto, gráficos, imagens paradas e em movimento, animações, sons 
e qualquer outro meio pelo qual a informação possa ser representada, armazenada, 
transmitida e processada sob a forma digital. (RIBEIRO, 2007, p. 6.) 

Para Lévy (1999, p.63) o termo multimídia significa "aquilo que emprega diversos suportes 

ou diversos veículos de comunicação", porém, ele considera o uso erroneamente para significar a 

integração de mídias ou diversas formas de representação que estimulam as modalidades sensoriais. 

Para esse significado, ele atribui o termo multimodal e não multimídia. 

Carvalho (2002) identifica três fases evolutivas quanto à conceituação do termo multimídia. 

Para ela, todas as fases dependem do estado tecnológico do momento, tendo em comum a 

combinação de dois ou mais formatos. Assim, a primeira fase se caracteriza, principalmente, pela 

exibição em dois formatos, ou seja, pela sessão de um audiovisual. A segunda fase adiciona o 

formato informático à diversidade de formatos e suportes. A terceira fase corresponde à 

                                                           
30 Bit é qualquer fonte de informação em cadeias de 0 e 1. Um bit não tem cor, tamanho ou peso e é capaz 
de viajar à velocidade da luz (Santaella, 2001).  
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combinação de diferentes formatos num mesmo documento e adiciona a condição de interatividade, 

que abordaremos mais adiante. 

Com o surgimento da internet, novos recursos se aliaram à multimídia, como por exemplo, o 

hipertexto, gerando um novo termo: hipermídia. Jonassen (2000, p.231) explica que a “hipermídia é 

simplesmente o casamento do multimídia com o hipertexto, que se refere a um método não 

sequencial e não linear de organização e apresentação de texto”, sendo concebido para possibilitar 

aos leitores acessarem a informação contida num texto, na forma mais significativa para cada um. O 

hipertexto é a expansão do texto normal, é o que está além. 

Para Feldman (1995 apud SANTAELLA, 2004, p.48) hipermídia é “a integração sem 

suturas de dados, textos, imagens de todas as espécies e sons dentro de um único ambiente de 

informação digital”. Santaella (2004) conclui que hipermídia é linguagem e multimídia é suporte. 

Nessa concepção, ela atribui quatro traços caracterizadores que configuram a hipermídia como 

linguagem e é aplicável a qualquer tipo de hipermídia:  

(1) hibridização de linguagens – a mesclagem e mistura de todas as linguagens: textos, 

imagens estáticas e dinâmicas, sons, ruídos em ambientes multimidiáticos (um todo 

complexo); 

(2) armazenamento e transmutação da informação (hiper) – a digitalização permite a 

organização reticular dos fluxos informacionais em arquiteturas hipertextuais, ou seja, 

não sequenciais e multidimensionais, assumindo incontáveis versões virtuais; 

(3) cartograma navegacional – sistemas de conexões que definem as estratégias de 

navegação, de acordo com algum desenho lógico: estrutura analógica, em árvore 

(arbóreo), em rede, hierárquica, etc. A flexibilidade na leitura hipermídia pode gerar 

desorientação pela grande quantidade de informação, assim é necessário que o leitor seja 

capaz de fazer um mapeamento mental do desenho estrutural de um documento. 

(4) interatividade – o usuário que determina qual informação quer ver, em que sequência 

e por quanto tempo. Quanto maior a interatividade, mais profunda será a experiência de 

imersão do leitor – concentração, atenção, compreensão e interação com a volatilidade 

de estímulos.  

A linguagem hipermídia propicia uma nova forma de leitura, isto é, não é feita para ser lida 

do início ao fim, página a página, mas pelas buscas, escolhas, descobertas e tomadas de decisão do 

leitor. Para Leão (2005), a hipermídia fornece o suporte maleável e multidimensional mais 

adequado para exprimir o pensamento humano em sua complexidade.  

Compreendemos que o termo multimídia pode ser usado tanto para significar as mídias que 

contém em um documento quanto um equipamento que suporta diversos tipos de mídia. Já o termo 

hipermídia, além de abranger um documento que contém diversas mídias, viabiliza a 
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hipertextualidade, a flexibilidade de navegação, a interação (níveis de interatividade), a 

manipulação e o armazenamento da informação. 

O termo hipermídia se popularizou com o surgimento da internet, a partir do hipertexto, mas 

mesmo antes disso, a hipermídia já podia ser encontrada em CD-Rom, como os de entretenimento 

(esportes, aventuras, infantis), os educativos, de referência (enciclopédias, atlas, dicionários), entre 

outros, pois são documentos que possuem todas as características de uma hipermídia, porém esse 

tipo de documento é conhecido, ainda hoje, como documento multimídia ou apenas multimídia. 

Diante dessas definições, consideramos os OA um documento hipermídia, pela hibridização 

de linguagens, viabilizar a interação em alguns níveis de interatividade; por possibilitar o 

armazenamento, manipulação e transmutação da informação; por possibilitar uma navegação 

flexível de acordo com a tomada de decisão do usuário; e por seu suporte multimídia. 

4.4 PERCEPÇÃO, ATENÇÃO E MEMÓRIA 

Embora ainda faltem investigações de qual é a função cognitiva de documentos multi e 

hipermídia, a maioria das informações armazenadas na memória consiste de imagens mentais ou 

sons, por isso, a visão e a audição aumentam consideravelmente o armazenamento das informações 

na memória audiovisual. Neste sentido, a multi e hipermídia podem ser eficazes para garantir a 

percepção e o acúmulo de conhecimento. 

Atualmente, a lista dos cinco sentidos humanos tem sido considerada incompleta, já que 

outras experiências perceptivas foram encontradas. Além dos órgãos exteroceptores que estamos 

habituados (olhos, boca, nariz, pele e ouvidos), existem os proprioceptores (nos músculos, juntas e 

ouvido interno) e o interoceptores (terminações nervosas nos órgãos viscerais) com a provocação de 

três sensações: de origem externa ou percepções, de movimento ou cinestesia, e de origem interna, 

que seriam as emoções e os sentimentos. 

Para Gibson (1966 apud SANTAELLA 2004, p.134), os órgãos sensórios vão além de 

canais de sensações: 

Constituem-se também em sistemas perceptivos complexos que, além de ativos, 
são interrelacionados, fornecendo ao organismo informações contínua estável que 
torna a vida adaptativa possível. A dinâmica perceptiva, portanto, vai além de mera 
experiência sensorial resultante de ativação de receptores passivos (SANTAELLA, 
2004, p.134). 

O autor acrescenta que os sistemas perceptivos são capazes de aprendizagem por serem 

órgãos de atenção ativa, e quando se refere aos sentidos exteroceptivos, está considerando cinco 

modalidades de atenção sensorial em busca de informação (ver, ouvir, tocar, cheirar e degustar), 
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que compõem os sistemas: (a) Básico de orientação; (b) auditivo; (c) olfativo-degustativo; (d) 

visual; e (e) háptico. 

O sistema básico de orientação produz o equilíbrio do corpo, o sistema auditivo orienta para 

o som, o sistema olfativo-degustativo tem como atividade cheirar e degustar, o sistema visual tem 

como atividade a acomodação, ajustamento da pupila, fixação, convergência e exploração, o olho 

registra informações que nenhum outro sistema pode registrar, como a cor das superfícies, por 

exemplo. Já o sistema háptico tem como atividade principal, vários tipos de exploração, tateando e 

apalpando. É no sistema háptico que o indivíduo obtém informações tanto sobre seu corpo quanto 

sobre o ambiente. 

No sistema háptico, não há um órgão específico e, sim, receptores nos tecidos que estão por 

todo o corpo. Por esse sistema, sentimos, tocamos, apalpamos e ainda fazemos coisas, agimos no 

ambiente, ou seja, exploramos e alteramos o ambiente por ele, diferentemente do sistema auditivo e 

visual, por exemplo, em que só exploramos o ambiente, sem poder alterá-lo. 

No entanto, na ação conjunta e por serem órgãos de atenção ativa passível de aprendizagem, 

quando redundantes, ou seja, em combinação, reforçam a informação, já que uma modalidade 

reforça a informação transmitida pela outra: visual e háptico; visual e auditivo; visual, auditivo e 

háptico; etc. Da mesma forma que combinadas também podem ser concorrentes, e isso acontece 

quando uma modalidade interfere na outra, prejudicando ou degradando a informação transmitida 

por uma delas. 

A percepção, a atenção e a memória foram pesquisadas por Vygotsky (1998) e seus 

colaboradores, numa relação entre desenvolvimento e aprendizado. Para eles, a percepção 

inicialmente se dá baseada em mecanismos neurológicos inatos, sendo submetida gradualmente por 

processos de controle voluntário, a partir da mediação simbólica. Assim, a percepção com o mundo, 

não se dá em termos isolados, mas a partir do todo, um conjunto e não por várias informações 

sensoriais. Ou seja, principalmente, a partir da internalização da linguagem e dos conceitos 

culturais, o indivíduo percebe o conjunto e não somente suas partes. Assim, quando olhamos uma 

bicicleta, não estamos vendo dois círculos com retas no meio, fixado a uma estrutura de ferro 

triangular com apoio direcional. Vemos, diretamente, uma bicicleta, e não elementos isolados com 

atributos físicos e, sim, objetos, eventos e situações rotulados pela linguagem e categorizados pela 

cultura. Desta forma, percebemos o mundo real tirando conclusões baseadas em conhecimentos 

prévios e informações da situação que vemos. 

Matlin (2004 apud PADOVANI; MOURA, 2008) define a percepção como um processo 

que usa o conhecimento prévio para reunir e interpretar os estímulos registrados pelos sentidos. Já 

para Grandjean (1998) a percepção é a interpretação dos estímulos captados pelos sentidos em que 

se formam conscientes retratos do mundo exterior. 
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A percepção é a conclusão, é dar sentido e significado ao que é captado pelos órgãos 

sensórios. Neste contexto, para Preece et al. (1994 apud PADOVANI; MOURA, 2008), o usuário 

precisa perceber a informação que é apresentada na e através da interface para ser capaz de utilizar 

um sistema computadorizado. Portanto, os elementos dispostos na e através da tela são captados 

pelos órgãos sensórios e percebidos pelo usuário, de acordo com seus conhecimentos prévios, 

experiências e as informações do contexto que está vendo. 

Santaella (2004, p.87) salienta que: 

Analisar as habilidades cognitivas que estão sendo postas em ação no ato de 
navegar pelos labirintos das infovias envolve dar-se conta de uma teia intrincada de 
processos sensórios, perceptivos, estados de alerta, de reconhecimento e 
identificação, habilidades discriminativas e seletivas, processos decisórios, 
memória, aprendizagem, controle motor, tatilidade e, sobretudo, processos de 
raciocínio (SANTAELLA, 2004, p.87). 

Assim, quando um indivíduo está frente a um sistema computadorizado, interagindo com a 

interface, ou seja, com o que aparece na tela, somente observamos suas ações motoras na 

manipulação do sistema, mas por trás das ações motoras estão inúmeros processos mentais que 

envolvem a percepção, a atenção, a memória, a tomada de decisões, entre outras experiências 

cognitivas. 

 Em ambientes hipermidiáticos como o dos OA, a navegação e a orientação envolvem 

“atividades cognitivas que estão relacionadas à maneira como o indivíduo adquire, codifica, 

armazena, decodifica, processa e aplica o conhecimento” (GOLLEDGE, apud PADOVANI; 

MOURA, 2008, p.21). 

Muitas vezes, não nos damos conta de quantas etapas estão envolvidas nos processos de 

navegação e orientação em algum ambiente. O indivíduo explora, observa sinalizações, segue rotas, 

cria rotas, consulta mapas, busca ou solicita informações, consulta outras fontes disponíveis, analisa 

as informações coletadas, compara e cria alternativas de solução para o problema ou desafio, 

escolhe o melhor caminho, aplica conhecimentos, busca ponto de referências, entre outras ações. 

Nesse percurso, diferentes processos cognitivos são ativados. 

No processo de navegação em ambientes hipermídia, encontramos a atuação da percepção 

visual, auditiva e, também, a percepção tátil, já que além da visão de textos, imagens, animações, e 

audição de trilhas, sons, narração, o usuário aciona dispositivos de entrada como pressionar as 

teclas do teclado, apertar os botões ou rolar o mouse, bem como tocar com os dedos a tela do 

monitor ou qualquer dispositivo que seja touch screen – toque na tela. Para Santaella (2004, p.151) 

“todo pensamento é indissociável da percepção e da ação”. 
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No caso de ambientes hipermídia não basta ver ou ouvir a informação, o usuário precisa 

explorar, movimentar, agir nesse ambiente, e para isso, é necessário que ele perceba a informação, 

os signos dispostos na tela. É imprescindível interagir para navegar em ambientes hipermídia. 

Kenski (2003, p.74) considera que para que as atividades mediadas por ambientes virtuais 

aconteçam, cada vez mais, a “manipulação tátil, os sentidos da emoção, a intuição, o insight vão 

estar presentes nos debates, discussões e reflexões, de acordo com o interesse e a sensibilidade dos 

interlocutores”. A interatividade é uma das características mais importantes da multimídia, pois dá 

ao usuário a possibilidade de manipular e modificar o conteúdo.  

Quando estamos frente a uma tela e precisamos clicar ou arrastar algum elemento que está 

disposto, a sensação que temos é de estarmos pegando aquele objeto virtual, como se fosse em 

nossas mãos, sob nosso controle. Não o sentimos pelo tato, realmente, mas a analogia acontece e, 

em algumas situações, pelo grau de imersão envolvido, não o percebemos como algo virtual, mas 

sentimos como se o pegássemos, principalmente, em ambientes como o dos OA que dispõem de 

animação e simulação. 

A interatividade é mais um recurso das tecnologias atuais, pois com o surgimento da internet 

o termo se popularizou e agregou valor à nova maneira como as usamos e nos comunicamos. Duas 

abordagens envolvem e diferem no conceito de interação, na área da informática e da comunicação. 

A primeira valoriza a tecnologia e a segunda o diálogo. 

Para Freire (2007), o fator essencial para que haja a comunicação é o diálogo. É “uma 

relação horizontal de A com B. Nutre-se do amor, da humildade, da esperança, da fé, da confiança. 

[...] E quando dois pólos se ligam assim, [...] se fazem críticos na busca de algo. Instala-se, então, 

uma relação de simpatia entre ambos” (FREIRE, 2007, p.115). 

Por entendermos que só há diálogo entre interlocutores, mediados ou não pela tecnologia, 

não caracterizamos a interatividade dos OA como um diálogo entre o aluno e o sistema (interface), 

pois mesmo que haja uma situação de ação e resposta, não há uma relação horizontal entre um 

sistema previsível e o interlocutor, ou seja, pré-determinado. Assim, posicionamos a interatividade 

nos OA em um nível apenas de manipulação e transformação da informação pelo aluno por suas 

ações, dentro de um esquema de participação previamente definido.  

Neste sentido, quando falamos na interação do aluno com a interface dos OA, nos referimos 

à ação e reação entre eles, ou seja, a ação do usuário no sistema, a resposta pré-determinadas do 

sistema (feedbacks) e a reação do usuário sob a resposta recebida. Desta forma, a interatividade nos 

OA minimiza a passividade do aluno como um observador de uma situação ou objeto de 

conhecimento, levando-o a se envolver com eles. 

Entretanto, o OA pode promover o diálogo quando os interlocutores (alunos), em dupla, se 

unem em cooperação e conexões de pensamentos para chegar na solução de um desafio, bem como, 
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quando exista uma relação horizontal entre o aluno e o professor em busca do entendimento e da 

solução para os desafios. 

Na interação mediada por computador, Primo (2007, p. 228) difere a interação em dois 

grandes grupos: mútua e reativa. A interação mútua “é um constante vir a ser, que se atualiza 

através das ações de um interagente em relação à do outro(s)”. Enfim, não é um conjunto de ações 

individuais, os usuários se reúnem ao redor de problematizações que estão em constantes 

negociações. A relação entre os participantes se define ao mesmo tempo em que acontecem, não é 

previsível e permite a liberdade de participação e intervenção. Já a interação reativa “é marcada por 

determinações que condicionam as trocas”, ou seja, a participação acontece seguindo condições 

iniciais, potenciais que já foram determinadas e previstas (PRIMO, 2007, p.228). 

Primo (2007) acrescenta que os dois tipos interativos não se excluem e que os dois tipos, em 

variados graus, podem acontecer, simultaneamente. A multi-interação como o autor denomina 

ocorre, por exemplo, em um chat, em que ao mesmo tempo se interage com outra pessoa e com o 

sistema, seguindo as determinações desse sistema. 

A interação presente no OA que desenvolvemos se dá em níveis reativos, ou seja, o usuário 

(aluno) interage com os elementos dispostos na tela, buscando solucionar problemas já 

determinados, com respostas prontas. Embora, em alguns casos, podemos variar seu contexto e 

conteúdo, conforme as necessidades da aprendizagem. 

Além dos sistemas perceptivos, a atenção também está presente no processo cognitivo para a 

orientação e navegação em documento multi e hipermídia. É pela atenção que o usuário decide que 

informação priorizar, ou seja, ele seleciona um ou mais canais perceptual para perceber a 

informação que acha importante.  

Segundo Vygotsky (1998), a atenção dá-se de forma semelhante à percepção. Os bebês 

nascem com mecanismos de atenção involuntária e ao longo do desenvolvimento, o indivíduo se 

torna capaz de dirigir sua atenção voluntariamente para elementos do ambiente que considera 

importante, porém a atenção involuntária continua presente no indivíduo, já que fortes ruídos ou 

movimentos repentinos também despertam sua atenção. Como exemplo, podemos citar uma criança 

assistindo um desenho animado nos programas infantis da TV ou jogando vídeo game. Mesmo com 

os movimentos no ambiente físico em que a criança se encontra, seja por sua mãe em movimento, 

irmãos ou mesmo quando chamada, a criança continua concentrando sua atenção no desenho que é 

exibido na televisão, até que o ruído seja maior e ela, involuntariamente, desvia sua atenção do 

desenho. Desta forma, ocorre uma seleção das informações com as quais o indivíduo vai interagir. 

Se a seleção perceptiva não ocorresse, a quantidade de informações seria tão grande e desordenada 

que seria impossível uma ação organizada do organismo no mundo. 
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Neste sentido, o design do sistema pode influenciar e atrair a atenção do usuário, 

direcionando sua atenção para informações mais importantes ou até mesmo recuperá-la, quando há 

a distração, através de cores, sons, movimentos e o posicionamento dos elementos na tela. A 

interface é projetada para despertar a atenção, ser atrativa e direcionar, em alguns casos, a 

navegação.  

Para Guimarães (2004 apud PADOVANI; MOURA, 2008), a atenção é a base para a 

memória e processos mentais de mais alto nível, tendo cada tipo de atenção, sua influência sobre a 

interação humano-computador. Ela distingue quatro tipos de atenção: 

- Focada – direcionada a uma única fonte; 

- Seletiva – prioritária para uma fonte; 

- Dividida – simultânea em várias fontes; 

- Sustentada/Contínua – direcionada a uma única fonte por longos períodos. 

Desta forma, o usuário pode determinar qual tipo de atenção deseja empregar para cada 

situação e fonte. Em um documento ou ambiente hipermídia, os quatro tipos de atenção podem ser 

utilizados, de acordo com os interesses do usuário. 

Considerando as características de um documento hipermídia, diversos elementos são 

dispostos na tela e o usuário pode receber estímulos visuais e auditivos simultâneos. Para que ele 

não se sinta perdido ou confuso e possa perceber as informações impostas, é preciso que haja 

sinalizações claras para navegar sem problemas, sentindo-se confortável no sentido de encontrar as 

informações que deseja. 

A atenção ou a falta dela pode favorecer ou degradar o armazenamento da informação na 

memória, principalmente, na memória de curto termo, também chamada de curto prazo. Essa 

memória armazena uma quantidade pequena de informação que varia entre 7 ± 2, por um tempo de 

5 a 30 segundos. Vale ressaltar, que nem todas as sensações se transformam em percepções, nem 

todas as percepções passam à memória de curto termo e, somente, algumas delas são armazenadas 

na memória de longo termo (Iida, 2005 apud PADOVANI; MOURA, 2008). 

Em documentos hipermídia, a memória de curto termo é a mais utilizada, pois existem 

diversas informações dispostas na tela e destas, inicialmente, o usuário irá armazenar 7 ± 2, na 

memória de curto termo. Destas, ele decidirá quais serão armazenadas na memória de trabalho ou 

de longo termo, que possui caráter associativo. 

A memória de trabalho, que é temporária, é o meio do caminho, entre a memória de curto e 

longo termo. Informações que chegam da memória de curto termo, são trabalhadas, são 

concatenadas na memória de trabalho, para depois serem enviadas para a memória de longo termo. 

Ela é, portanto, uma memória temporária, e as informações ali contidas podem ser retidas por um 
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tempo bem maior (dias e meses) que a memória de curto termo (segundos e minutos), porém não de 

forma permanente. 

Convém observar que a memória se transforma ao longo do desenvolvimento humano com 

forte influência da linguagem e dos significados. Para Vygotsky (1998), a memória natural, não 

mediada, é mais presente nas determinações inatas do indivíduo, partindo de estímulos externos 

sobre os mesmos. É o registro involuntário de experiências que acumulam informações e estas, em 

situações posteriores, podem ser utilizadas. Já a memória mediada, além do registro das 

experiências, recuperação e uso posterior, faz uso da ação voluntária do indivíduo, usando 

elementos mediadores como apoio para lembrar de informações ou conteúdos específicos. 

O autor acrescenta que o uso de signos aumenta significativamente a capacidade de 

memorização, estabelecendo claras relações com o processo de aprendizagem.  

Borges & Souza (2002) explicam que a memória de trabalho também é responsável pelo 

retorno, pela recuperação das informações que estão na memória permanente, até um meio de saída 

(fala, escrita, etc). Usando algum tipo de mecanismo, a recuperação é feita e levada à memória de 

curto termo. Os mecanismos de recuperação podem ser: analogias, metáforas, regras, exceções às 

regras, mnemônicos ou outros tipos de auxiliares que o ser humano usa para "não esquecer" de 

algo. Desta forma, as informações que chegam e saem da memória permanente passam pela 

memória de trabalho, lá sendo as informações tratadas e organizadas. 

Santaella (2004) frisa que as repetições auxiliam a memória de longo termo, pois quanto 

mais operações corretas são realizadas com sucesso pelo usuário, são mais armazenadas na 

memória de longo termo. Neste sentido, estamos propondo uma interface que consiste na mesma 

unidade visual para todos os OA. Assim, o usuário aprenderá o sistema mais rapidamente, pois 

repetirá as mesmas operações de navegação e obtenção da informação pelo documento, com 

sucesso. No capítulo V, retomamos essas especificidades e apresentamos a unidade visual adotada 

para todos os OA produzidos. 

Compreendermos como as informações são armazenadas e recuperadas na memória, orienta-

nos em função da projeção de uma interface que seja de navegação intuitiva e de fácil aprendizado 

pelo usuário, pois é a partir de como a propomos e dos elementos que dispomos (signos), que certos 

processos cognitivos podem ser desencadeados acerca do sistema e do objeto de conhecimento. 

4.5 OA E ALFABETIZAÇÃO 

O OA é um recurso intuitivo, principalmente, pelo suporte multimídia e linguagem 

hipermídia de sua interface, por seu aspecto lúdico e pela facilidade de interatividade com os 
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elementos dispostos na tela, sejam eles imagens, textos, animação, vídeo, sons, desenhos, gráficos, 

nós (links), entre outros, bem como por sua forma de leitura e navegação.  

Esse tipo de interface, a intuitiva, favorece a utilização quando os usuários não dominam os 

recursos tecnológicos ou ainda não possuem habilidades de leitores e escritores avançadas, pois 

facilita a aprendizagem sobre o sistema através dos elementos dispostos na tela. 

Quando bem projetada, a interface pode desencadear processos cognitivos que são 

relevantes para a aprendizagem por envolverem a percepção, a atenção, a memória, a tomada de 

decisão, a resolução de problemas, entre outros processos.  

De qualquer forma, mesmo que o aluno em processo de alfabetização digite letras a esmo, 

navegue pela interface observando os elementos dispostos na tela, as animações, ou clique nos 

ícones, imagens e botões disponíveis, estará manipulando elementos da linguagem, com a ajuda e a 

mediação do professor e de outros colegas. Desta forma, ele pode internalizar alguns conceitos e ir 

se apropriando da tecnologia do computador e do documento hipermídia, até conseguir operá-los 

sozinho. 

Segundo Vygotsky (1998), o aprendizado desperta processos internos de desenvolvimento 

que são capazes de operar somente quando a criança interage em seu ambiente e em cooperação 

com seus companheiros. Uma vez internalizados esses processos, tornam-se aquisições 

independentes. Ele acrescenta que, desde o nascimento da criança, o aprendizado está relacionado 

ao desenvolvimento. Ou seja, é o aprendizado que gera processos internos de desenvolvimento, e 

isso só é possível, através do contato do indivíduo com algum ambiente cultural e o outro social. 

A capacidade da criança de realizar tarefas de forma independente é chamada de nível de 

desenvolvimento real, ou seja, o que ela já consegue fazer sozinha é uma etapa alcançada. Ou seja, 

são processos de desenvolvimento consolidados. Já a capacidade de desempenhar atividades ou 

tarefas com a ajuda de outras pessoas é o nível de desenvolvimento potencial. A criança não 

consegue realizar a tarefa sozinha, mas se torna capaz de realizá-la com a ajuda de outra pessoa. 

É a partir desses dois níveis de desenvolvimento, que o autor define a zona de 

desenvolvimento proximal (ZDP) como a linha entre os dois níveis (real e potencial). É o percurso 

para desenvolver funções em processo de amadurecimento, ou seja, é um período de transição, pois 

o que a criança é capaz de fazer hoje, apenas com a ajuda de alguém, amanhã ela conseguirá fazer 

sozinha. 

Teberosky (2004, p.157) enfatiza que para ser usuário de um documento multimídia, não é 

necessária uma capacidade muito acabada de leitura e isso ajuda os que estão iniciando. Ela 
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acrescenta que “a animação parece ajudar a recordação da história, mais do que as imagens estáticas 

dos livros”. 

A integração de diversas mídias, num mesmo documento, enriquece o conteúdo e cria 

condições para uma aprendizagem mais autônoma na exploração de interfaces intuitivas e 

dinâmicas, em contato com animações, textos, imagens, vídeos, som, desenhos, etc. 

Cesareni (1999 apud TEBEROSKY, 2004) diz que: 

Se além de frequentarem o processador de textos, elas dispuserem de programas de 
jogos, de livros falantes ou puderem olhar como se navega na internet, as crianças 
começam a ver que não apenas se utiliza o meio linguístico da escrita, mas também 
outros meios simbólicos. Poder interagir com esses recursos multimídia pode 
ajudar a aprender formas culturais diferentes e a desenvolver aspectos diversos da 
mente (CESARENI, 1999 apud TEBEROSKY, 2004, p.163). 

Além da utilização de documentos multi ou hipermídias em si, o teclado, também, pode 

contribuir na alfabetização inicial dos alunos, pois nele, as letras estão dispostas por completo e 

para escrever, é necessário reconhecê-las e situá-las. O teclado pode auxiliar a criança a perceber 

que as letras do alfabeto constituem um grupo finito, pois todas estão dispostas nele. A observação 

e a reflexão sobre o conjunto de letras orientam a criança na escolha das letras que deseja utilizar. A 

criança pode ainda, por percebê-las fora da ordem alfabética que estão habituados em sala de aula, 

situá-las, pois no teclado é utilizada a disposição QWERTY31 de máquinas de escrever. Pode, 

também, observar a forma das letras, fazendo relações entre elas. Nas teclas, estão em bastão e ao 

apertá-las, pode observá-las na tela de outra forma, como a minúscula, além de ver a mesma letra 

em diversos tipos. Assim, o teclado pode apoiar o aprendizado das crianças em saberem quantas e 

quais são as letras, como na correspondência entre suas formas gráficas. 

No teclado, a opção de teclar o espaço pode colaborar na aprendizagem da separação de 

palavras, evitando uma série ininterrupta de letras. As letras visualizadas na tela podem ser objetos 

mais fáceis de correção e reconhecimento de letras equivocadas, por serem digitadas letra a letra. 

Um fator importante no processo de alfabetização para Vygotsky (1998) é mostrar à criança 

que aprender a escrever é necessário e relevante para a vida. Desta forma, deveria ensinar a 

linguagem escrita e não apenas a escrita em si, ou o desenho das letras. Assim, a criança passaria a 

ver a linguagem escrita como um momento natural de seu desenvolvimento e, não, como um 

treinamento de fora para dentro. 

                                                           
31

 A disposição mais popular e  considerada padrão (ISO 9995) a partir de 1971, é a disposição chamada de QWERTY. Esta 
disposição foi inventada por Christopher Latham. Sholes, Glidden e Soule, em 1878, e usada em uma máquina de escrever da 
Remington. 
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No livro A formação da mente, Vygotsky (1998) traz contribuições de Montessori, quanto 

ao jardim da infância ser o lugar apropriado para o ensino da leitura e escrita, e ele conclui que o 

melhor método é aquele que faz as crianças descobrirem as habilidades de ler e escrever durante 

situações de brinquedo. Ou seja, que as letras façam parte da vida das crianças, da mesma forma 

que é o aprendizado da fala para elas. Ele enfatiza que as crianças devem sentir a necessidade de ler 

e escrever no seu brinquedo. 

O OA através de sua estrutura de elaboração pode, a partir de atividades interativas, ajudar a 

criança que se encontra na zona de desenvolvimento proximal, a alcançar o desafio proposto, pois 

conta com recursos como o áudio – através de narrações explicativas – e, também, através do vídeo 

e imagens, pode apresentar cenas que contribuam para o entendimento do conceito a ser trabalhado 

na atividade, ou ainda utilizar-se de desenhos e animações como esclarecedores do desafio. Além 

disso, contando com a quantidade média de 10 computadores nos laboratórios de informática da 

maioria das escolas públicas no Brasil, o uso dos OA, deve acontecer em duplas. Desta forma, além 

de um aluno ajudar o outro e, juntos, cooperarem na solução do desafio, o professor poderá 

organizar as duplas de acordo com as hipóteses de concepção da escrita, estimulando o avanço de 

uma hipótese a outra. 

Concluímos essa seção sobre a alfabetização e a tecnologia, com a compreensão de que a 

alfabetização e o letramento são mais exigidos na sociedade contemporânea, principalmente, pelo 

uso das TIC em diversas práticas sociais de leitura e de escrita, e que para o indivíduo ter autonomia 

quanto ao uso do computador, softwares e, principalmente, a internet, é necessário que seja 

alfabetizado.  

Sabemos, também, que é possível o indivíduo não alfabetizado manipular o computador, 

clicar em ícones, digitar letras com o teclado e jogar algum jogo, mas nos referimos à autonomia, 

quanto ao seu uso cotidiano e, nisso, incluímos a consciência sobre o que é, porque e para que é 

usado, bem como a consciência sobre modificar, processar, armazenar e analisar informações e, 

também, produzir conhecimento. 

Assim, procuramos elaborar uma nova proposta digital, em formato de OA que, ao mesmo 

tempo, possam ser de fácil acesso e manuseio para os professores e alunos, e que tenham como 

principal temática, a alfabetização inicial. Desta forma, acreditamos que tanto professores como 

alunos, irão, com o uso desses recursos, inicialmente, adquirir familiaridade com as ferramentas e 

mídias e com o tempo, avançarão no caminho em direção a novas propostas, recursos, atividades 

mais elaboradas e complexas, referentes ao uso das TIC. 
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Nesse estudo que ora desenvolvemos, sabemos que nosso usuário-alvo (aluno) não é leitor 

ou escritor, e o nosso propósito é o de utilizar o OA – um recurso acessível através do computador e 

da internet – para ajudá-lo a adquirir tais conhecimentos e habilidades para ler e escrever. 

Nesta concepção, temos como desafio o de não deixarmos o aluno perdido frente à tela, sem 

rumo, sem perceber as informações, por não ler e escrever. Então, estamos partindo da premissa de 

que nosso usuário-alvo está em processo de alfabetização e, ainda, não conhece o sistema 

alfabético, portanto não está apto a ler enunciados na tela ou digitar em formulários ou navegarem 

na internet para a busca de algum assunto, entre outras ações. Nossa proposta é a de desenvolver e 

sugerir apenas o uso do OA, acessível através da internet e que usa o computador como principal 

ferramenta de acesso. 

Portanto, fica claro que lidamos com um público específico e que, habitualmente, não faz 

parte do público-alvo primário que consta no briefing enviado para os desenvolvedores de sistemas, 

pois normalmente os sistemas são desenvolvidos partindo da premissa de que quem irá utilizá-lo, é 

alguém alfabetizado. Nessas condições, declaramos que através de suas características como a 

multimídia, a animação, a simulação, o caráter lúdico, o aspecto intuitivo de navegação, o apelo 

visual (formas e cores), a dinâmica de atividades interativas com a resolução de problemas e 

desafios, o OA é adequado como recurso digital destinado à alfabetização de crianças. 

Sendo assim, como forma de iniciarmos um processo interativo entre o indivíduo não 

alfabetizado e a aquisição da leitura, da escrita em uso social, bem como a apropriação tecnológica 

inicial, produzimos um conjunto de OA, que detalharemos no Capítulo 5, a seguir. 
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CAPÍTULO 5 

 

UM CONJUNTO DE OA PARA A ALFABETIZAÇÃO 
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5 A PROPOSIÇÃO DE UM ENCONTRO 

Em especial, este capítulo é direcionado ao desenvolvimento computacional dos OA, porém, 

procuramos dar maior ênfase aos aspectos educacionais que aos técnicos. 

Por ser esta uma pesquisa multidisciplinar, neste capítulo, também, abordaremos o design e 

a comunicação para apresentarmos os OA, seguindo três divisões, conforme os níveis: Pré-Silábico, 

Silábico e Alfabético. Assim, descrevemos seus objetivos educacionais e expectativas quanto à 

utilização, para que se tornem ferramentas cognitivas úteis no processo de ensino-aprendizagem.  

5.1 O CONJUNTO DE OA COMO FERRAMENTA COGNITIVA 

Segundo Jonassen (2000), as ferramentas cognitivas são recursos digitais que demandam 

que os alunos pensem de forma significativa, de modo que utilizem o recurso para representar o que 

sabem. Para o autor, as ferramentas cognitivas representam uma abordagem construtivista da 

utilização dos computadores, ambientes, atividades ou quaisquer outras tecnologias, que estimulem 

os alunos na reflexão, manipulação e representação sobre o que sabem, em vez de reproduzirem o 

que impõem para dizerem. Assim, entendemos que o conceito de ferramenta cognitiva independe da 

plataforma tecnológica, desde que o conhecimento seja construído pelo aluno e mediado pelo 

professor, a partir de novas condições de aprendizagem propiciadas pelas tecnologias, em nosso 

estudo, o OA. 

O papel do professor, também é o cuidar que o aluno aprenda. O conhecimento não deve ser 

transmitido pelo professor e, sim, mediado por ele. As novas dinâmicas de aprendizagem 

propiciadas pela TIC redefinem o papel do professor, pois ele não é o único detentor do saber. 

Concordamos com Demo (2003), quando diz que o professor deve assumir a função de orientador e 

avaliador, papel este, que é insubstituível. O mundo virtual não pode supri-lo, mas pode redefini-lo 

em outros termos.  

Com o foco nas novas condições de aprendizagem facilitadas pelas TIC, Jonassen et al. 

(1999 apud JONASSEN, 2000) defendem que as ferramentas cognitivas devem propiciar uma 

aprendizagem ativa, construtiva, intencional, autêntica e cooperativa. Tais características são 

percebidas na estrutura técnica e dinâmica de uso do conjunto de OA que desenvolvemos, conforme 

descrições a seguir: 

- Ativa: os alunos interagem com um ambiente e manipulam os elementos nesse ambiente, 

observam os efeitos de suas intervenções e constroem suas interpretações a partir das interações; 



120 

 

- Construtiva: os alunos integram novas experiências e interpretações no seu conhecimento 

prévio sobre o mundo, constroem seus modelos mentais para explicar o que observam; 

- Intencional: os alunos tomam decisões, elaboram suas estratégias de ação, encontram e 

formulam respostas; 

- Autêntica: os alunos realizam tarefas de aprendizagem numa situação significativa dentro 

de seu contexto, por simulação, desafio ou situação-problema; 

- Cooperativa: os alunos negociam uma expectativa comum, constroem juntos a 

compreensão da atividade, fazem acordos sobre as soluções e os métodos de utilização. 

Com especial atenção ao conceito de ferramenta cognitiva, temos a expectativa de que os 

alunos irão, com o OA, perceber a informação, interpretá-la, organizá-la e representar seus 

conhecimentos na busca pela solução dos desafios propostos a eles. Ou seja, buscamos na 

construção do OA, chegar às condições ideais para que ocorra a aprendizagem, por meio de tarefas 

que desencadeiam processos cognitivos. 

Neste sentido, projetamos um ambiente virtualizado que possa explorar o objeto de 

conhecimento pelo campo perceptivo; que trabalhe com as emoções, na busca de motivar os alunos 

para o próprio aprendizado; que seja flexível quanto o ritmo de aprendizagem do aluno; que 

conduza ao raciocínio sobre as situações vivenciadas; que aproxime o objeto do estudo à realidade 

do aluno por animações e simulações; e que explore diferentes possibilidades sobre o que está 

estudando, na fundamentação de suas hipóteses (SCHANK, 1997). 

Neste sentido, as atividades propostas nos OA privilegiam a resolução de problemas e a 

tomada de decisão. É por meio de desafios propostos que o aluno irá interagir com a interface e o 

objeto de conhecimento. 

A resolução de problemas está diretamente ligada à tomada de decisões quanto às tarefas 

cognitivas, pois é preciso tirar conclusões lógicas, com base em informações recebidas, e também, 

avaliar e escolher opções. 

De acordo com Matlin (2004 apud PADOVANI; MOURA, 2008), todos os problemas têm 

três componentes: estado inicial (situação no início do problema); estado meta (alcançado quando 

se resolve o problema); obstáculos (restrições que dificultam o progresso do estado inicial para o 

estado meta). 

O processo de tomada de decisão envolve a percepção, a atenção e a memória, pois o aluno, 

inicialmente, faz a coleta de informação que fundamenta a decisão, em seguida, avalia as opções 

existentes, decidindo por uma delas, e por fim, monitora o resultado sobre a decisão tomada. No 
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caso de um resultado não satisfatório, o aluno pode reiniciar o processo, com uma nova coleta de 

informações e avaliação das opções. Nessa dinâmica, o aluno pode fazer uso e reuso do OA por 

quantas vezes quiser, bem como, o professor, com a promoção de novos desafios, ampliando ou 

reduzindo os obstáculos para os alunos alcançarem a meta no desafio. 

5.2. A INTERFACE DO CONJUNTO DE OA 

Iniciaremos a apresentação dos OA por suas características comuns, para então, expormos o 

que foi definido para cada um deles, seguindo as orientações de Nielsen (2001 apud AGNER, 

2006); Shneiderman (1998 apud AGNER, 2006) acerca das heurísticas32 de desenvolvimento para 

internet, usabilidade e arquitetura da informação, chegamos a um padrão de navegação único e a 

mesma unidade visual que se repete em todos os OA. A partir da consistência da interface, 

facilitamos o entendimento dos usuários (professores e alunos) sobre o sistema projetado. 

Desta forma, ao acessarem o OA pela segunda vez, já terão mais segurança quanto sua 

manipulação e navegação, ou seja, já estarão mais familiarizados com os botões fundamentais para 

navegar e interagir com o sistema, gerando maior autonomia na execução das atividades propostas. 

Os botões de navegação são fixos e dispostos em todas as telas. Sobre cada botão, há um signo que 

o ilustra e, em baixo, há a etiqueta, por extenso, reforçando seu entendimento. Ao passar o mouse 

sobre os botões, o áudio dispara, facilitando ainda mais a navegação para o público-alvo. 

Vale lembrar que nosso público-alvo, o aluno em processo de alfabetização, ainda não 

adquiriu as habilidades básicas de leitura e de escrita, por isso, optamos por estabelecer nos botões 

de navegação, variadas formas que possibilitem e reforcem seu entendimento: signo, palavras e 

som. 

Em cores quentes, que remetam à sensação de alegria e conotação de atenção, utilizamos 

uma borda na cor laranja com um contorno na cor amarela, que delimita a área de navegação padrão 

da área de inserção dos conteúdos, com fundo branco, gerando um contraste interessante na 

divisória. Assim, com o intuito de aproximar o sistema projetado dos alunos e estimulá-los a 

executar as atividades e a memorização dos elementos, chegamos a uma interface que utiliza 

variadas cores, mas a cor laranja é mais presente, como ilustrado na figura a seguir. 

                                                           
32 Soluções já comprovadas para resolução de problemas. 
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Figura 5: Unidade Visual do OA 
Fonte: Patricia Gallo 

 

Segundo Farina et al. (2006), as cores atuam sobre a emotividade humana e produzem uma 

sensação de movimento, uma dinâmica envolvente e compulsiva. Aproximam, distanciam e foram 

classificadas como quentes e frias pela criação publicitária.  

O autor diz que as cores quentes, que integram o vermelho, o laranja e pequena parte do 

amarelo e do roxo, parecem nos dar a sensação de proximidade, calor, densidade, opacidade, 

secura, além de serem estimulantes. A escolha pela cor laranja como cor mais chamativa foi devido 

ao nosso público-alvo se constituir de crianças. Nesse período de vida da criança em que o 

cristalino do olho humano absorve mais a luz do vermelho, laranja (vermelho moderado), amarelo, 

pois no decorrer dos anos, na idade adulta, com o cristalino do olho tornando amarelo, a preferência 

é para as cores azul e verde. Desta forma, ficou comprovado que indivíduos mais jovens preferem 

cores fortes (BAMZ, 1980 apud FARINA; et al., 2006). 

Ainda sobre a interface e a usabilidade, destacamos que os OA foram projetados priorizando 

o feedback (retorno) a cada ação do usuário, seja com uma mensagem, o disparar de um som, na 

mudança de cor ou no afundar do botão clicado; o fechamento das atividades com mensagens de 

Parabéns e Tente novamente, indicando se ele ainda está no processo de execução da atividade ou 

se já finalizou; a opção de voltar, sair ou reiniciar sempre que desejar, ou reverter uma ação 

equivocada; o controle de uso e da atividade é do usuário, ou seja, se ele não manipular os 

elementos da interface, nada acontece, ele conduz a navegação. 
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Concordamos com Santaella (2001) que quanto maior a interatividade, quanto maior a 

manipulação da interface, mais profunda é a experiência e o envolvimento do usuário, expressos em 

concentração, atenção e compreensão da informação. 

O desenho da interface é determinante na tomada de decisão por parte do usuário, pois, 

quanto mais rica e coerente, mais opções de traçar percursos próprios de navegação são 

vivenciadas, ou seja, na criação de sua própria rede cognitiva. 

A navegação em ambientes virtuais leva à aquisição de conhecimentos espacial sobre a 

relação de seus elementos. O usuário representa este ambiente mentalmente, através de rotas, 

posições, pontos de referência, etc. A tomada de decisão por certo trajeto na busca da informação, 

ou seja, por determinado percurso na navegação, é gerada pelos mapas cognitivos – é uma 

representação interna da organização espacial de determinado ambiente físico ou não. Para Sedig et 

al. (2005 apud PADOVANI; MOURA, 2008), os mapas cognitivos são construídos mentalmente 

quando as pessoas interagem com o ambiente, ou com representações externas desse ambiente, 

elaborando um modelo cognitivo próprio de como crê que seja o ambiente. 

Sabemos que cada usuário toma suas próprias decisões de como navegar no sistema. De 

qualquer forma, buscamos desenhar uma interface simples, delimitando um espaço para os botões 

de navegação e ajuda, e outro espaço, no centro, para o conteúdo das atividades, como forma de 

facilitar e orientar a navegação do nosso usuário-alvo que são crianças em fase de alfabetização. 

Neste sentido, optamos pela predominância da matriz visual e não deixamos de lado as matrizes 

sonora e verbal, que juntas reforçam a mensagem. 

Vale ressaltarmos, ainda, sobre o desenho da interface que, na capa de todos os OA, há um 

botão com a letra “i”, posicionado à direita, na tela, que contém as informações que servem de 

orientação para os professores, como objetivos, descrição das atividades, como utilizar, e outras 

observações. É a partir dessas informações, que o professor irá decidir e optar pelo uso do recurso. 

Além dessa informação, criamos um ícone para que o professor identifique facilmente em quais 

telas encontra as orientações das atividades, e em quais telas deve configurar o conteúdo a ser 

trabalhado pelo aluno. 

 

Figura 6: Ícones para sinalizar as telas destinadas aos professores 
Fonte: Patricia Gallo 
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Destinamos a primeira tela dos OA aos professores, por entendermos que é ele (ou o 

monitor do laboratório) quem irá organizar as atividades para os alunos, que em nosso caso, por 

estarem em processo de alfabetização, podem não compreender de imediato a configuração da 

atividade. Além disso, de acordo com a estrutura disponível nos laboratórios de informática das 

escolas públicas de ensino fundamental, oferecida pelo PROINFO, estabelece que cada laboratório 

deve ter uma pessoa responsável por período letivo, ou seja, que acompanha e orienta os alunos no 

laboratório. 

 Com uma média de 10 computadores por escola, a divisão da turma em 02 ou 03 partes 

para a utilização do laboratório é, muitas vezes, necessária. Isso provoca um revezamento do 

professor entre a sala de aula e o laboratório, já que ele não pode se dedicar, exclusivamente, aos 

alunos que estão no laboratório. Por isso, a tela inicial e a de configuração dos OA são destinadas 

aos profissionais que atuam, também, como responsáveis pelo laboratório. Assim, acreditamos ser a 

forma mais simples de acesso ao OA, dentro da estrutura que a escola dispõe. 

É importante destacarmos que todos os textos que compõem os OA foram criados para a 

versão beta, ou seja, são passíveis de mudança, correção, ajustes, para descreverem melhor os 

objetivos das atividades, bem como os procedimentos de execução e manipulação de seus 

elementos pelo usuário-alvo, futuramente. 

5.3. CARACTERÍSTICAS E ASPECTOS TÉCNICOS DOS OA 

Alguns autores, em suas definições sobre os OA, destacam algumas características que 

contribuem para uma definição mais precisa e reforçam as especificidades e potencialidades do 

recurso para fins educacionais, como por exemplo, o reuso, a combinação, a granularidade, a 

interoperabilidade, a durabilidade e a acessibilidade. 

Com o objetivo de ampliarmos o acesso e a utilização dos OA que produzimos, optamos 

pela licença aberta Creative Commons, que é atualmente aplicada às mídias digitais disponíveis na 

internet, pois concordamos com Wiley (2009) que o simples ato de adicionar uma licença aberta em 

que fornece os direitos de utilização para a aprendizagem, considerando os 4Rs (Reuse, Revise, 

Remix, Redistribute), vai expandir significativamente a compreensão do conceito de reuso dos OA, 

bem como, seu alcance. O autor ainda destaca que a licença aberta parece ser o melhor caminho a 

seguir para que tenhamos uma promissora aplicação de recursos digitais na educação.  

Os 4Rs significam: 1. Reuso (Reuse): Fazer e utilizar cópias do recurso, assim como você o 

encontrou; 2. Revisar/rever (Revise): Alterar ou transformar o recurso de modo que atenda às suas 
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necessidades; 3. Combinação (Remix): Combine o recurso (original ou alterado) com outros 

recursos para melhor atender às suas necessidades; 4. Compartilhamento (Redistribute): 

Compartilhe o recurso original ou alterado com outras pessoas. 

Ainda sobre o reuso do recurso, alguns OA que produzimos possuem o conteúdo flexível, ou 

seja, pode ser alterado e projetado de acordo com o contexto, as necessidades do aluno ou da turma. 

Desta forma, o professor pode servir-se novamente do recurso na prática pedagógica por quantas 

vezes achar válido, alterando o conteúdo a ser trabalhado pelos alunos, adequando às suas 

necessidades. Além disso, com a licença aberta Creative Commons, o professor tem acesso livre ao 

recurso, sem precisar de permissão para sua utilização, sendo possível, também, utilizar em diversos 

lugares, não só nas escolas em que trabalha. Isso facilita o trabalho de planejamento de aulas com a 

utilização dos OA, quando feito em casa. 

Nossa preocupação em disponibilizar uma estrutura de reuso, também, para o conteúdo a ser 

trabalhado pelo aluno, é o de oferecer a possibilidade de adaptação ao contexto e a geração de 

novas conexões cognitivas, a partir dos desafios propostos. Assim, o OA mantém o caráter 

estimulador e desafiador quanto à tomada de decisões e a resolução de problemas. 

Todo OA contém uma tela inicial para que o professor escolha como quer utilizá-lo. Este é o 

diferencial do conjunto de OA que desenvolvemos, pois constatamos que os OA disponíveis na 

internet, e a maioria dos softwares educativos, em CD-Rom, pré-estabelecem o conteúdo, sem a 

opção de adaptação com a realidade da escola, do aluno e a prática do professor. 

Para Freire (2007), alfabetizar implica não a memorização visual e mecânica de sentenças, 

palavras, sílabas, desgarradas de um universo existencial – coisas mortas ou semimortas, mas numa 

atividade de criação e recriação. Cabe frisar, que nessa dinâmica de criação e recriação, o professor 

é fundamental no processo, articulando o diálogo sobre situações concretas com o aluno. Ele é o 

colaborador na alfabetização do aluno, estabelecendo práticas pedagógicas significativas, em que o 

próprio aluno se alfabetiza, de dentro para fora, como sujeito ativo com o mundo e no mundo. 

O bom começo para uma boa prática pedagógica, segundo Freire (1998), é a avaliação do 

contexto em que ela se dará. O pensar crítico sobre o contexto precede a intervenção que o 

professor pretende exercer sobre ele. Assim, temos como premissa a utilização de recursos digitais 

que não imponham o conteúdo a ser trabalhado pelo professor e o aluno, por isso, optamos por 

desenvolver alguns OA que possibilitem a adequação ao contexto que deve ser avaliado, 

antecipadamente, pelo professor. 

Nos OA, algumas especificações sobre as características mais técnicas são percebidas, como 

por exemplo, a granularidade e composição de cada recurso. A combinação de diversos elementos 
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como imagem, desenho, texto, áudio, vídeo, animação, atividade interativa, entre outros, determina 

a granularidade do recurso, ou seja, seu tamanho.  

Polsani (2003) afirma que o OA deve ser uma combinação de vários elementos. É a 

composição de um objeto que coloca em prática o princípio de intenção de aprendizagem. Para ele, 

além disso, o mesmo conteúdo pode ser servido para os alunos com deficiência, sem a necessidade 

de considerações adicionais de desenvolvimento, quando combina elementos variados. 

Os OA que desenvolvemos podem ter tamanho igual ou inferior a um megabyte (1mb). Esse 

tamanho foi estabelecido por ser um recurso digital, de acesso via internet, portanto utilizado 

através de um web site, e por isso, devem ser leves, considerando as variadas velocidades de 

conexão que os usuários podem utilizar.  

O tempo de duração pode variar de 15 a 30 minutos, de acordo com a quantidade de desafios 

por OA. Conforme recomenda Sthepherd (2000), o tempo não deve ultrapassar 30 minutos para ser 

utilizado em várias situações. Neste sentido, estabelecemos o máximo de três desafios por OA, 

estimando o tempo de permanência dos alunos no laboratório, de 30 a 50 minutos, já que deve 

haver um revezamento, na mesma turma, para que todos possam utilizar os computadores. 

Quanto à interoperabilidade e durabilidade, o conjunto de OA pode ser utilizado em 

qualquer sistema operacional e plataforma, permanecendo ativo mesmo com a atualização de 

hardware e software. Por obter caráter lúdico e apelo visual intenso são produzidos pelo software 

Flash, da empresa Adobe, e publicados em extensão swf, por isso podem ser acessados também em 

diversos navegadores de web site, como os gratuitos, Firefox Mozila e Chrome da Google, e os 

proprietários Safári, Internet Explorer, entre outros. 

A única exigência para o funcionamento dos OA é a instalação do plugin33 Adobe Flash 

Player, em versão igual ou superior a 08. Normalmente, quando acessamos uma página na internet 

que necessita do plugin e o mesmo não está instalado, o próprio navegador detecta a ausência e nos 

pergunta se queremos baixá-lo e executá-lo no navegador. Esta ação facilita o acesso para os 

usuários que, ainda, não se sentem confortáveis com os aspectos mais técnicos sobre a internet, os 

programas e o computador. É importante destacarmos que o navegador Chrome já vem com suporte 

integrado ao plugin Flash Player. Neste caso, não haverá a necessidade de instalação do mesmo 

para os usuários que optarem por navegar pela internet com o navegador da Google. 

Após detalharmos as características e os aspectos técnicos necessários para o funcionamento 

dos OA, passamos à descrição do conjunto de OA que produzimos com foco na alfabetização de 

crianças.  

                                                           
33 Plugin são programas que adicionam funções a outros softwares ou serviços online.  
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5.4. O CONJUNTO DE OA PARA ALFABETIZAÇÃO DE CRIANÇAS 

Dentro das atividades sugeridas pelos professores como significativas para o processo de 

alfabetização dos alunos, a escolha sobre o que projetar em formato de OA, optou por priorizar o 

que seria, realmente, um diferencial, considerando as características da hipermídia e do 

computador. Ou seja, buscamos promover uma experiência de interação do aluno com a leitura e a 

escrita diferente da que ocorre na sala de aula. Para isso, destacamos a animação, a simulação, a 

comunicação audiovisual, a tatilidade e a adaptação às necessidades de aprendizagem dos alunos, 

como aspectos fundamentais para nossas escolhas. 

Essa não foi uma tarefa fácil, já que nos questionávamos: O que o OA traz de diferente para 

essa atividade? Onde está a diferença de usar a TIC para ajudar na aprendizagem do aluno? Para 

respondermos essas perguntas, contamos, também, com a experiência dos professores, nossos 

sujeitos de pesquisa, e do referencial teórico apresentados nas partes III e IV. Assim, chegamos ao 

conjunto de OA que detalharemos a seguir, conforme os níveis de escrita. 

As atividades mais citadas pelos professores serviram como base de apoio para a montagem 

dos desafios. Desta forma, desenvolvemos atividades que envolvem o nome próprio do aluno, listas 

de palavras, parlendas, textos memorizados e a produção de texto. 

Na descrição de cada OA, apresentamos o escopo, algumas habilidades e competências que 

os alunos podem ter desenvolvido após seu uso, bem como seu diferencial, em comparação a forma 

como a atividade é aplicada em sala de aula. 

É importante registrarmos que todas as imagens do tipo clip-art que utilizamos nos OA são 

de propriedade da Microsoft Corporation34, que detém todos os direitos de uso. As imagens estão 

disponíveis no site da Microsoft Online, e não serão utilizadas para fins comerciais, conforme 

recomenda a Nota Legal, no site Microsoft Brasil.  

5.4.1. Nível Pré-Silábico 

5.4.1.1. Nomes ou palavras: conhecendo as letras do alfabeto 

O escopo desse OA é de conhecer e identificar as letras do alfabeto. Para isso, estamos 

propondo três atividades em que se pode trabalhar com nomes próprios ou palavras que sejam 

significativas para o aluno. As atividades propiciam, também, a memorização global de palavras, 

análise de letras que formam uma palavra e o aspecto gráfico das letras por comparação. 
                                                           
34 AVISO DE DIREITO AUTORAL. Copyright 1996 Microsoft e/ou seus fornecedores, One Microsoft Way, Redmond, Washington 
98052-6399, E.U.A. Todos os direitos reservados. <http://www.microsoft.com/brasil/misc/cpyright.htm> 
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Após a utilização desse OA, o aluno pode se familiarizar com a forma das letras, ampliar seu 

repertório de letras, bem como identificar, com maior rapidez, as letras que formam palavras 

significativas para ele, como seu nome, de algum amigo ou das coisas de que mais gosta. O 

diferencial do OA é a adaptação do conteúdo a ser trabalhado pelo aluno, ficando mais próximo às 

suas necessidades de aprendizagem, como trazer o universo vocabular do aluno para ser trabalhado 

em forma de escrita, bem como conhecer o som das letras através de áudio quando o aluno interage 

com elas. 

No nível pré-silábico, as palavras são analisadas de outros pontos de vista, como o número 

de letras, letras iniciais e finais, ordem das letras, o tamanho e a posição da palavra. Segundo Grossi 

(2008a), neste nível, é importante que as crianças memorizem como se escrevem as palavras, 

mesmo não fazendo a vinculação com a pronúncia. A autora acrescenta que as palavras 

memorizadas serão fonte de conflito no nível silábico, e isso é rico para o processo de alfabetização. 

 Na tela inicial do OA, o professor pode optar por trabalhar com nome próprio ou com 

palavras diversas. Inserimos essas opções, pois esse é um OA em que o professor determina com o 

que quer trabalhar com os alunos. Se optar por NOME, será direcionado a atividades que tem o 

nome próprio como contexto. Já, se optar por PALAVRA, irá para as mesmas atividades, porém 

com um contexto diferente. Como mostra a figura a seguir. 

 

Figura 7: Tela inicial do OA Nome/Palavra 
Fonte: Patricia Gallo 

 

Na segunda tela, o professor digita o valor a ser trabalhado pelo aluno nas atividades. Após 

salvar, o sistema captura o valor de cada campo digitado e a interface é iniciada, adaptando-se ao 

conteúdo inserido. Cabe frisar que todas as atividades propostas configuram-se tendo como valor, o 

que foi digitado. O mesmo acontece na opção PALAVRA. 
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Figura 8: Tela de inserção do valor a ser trabalhado pelo aluno 
Fonte: Patricia Gallo 

 

Na primeira atividade o aluno visualizará seu nome em três etiquetas com o objetivo de 

promover a memorização global do nome. Em seguida, ele deve arrastar cada etiqueta para um dos 

objetos dispostos na tela. Nessa atividade, o aluno pode perceber a estabilidade da escrita do próprio 

nome, ou seja, perceber que um nome específico se escreve sempre do mesmo jeito. 

 

Figura 9: Tela da atividade um: colar etiquetas 
Fonte: Patricia Gallo 
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Na atividade “Colar Etiquetas” trabalhamos também com o letramento escolar, ou seja, o 

aluno irá etiquetar com seu nome, identificando a quem pertence cada um dos objetos: caderno, 

estojo e porta-lápis. 

 A segunda atividade apresenta o bingo de letras, atividade muito usada pelos professores em 

sala de aula. Com o nome exposto, o aluno, a partir de letras que aparecem, aleatoriamente, ao 

clicar no saco de sorteio, procura a letra igual em seu nome. Caso a encontre, arrasta e sobrepõe; 

caso não a encontre em seu nome, ele a posiciona, com o arrastar do mouse, na estante das letras. 

Desta forma, o aluno está analisando a forma gráfica e o som de cada letra, pois ao clicar sobre cada 

uma, seu som dispara. 

Os professores tiveram dificuldade em perceber que nas prateleiras deveriam ser colocadas 

as letras que não estão contidas no nome exposto. Desta forma, mudamos o enunciado e 

acrescentamos explicações do que conter em cada parte da tela, com maior ênfase nas prateleiras. 

Vale lembrar que todas as palavras expostas na interface do OA disparam sua pronúncia, em 

áudio, ao passar o mouse ou clicar sobre elas: etiquetas, caderno, porta-lápis, prateleira de letras, 

etc. 

 

Figura 10: Tela da segunda atividade: bingo de letras 
Fonte: Patricia Gallo 

 

A terceira atividade expõe o nome do aluno e, abaixo, estão dispostas todas as letras do 

alfabeto. O aluno precisa identificar as letras que são iguais às do seu nome e arrastá-las, cobrindo 

as letras em marca d’água. Nessa atividade, o aluno observa os aspectos gráficos das letras, 

dispostas em ordem alfabética, bem como pode ouvir o som de cada letra, além de começar a 
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perceber que para formar um nome, as letras não são colocadas em ordem alfabética, mas seguem 

um ordem conforme a pronúncia.  

 

Figura 11: Tela da terceira atividade: identificar as letras do nome 
Fonte: Patricia Gallo 

 

A tela final de todos os OA é a mesma, acreditamos, com isso, facilitar o entendimento 

sobre o sistema e a navegação. Caso o aluno queira, da última tela, poderá retornar ao início e 

refazer todas as atividades. A tela final dos OA é ilustrada a seguir. 

 

Figura 12: Última tela dos OA 
Fonte: Patricia Gallo 
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Na maioria das atividade, não inserimos validação na navegação com os botões fixos por 

compreendermos que o erro é construtivo e que neste nível, os alunos podem se frustrar, caso não 

avancem, já que estão no início do processo de alfabetização.  

Caso a professora escolha trabalhar com PALAVRAS, na tela inicial do OA, a primeira 

atividade é diferenciada, adaptando-se ao conteúdo. Nela, o aluno irá arrastar as palavras para uma 

folha de caderno. Com esta atividade, o aluno pode perceber que a escrita é feita da esquerda para a 

direita, e de cima para baixo, linearmente, além de analisar as letras, o aspecto gráfico e a totalidade 

da palavra, pois na hipótese pré-silábica, a escrita ainda é um grafismo e qualquer conjunto de 

letras, pode ser uma palavra e, até o mesmo conjunto de letras, pode ser várias palavras.  

 

Figura 13: Tela da atividade um: colar etiqueta no caderno 
Fonte: Patricia Gallo 

 

Esse OA pode ser utilizado, também, por alunos silábicos sem e com valor sonoro, para 

refletirem sobre o sistema de escrita, e o pensamento sobre os três atributos da associação de letras 

a uma palavra: quantidade, qualidade e a ordem das letras. 

5.4.1.2 Distinção de Letras, Números e Sinais/Símbolos 

O escopo deste OA é trabalhar com a distinção entre letras, números e sinais/símbolos. 

Juntamente com as atividades aplicadas em sala de aula, este OA pretende, através da classificação 

dos elementos, mostrar que há diferenças entre eles e que com o mesmo tipo de linha ou traço 

podemos representar letras, números ou símbolos. Como orienta Grossi (2008a), o nível pré-

silábico visa, também, que a criança distinga imagem de texto e letras de números. 
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Após o uso deste OA, o aluno pode classificar mais facilmente as letras, os números e os 

sinais/símbolos. Para isso, estamos propondo uma forma mais lúdica para que essa classificação 

seja feita e, ao mesmo tempo, trabalhamos o letramento, através de placas diversas como letreiros 

de lojas, anúncios e sinalizações. Com isso, o aluno pode perceber que as letras, os números e os 

símbolos/sinais estão dispostos em sua volta, na rua, no comércio e na publicidade, bem como 

servem para comunicar uma mensagem. 

O diferencial nesse OA é a ludicidade pela pintura e interação com os livros na organização 

e disposição dos mesmos. Assim, escolhemos como ambientação para a primeira atividade, uma 

estante de livros de uma biblioteca, e na segunda, a disposição de cartazes e placas que encontramos 

em ruas e estabelecimentos comerciais. 

Na primeira atividade, o aluno é convidado a colocar os livros na estante. Do lado esquerdo, 

12 livros são expostos e com o arrastar do mouse, o aluno coloca-os na estante, em qualquer uma 

das prateleiras e em qualquer ordem. Ao colocar todos os livros na estante, o aluno ganha uma 

mensagem de Parabéns como recompensa pelo bom trabalho e incentivo para continuar. 

 

Figura 14: Tela da primeira atividade (etapa I): colocar os livro na estante 
Fonte: Patricia Gallo 

 

Após a mensagem de Parabéns, automaticamente, a segunda etapa da atividade é 

apresentada na tela. No lado esquerdo, uma paleta de cores surge, e o ícone do mouse se transforma 

em um pincel. 

O objetivo desta etapa é a classificação dos livros que estão na estante, em letras, números e 

sinais/símbolos. Para isso, o aluno precisa pintar cada livro, de acordo com sua etiqueta, ou seja: os 

livros com símbolos de AZUL, os livros com números de VERDE e os livros com letras de 
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VERMELHO. Em qualquer momento, o aluno pode clicar no sinal de “legal” para ver se sua 

pintura está certa, como mostra a figura a seguir.  

 

Figura 15: Tela da primeira atividade (etapa II): pintura dos livros 
Fonte: Patricia Gallo 

 

Nesse OA, estabelecemos a dinâmica de interação reativa em seu desenvolvimento. Nesta 

concepção, não é possível alterar o conteúdo da atividade, e mensagens de incentivo e de atenção, 

como Parabéns e Tente Novamente, estabelecem o avanço de uma atividade para outra em 

sequência. Mesmo assim, como forma de deixar a navegação mais livre, todos os botões de 

navegação estão abertos para que o aluno possa avançar ou retroceder como quiser, caso ele canse 

da atividade ou queira recomeçar. 

Na passagem da primeira para a segunda atividade, uma tela introdutória apresenta um 

questionamento ao aluno, chamando sua atenção para o tema: 
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Figura 16: Tela introdutória da segunda atividade 
Fonte: Patricia Gallo 

 

Na segunda atividade, o aluno precisa, entre quatro placas dispostas na tela, identificar as 

que só contêm letras, como mostrado na figura a seguir. 

 

Figura 17: Tela da segunda atividade: marcar os cartazes 
Fonte: Patricia Gallo 

 

Com o intuito de reforçar o entendimento, após o acerto, o aluno pode repetir a atividade, 

com uma nova disposição de livros e uma nova disposição de cartazes, pois há uma variação de 48 

exposições diferentes delas, dispostas por um sistema randômico, ou seja, aleatório, que possibilita 

o uso do OA por várias vezes. 
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5.4.2. Nível Silábico 

 

A entrada no nível silábico acontece com a superação pelo aluno de algumas ideias e a 

formulação de outras que melhor explicam o sistema de escrita. No nível silábico, o aluno começa a 

considerar a formação da palavra por segmentos, a estabilidade da escrita das palavras e ver que 

tudo o que é dito se escreve. A hipótese base do nível silábico é a correspondência quantitativa de 

sílabas orais com letras isoladas. Grossi (2007, p. 14) explica que “o que define o nível silábico é a 

segmentação quantitativa das palavras em tantos sinais gráficos quantas são as vezes que se abre a 

boca para pronunciá-la”. 

Neste nível, o aluno junta letras para formar as palavras pelas formas, sons ou não. No nível 

silábico, a composição das palavras é feita com ou sem valor sonoro. Assim, o aluno pode escrever 

as palavras com traços, com as letras do seu nome, com várias letras do alfabeto, associando ou não 

letras aos seus sons convencionais, por vogais ou consoantes. 

O professor precisa conhecer a variedade de maneiras que o aluno pode escrever uma 

palavra no nível silábico, pois é, também, através de sua intervenção que o aluno chega a novas 

hipóteses. Os professores devem interagir com o aluno dentro de seu esquema de pensamento, e 

uma forma de fazer isso é através de perguntas que propiciem a reflexão e a tomada de decisão 

frente a um problema cognitivo. 

De acordo com essas novas descobertas do aluno, o OA privilegiou a utilização de listas de 

palavras por temas sugeridos pelo sistema ou criado pelo professor conforme a necessidade de 

aprendizagem do aluno ou suas palavras significativas. Grossi (2007, p. 13) explica que “a 

conquista da estabilidade se faz por meio de um trabalho com a escrita de muitas palavras 

significativas”. A autora acrescenta que a memorização global de algumas palavras produz o 

conflito de passagem do nível silábico para o alfabético. 

Esse OA tem como escopo promover a associação entre figuras e nomes, a vinculação 

pronúncia-escrita por análises sonoras sobre as iniciais e o desdobramento oral das palavras em 

sílabas. Após a utilização desse OA, o aluno pode ampliar o número de palavras memorizadas, 

fazer mais facilmente a associação entre a figura e o nome, pronúncia-escrita. Neste sentido, 

acreditamos que a partir da visualização de uma figura, o aluno ao pronunciar seu nome, buscará 

entre as palavras disponíveis em uma lista, qual a representa, observando a quantidade de letras, 

som da primeira letra, além de fazer uso das estratégias de leitura pela letra inicial, final, etc. Assim, 

a primeira tela do OA é destinada ao professor ou ao responsável pelo laboratório de informática. 

Nela, o professor seleciona como quer o conteúdo para as atividades. Para tanto, deve selecionar 
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uma das lista de palavras já sugerida pelo sistema ou compor sua própria lista, selecionando as 

figuras na internet e digitando as palavras correspondentes às figuras. 

Caso escolha compor uma lista, é necessário que, nos campos específicos, ele digite a 

primeira letra das palavras e, nos campos ao lado, as outras letras da palavra, em função dos 

desafios privilegiarem a primeira letra. Além disso, a colocação de imagens no sistema é feita 

através da digitação de seu endereço na internet. Assim, sugerimos que o professor escolha uma 

imagem no Google Imagens, copie seu endereço e cole no campo específico no OA.  

O professor pode escolher qualquer imagem disponível na internet, o Google Imagens é 

somente uma sugestão. Vale lembrar que o sistema não insere a imagem de forma proprietária, o 

que acontece é um redirecionamento, já que a imagem permanece no site original, durante toda a 

atividade. A tela de escolha da lista de palavras é ilustrada a seguir. 

 

Figura 18: Tela de configuração do conteúdo da atividade 
Fonte: Patricia Gallo 

 

Após a configuração do conteúdo, automaticamente, abre a primeira atividade que é a 

associação de palavras e figuras. Nela, o aluno precisa arrastar à figura a palavra que a representa. 

A figura a seguir, ilustra um dos temas sugerido pelo sistema: alimento. 



138 

 

 

Figura 19: Tela da primeira atividade: arrastar nome à figura 
Fonte: Patricia Gallo 

 

Ao receber a mensagem de Parabéns, automaticamente, aparece a segunda atividade que 

corresponde a completar as palavras, quando lhes falta a primeira letra. Na lista de palavras 

sugeridas, destacamos que, em algumas situações, as palavras iniciam com a mesma letra, ou com a 

mesma sílaba, mas sua constituição é diversa, como pipoca, pizza, picolé, entre outras. Essas 

palavras aumentam o desafio para o aluno, pois a diferenciação entre elas está nas outras letras e 

não na primeira.  

 

Figura 20: Tela da segunda atividade: arrastar a primeira letra à palavra 
Fonte: Patricia Gallo 
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As palavras e figuras sugeridas pelo sistema, por temas, são: 

- Alimentos: sanduíche, pipoca, ovo, picolé, queijo, bolo, pizza, chocolate; 

- Comunicação: jornal, rádio, computador, televisão; 

- Profissão: bombeiro, professora, motorista, cabeleireira, pedreiro, policial, marceneiro, 

médica; 

- Time de futebol: Vasco, América, Internacional, Flamengo, Vitória, Santos, Brasil; 

- Transporte: helicóptero, bicicleta, moto, ônibus, carro, caminhão, avião, trem. 

Dentre os temas sugeridos – a higiene, por exemplo – em vez de utilizar só uma palavra que 

represente a imagem, faz-se uso de pequenas frases, indicando algumas situações: Escovar os 

dentes, tomar banho e lavar as mãos. Nesse tema, solicitamos para que o aluno complete as palavras 

em que falta a primeira letra, da mesma forma como nos outros temas, porém por se tratar de 

pequenas frases, o aluno terá que completar a primeira letra de duas palavras em cada frase.  

A escolha por esses temas se deu em virtude da possibilidade de ampliar o debate sobre eles 

em outros momentos. No caso do tema “alimentos”, o professor pode pedir para que o aluno separe 

e identifique o que é doce e salgado. Com o tema “comunicação”, fazer a identificação de quais 

existem na escola e na casa de cada um, ou até mesmo se conhecem alguém que possui tais meios. 

Já no tema “transporte”, além de falar sobre o valor de compra ou de utilização de cada um, o 

professor pode ampliar a discussão abordando o meio ambiente, e quais encontram próximo onde 

moram. O mesmo é possível fazer com o tema profissão, identificando pessoas que possuem tais 

profissões, bem como fazer uma lista de outras. Da mesma forma com os times de futebol. 

É importante que o professor perceba que a utilização do OA não é isolada e deve estar 

vinculada com outras atividades e situações para que possam ter mais sentido para o aluno, e 

também, que possam fazer uma ligação com o entorno, a comunidade e suas práticas sociais. 

A última atividade desse OA solicita que o aluno complete as palavras digitando a letra que 

está faltando. Para auxiliar na busca de letras no teclado, disponibilizamos o banco de letras para 

servir de referência, porém a decisão de onde digitar cada letra é do aluno. 



140 

 

 

Figura 21: Tela da terceira atividade: digitar a primeira letra das palavras 
Fonte: Patricia Gallo 

 

Mesmo que as três atividades desse OA se refiram às mesmas palavras por tema, em cada 

uma, a ordem de disposição na tela é alterada. Desta forma, é necessário que o aluno conheça as 

letras para resolver o desafio e não pela memorização do local de arraste. 

5.4.3. Nível Alfabético 

Na passagem do nível silábico para o alfabético é de grande ajuda a confrontação de 

palavras escritas, corretamente, com as escritas silábicas produzidas pelos alunos. Desta forma, o 

aluno vai percebendo que há algo incoerente na sua escrita e parte para a colocação de mais letras 

no que escreve como uma nova solução para o problema. 

É nessa agregação de letras e palavras, que muitos professores se confundem, achando que o 

aluno regrediu, pois eles aumentam as letras da palavra, voltando a escrever quaisquer letras em 

grande quantidade ou continuam com a escrita silábica, acrescentando no final da palavra, mais 

letras, aleatoriamente. É nesse momento, o de aumentar letras no que escreve, que ocorre o conflito 

de passagem do nível silábico para o alfabético.  

A solução lógica adotada pelo aluno só resolve parte do problema, pois a decodificação 

continua presente. A impossibilidade de ler o que ele escreve faz com que ele ainda busque uma 

solução mais coerente, ou seja, mais completa, que é a fonetização da sílaba. 

Um cuidado deve ser tomado quando se inicia a fonetização. Conforme Grossi (2008b) 

orienta, não é adequado que se proponham, de imediato, atividades de separação de sílabas ou a 
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montagem de palavras juntando sílabas diversas, pois os alunos podem perder o que está apoiando 

seus esquemas lógicos, com a antecipação de problemas e soluções que ainda não têm condições 

internas para resolver. 

Em virtude disso, como centramos a aprendizagem no aluno, não propomos no conjunto de 

OA, atividades que trabalham as famílias silábicas por imposição e com exaustão e, sim, atividades 

que possam basear-se na reflexão lógica para a solução dos desafios experimentados pelo aluno. 

Assim, optamos por trabalhar mais com a produção de texto no nível alfabético, pois entendemos 

que é na reflexão sobre a pronúncia que ele vai pensar a escrita. Além disso, é na produção de 

textos que o professor verifica a aprendizagem do aluno. Esse diagnóstico pode servir como fonte 

para planejar atividades que propiciem novas reflexões sobre a escrita. 

Dada a importância da produção de texto, desenvolvemos o OA que elabora uma capa de 

revista. O objetivo é trabalhar a livre expressão, a criatividade, o gênero textual, bem como, o 

letramento. Nesse OA, o escopo é a valorização do que o aluno escreve, seu esforço para resolver 

um problema concreto, como o de criar manchetes de notícias, de fatos e acontecimentos. 

Após a utilização do OA Capa de Revista, o aluno pode compreender melhor como é a 

montagem de uma capa, de uma notícia em destaque, da associação do nome da revista com o tipo 

de conteúdo e, também, conhecer palavras que ainda não havia memorizado como se escreve, mas 

com o desejo de escrevê-la, o faz como acha que é, refletindo em cada sílaba escrita. A seguir, 

ilustramos as telas do OA Capa de Revista. 

 

Figura 22: Tela de configuração da Capa: escolher imagem no Google Imagens 
Fonte: Patricia Gallo 
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Para que se consiga inserir uma imagem qualquer como capa da revista. O professor, 

inicialmente, precisa escolhê-la no Google Imagens, copiar seu endereço, e colar na caixa de texto. 

O OA faz todo o direcionamento para chegar ao Google Imagens. 

Outra opção é escolher uma das quatro imagens sugeridas pelo sistema e iniciar a digitação 

das manchetes e do nome da revista. 

 

Figura 23: Tela de montagem da Capa: digitar as manchetes 
Fonte: Patricia Gallo 

 

O diferencial, neste caso, é a alteração, a manipulação e a disposição dos elementos na tela, 

como as manchetes e imagem da capa, com maior dinamismo para a produção e a opção de 

imprimir o que foi produzido. As matérias e notícias para comporem a revista, podem ser 

confeccionadas em sala de aula ou com a utilização de algum editor de texto, disponível no 

computador. 

5.4.5. Parlenda: trabalhando com canções conhecidas 

Por entendermos que utilizar textos memorizados e canções conhecidas na prática em 

alfabetização é importante por propiciar situações ricas para o aprendizado da leitura e da escrita 

pelos alunos, optamos por desenvolver, três versões do OA Parlenda “Rei, capitão” com atividades 

em conformidade com os níveis pré-silábico, silábico e alfabético. 

Para melhor entendimento, abordaremos cada atividade do OA Parlenda, nos três níveis. 

Desta forma, a visualização das diferenças entre eles e suas especificidades por nível se torna mais 

clara. 
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5.4.5.1 Primeira atividade: escutar a parlenda 

 

O diferencial deste OA é a animação com áudio da parlenda “Rei, Capitão”, pois o aluno, 

através de uma bolinha que se move sobre as palavras, acompanha a canção, observando as letras, 

palavras, frases e o texto disposto na tela, como ilustrado a seguir. 

 

Figura 24: Tela introdutória: ouvir a parlenda 
Fonte: Patricia Gallo 

 

A atividade de acompanhar a bolinha foi utilizada nos três níveis de concepção da escrita, da 

mesma forma. A única diferença entre elas é que na versão alfabética, o aluno não escuta o áudio do 

enunciado para que pratique a leitura. 

5.4.5.2 Segunda atividade: palavras faltosas 

 

Após ouvir a parlenda “Rei, Capitão”, automaticamente, a primeira atividade do OA é 

apresentada. Nela, o aluno precisa identificar as palavras que estão faltando na parlenda, buscando-

a em um banco de palavras. Convém destacarmos que a animação para, quando falta uma palavra e 

continua, após a colocação da palavra certa, reforçando a ideia da vinculação da fala e da escrita.  

A bolinha animada sobre as palavras da parlenda, inicialmente, foi sugerida pelos 

professores, sujeitos da nossa pesquisa. Após conhecerem o OA, sugeriram que a bolinha parasse na 

falta de uma palavra, argumentando que seria uma forma mais eficaz para a vinculação entre a 

escrita e a fala. Na primeira versão, projetamos a animação da bolinha, ininterruptamente. 
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A seguir, ilustramos a segunda atividade para o nível pré-silábico. 

 

Figura 25: Tela da primeira atividade do nível pré-silábico: arrastar as palavras 
Fonte: Patricia Gallo 

 

No nível pré-silábico, as letras, palavras, frases e textos não são bem definidos para o aluno 

e, por isso, é importante trabalhá-los em simultâneo para que se tornem familiares e ele comece a 

distinguí-los.  

Como explica Grossi (2008) sobre as atividades didáticas nesse nível: 

As atividades didáticas para o pré-silábico têm que ser coerentes com seus 
esquemas de pensamento, ou para acolhê-los, ou para propiciar-lhes a ruptura. É, 
portanto, um momento favorável para a intensificação da aprendizagem do traçado 
de letras e de números, a análise de suas formas e de suas posições. Ele está 
centrado em aspectos ligados à forma, às dimensões, às cores, em suma, ao que é 
visível, prioritariamente (GROSSI, 2008a, p. 103). 

 Dada a importância a esses aspectos para a caminhada do aluno rumo à alfabetização, 

concluímos que os OA desenvolvidos com ênfase nas hipóteses pré-silábicas priorizaram a 

percepção de formas, cores, tamanhos, movimentos, indo ao encontro com o que é relevante para os 

alunos, neste momento do aprendizado. 

No Parlenda pré-silábico, há a palavra em marca d’água para o aluno usar como apoio no 

preenchimento da lacuna; já no Parlenda silábico, há apenas o traço indicando a lacuna para ser 

arrastada uma das palavras do banco de palavras; e no Alfabético, há traços menores para indicar a 

lacuna e a quantidade de letras que devem ser digitadas, sem a ajuda do banco de palavras, 

conforme figuras a seguir. 



145 

 

 

Figura 26: Tela da segunda atividade do nível silábico: arrastar as palavras 
Fonte: Patricia Gallo 

 

 

Figura 27: Tela da segunda atividade do nível alfabético: digitar as palavras 
Fonte: Patricia Gallo 

5.4.5.3 Terceira atividade: ordenação (Silábico) e segmentação (Alfabético) 

Dando continuidade, a terceira atividade para o nível silábico é a de ordenação das frases da 

parlenda “Rei, Capitão”. O aluno, neste nível, já terá condições de estabelecer correspondências da 

primeira letra da frase com a pronúncia a que está associada. Pode, também, identificar as frases 

escritas pelo correspondente oral. Deste modo, a segunda atividade apresenta as frases em tarjas 

separadas e solicita ao aluno que as coloque em ordem conforme a pronúncia da parlenda. 
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A sugestão de separar as frases em tarjas diferentes foi dada pelos professores 

alfabetizadores da escola campo de pesquisa, pois nos orientaram que da forma em que estavam 

expostas na tela, dificultaria a percepção do aluno de que são frases e, não, palavras isoladas. Na 

primeira versão desta atividade, havíamos separado as frases, mas todas estavam dentro de uma 

mesma tarja, dando a ideia de palavras soltas. 

 

Figura 28: Tela da terceira atividade nível silábico: ordenar frases 
Fonte: Patricia Gallo 

 

Grossi (2007) frisa que as leituras no nível silábico devem ser, preferencialmente, de textos 

memorizados, como letras de músicas conhecidas, de modo que o aluno possa acompanhar o texto 

escrito e ter a disposição sua pronúncia. A autora acrescenta que a transcrição de cantos e 

brincadeiras e a exploração desses textos são fonte de compreensão da vinculação entre escrita/fala.  

A terceira atividade para o nível alfabético, também, trabalha com frases, e tem como 

escopo a separação das palavras em uma frase. Na escrita alfabética, a dificuldade em separar as 

palavras se explica pela ênfase dada à fonetização da sílaba. Essa preocupação com a sílaba faz com 

que a ideia das palavras como um todo, desapareça e é comum a escrita sem a segmentação de 

palavras.  

Como ilustrada na figura a seguir, a proposta da atividade é mostrar cada frase da parlenda 

“Rei, Capitão” emendada, para que o aluno decida em que lugar deve separar as palavras. Observe 

que ao lado de cada frase, dispomos o número de palavras que contém cada frase, como apoio para 

sua análise. 
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Figura 29: Tela da terceira atividade nível alfabético: separar palavras 
Fonte: Patricia Gallo 

 

Para estimular a leitura na condução da solução para este desafio, os professores 

recomendaram que tirássemos a opção de ouvir o áudio de cada frase. Assim, o aluno como apoio, 

observa a quantidade de palavras, porém deve fazer uso das estratégias de leitura para decidir em 

que local precisa colocar o espaço. Na primeira versão desta atividade, havíamos inserido ao lado 

de cada frase, a opção de ouvi-la. 

5.4.5.4 Atividade final: produção de quadrinha 

A última atividade do OA Parlenda está disponível nas versões silábico e alfabético e se 

refere à produção de texto, em especial, a criação de uma história em quadrinhos com os 

personagens da parlenda “Rei, Capitão”. 

A escrita no nível silábico deve ser estimulada para que o aluno curta seu novo esquema de 

pensamento de que cada sílaba pode ser escrita com uma letra e isso basta para ele, nesse momento. 

Assim, com atividades que estimulam a habilidade de escrever, o aluno vai perceber que sua 

hipótese não é completa, já que outras pessoas não conseguem decodificar o que foi escrito por ele, 

bem como, ele não consegue ler o que escreveu em momentos anteriores, nem consegue ler o que 

os outros escrevem, já que faltam elementos. 

É importante lembrarmos que o erro, nesta etapa, assume uma dimensão construtiva. A 

imposição autoritária do professor acusando o erro, não o ajuda a encontrar a solução. É a partir de 

sua própria experiência lógica, a melhor forma de superar sua hipótese incompleta. Neste sentido, a 

última atividade tem como escopo a montagem e criação de uma história, usando os mesmos 
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personagens da parlenda “Rei, Capitão”. É através de balões que o aluno vai inserir as falas nos 

personagens e criar diálogos entre eles. Nessa atividade, também, estamos trabalhando com o 

gênero textual, história em quadrinho (quadrinha ou tirinha). 

O agrupamento de alunos silábicos que só utilizam vogais com os que só utilizam 

consoantes, em duplas, é uma forma interessante de promover uma discussão entre eles e juntos 

chegarem às descobertas lógicas pela experiência, após a reflexão sobre um conflito. 

Como para o aluno silábico, sempre há letras em número maior que as necessárias para 

escrever palavras ou textos, Grossi (2007) recomenda que a didática neste nível deve centrar-se 

sobre a escrita, pois a hipótese adotada pelos alunos representa sua solução para o problema da 

escrita. Ela orienta ainda que para que, essa solução seja questionada, é necessário ser bem 

vivenciada. 

Já no nível alfabético a produção de texto tem lugar privilegiado, porque engloba, em si, a 

escrita de palavras e de letras como unidades linguísticas estáveis. No pré-silábico e silábico, o 

significado atribuído à letra é flutuante. Segundo Grossi (2008b) a produção de texto é uma 

atividade que envolve reflexão constante da escrita, além de ser expressiva e criativa.  

Na atividade de montagem da história, a facilidade de inserir e retirar os elementos na tela, 

bem como, a de escrever, apagar, e escrever novamente com o teclado, observando o aparecimento 

de cada letra, podem propiciar mais reflexões sobre o sistema da escrita, numa mesma atividade. 

Novamente destacamos que a única diferença entre a versão silábica e alfabética dessa 

atividade é a retirada dos áudios dos enunciados e dos botões de navegação na versão do Alfabético. 

A tela da atividade Parlenda – História em Quadrinho (HQ) é apresentada a seguir.  

 
Figura 30. Tela da última atividade – Silábico: produção de texto HQ 

Fonte: Patricia Gallo 
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5.5. A DIDÁTICA NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO 

Para que as atividades propostas no conjunto de OA possam obter maior significado para os 

alunos e eficácia quanto à aprendizagem, alguns aspectos da didática no processo de alfabetização 

devem ser observados pelos professores, como a sondagem das hipóteses de escrita de cada aluno e 

a abordagem, em sala de aula, de alguns temas e assuntos específicos que serão úteis para a 

compreensão dos desafios. 

 A sondagem é um recurso de avaliação, numa atividade de escrita, em que primeiro, o aluno 

escreve uma lista de palavras, sem a consulta de outras fontes. Ou seja, o professor, dita algumas 

palavras, iniciando pela polissílaba, passando pela trissílaba, dissílaba e finaliza a lista pela 

monossílaba, evitando palavras que tenham nas sílabas vogais repetidas. Em seguida, pode ainda, 

incluir uma frase simples que utilize uma das palavras da lista, com o intuito de observar se há 

estabilidade entre a escrita da lista e da frase. É importante que após a escrita, o aluno leia o que 

escreveu em voz alta, de preferência, e aponte com o dedo quando fizer a leitura. O professor deve 

registrar o que observa como a direção da escrita e se riscam com o dedo sob a palavra ou pulam o 

dedo em cada sílaba, etc. Assim, é com a sondagem que o professor irá verificar o avanço dos 

alunos durante o processo de alfabetização, bem como é a partir dela, que pode organizar pequenos 

grupos e duplas para realização de algumas tarefas. 

O agrupamento de alunos com esquemas de pensamentos diferentes sobre a escrita propicia 

novos conflitos para reflexão interessantes para o aprendizado. Ao propormos o uso dos 

computadores e dos OA em duplas, é importante que o professor conheça qual a lógica que satisfaz 

cada aluno naquele momento, para que possa estabelecer que atividades trabalhar na sala de aula e 

com o conjunto de OA. 

É importante que o professor estabeleça função para os alunos, quando agrupá-los em dupla, 

ou seja, se os dois escrevem ou se um escreve e o outro, dita. Isso é possível definir, também, 

através da sondagem, que deve ser realizada, periodicamente. 

Além disso, o professor precisa garantir que os alunos conheçam a Parlenda “Rei, Capitão” 

de memória ou qualquer outro texto memorizado que queira trabalhar. No caso do OA, os alunos 

precisam saber cantá-la.  

Cabe frisar que, também, é importante que os alunos tenham trabalhado alguns gêneros 

textuais, antecipadamente, ao uso dos OA Revista e da História em Quadrinho no Parlenda “Rei, 

Capitão”, em outras situações de aprendizagem para estarem familiarizados com a proposta da 

atividade, bem como a linguagem de cada publicação. 
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Por fim, o professor precisa garantir que os alunos compreendam o que está sendo proposto, 

como também fazer com que as produções dos alunos, sejam com o uso dos OA ou produzidas em 

sala de aula, circulem entre eles, promovendo a socialização da escrita e a comunicação. 

5.6. REPOSITÓRIO SABER INTERATIVO 

Todos os OA desenvolvidos nessa pesquisa são acessíveis, inicialmente, no web site 

Alfabetizar, no endereço http://www.saberinterativo.com.br. 

Saber Interativo é o nome que foi criado, mesmo antes dessa pesquisa, para representar um 

grupo de pessoas que tem como interesse o desenvolvimento de softwares e de práticas 

educacionais que envolvam o uso das TIC. Desta forma, optamos por dar continuidade em um 

domínio de internet já criado, para servir como repositório dos OA desenvolvidos nessa pesquisa, 

inicialmente. Repositório é um espaço virtual de catalogação e/ou armazenamento de OA, nos 

moldes de uma biblioteca virtual.  

Como já apontado, anteriormente, o conjunto de OA, precisa ser usado por alunos, para que 

se haja a definição final quanto à interface e o escopo. Sendo assim, decidimos disponibilizá-los 

nesse repositório, como uma versão beta, ainda não finalizada, mas temos, futuramente, o propósito 

de disponibilizá-los nos repositórios recomendados e divulgados pelo MEC.  

5.7. USO DE OA NA PRÁTICA PEDAGÓGICA 

Com o objetivo de divulgarmos os três repositórios35, divulgados pelo MEC e que 

disponibilizam OA, bem como de apresentarmos o conjunto de OA produzido para os professores, 

nossos sujeitos de pesquisa, e os demais professores que atuam na escola, neste momento, 

elaboramos um encontro de formação e usabilidade, com carga horária de oito horas, intitulado 

ACESSO, EXPLORAÇÃO E AVALIAÇÃO DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM. 

O curso foi dividido em quatro partes, como seguem: 

Parte I - ACESSO e EXPLORAÇÃO 

- Conhecer o objeto de aprendizagem (OA); 

- Acessar e navegar pelos repositórios recomendados pelo MEC que dispõem OA; 

- Explorar os OA e inseri-los no contexto escolar. 

Parte II - AVALIAÇÃO 

                                                           
35 Disponíveis nos endereços eletrônicos: RIVED <http://www.rived.mec.gov.br>; Portal do Professor 
<http://portaldoprofessor.mec.gov.br>; Banco Internacional de Objetos Educacionais 
<http://objetoseducacionais2.mec.gov.br> 



151 

 

- Selecionar um OA, avaliá-lo, segundo princípios de design, navegação, estrutura, dinâmica 

da atividade e conteúdo. 

Parte III - ALFABETIZAÇÃO 

- Conhecer e explorar os OA com foco na alfabetização de crianças. 

Parte IV - PLANEJAMENTO 

- Planejar uma aula com o uso de OA, considerando as exigências da disciplina/tema, as 

necessidades de aprendizagem dos alunos e as condições físicas e de equipamentos tecnológicos 

que a escola dispõe. 

Assim, além do acesso envolvendo a busca e a captura, focalizamos o planejamento de uma 

aula, fazendo uso dos recursos disponíveis nos três repositórios. Para alguns professores, articular 

os recursos tecnológicos disponíveis com sua prática pedagógica pode ser difícil. Nesse sentido, 

reservamos as duas horas finais do Encontro, para ajudá-los nesta ação, pois não basta apenas 

escolher um recurso e usá-lo no laboratório de informática com os alunos. A escolha pelo uso das 

TIC deve estar de acordo com o projeto pedagógico da escola, as concepções de aprendizagem, os 

objetivos e metas no ensino.  

Sancho (2006) destaca o caráter transformador das TIC, sob três efeitos: alteram a estrutura 

de interesses, mudam o caráter dos símbolos e modificam a natureza da comunidade. Assim, 

alteram as coisas em que pensamos, mudam as coisas com as quais pensamos e modificam a área 

em que se desenvolve o pensamento. É uma nova forma em lidar com a aprendizagem, com as 

relações de poder, com o repertório de signos, a gestão, o acesso e o armazenamento da informação, 

as distâncias, o tempo e o espaço. 

No encontro de formação, os professores puderam conhecer os repositórios, as 

características e potencialidades dos OA e, a partir dessa experiência, planejaram uma aula de 

acordo com seu contexto escolar, sua prática pedagógica, a série em que atuam e sua disciplina. 

Dessa forma, compreendemos que o conhecimento gerado pela experiência vivenciada pode 

estimular o professor quanto ao efetivo uso de recursos tecnológicos em sua prática pedagógica, por 

sentirem-se mais seguros e confortáveis pela apropriação do processo. Kenski (2003, p. 77) destaca 

que “estar confortável significa conhecê-los, dominar os principais procedimentos técnicos para sua 

utilização, avaliá-los criticamente e criar novas possibilidades pedagógicas, partindo da integração 

dos meios com o processo de ensino”. 

Promovermos um momento de avaliação reforçou a importância da análise crítica para a 

seleção de um OA, principalmente, para conhecê-los mais a fundo, listando os aspectos positivos e 

negativos. Para Carvalho et al. (2004, p.18) “só através de uma investigação meticulosa podemos 

saber quais os benefícios do recurso na aprendizagem”. A avaliação consistiu em analisar o OA, 
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observando: - Informações técnicas: titulo, ano, público-alvo, área temática, objetivos, língua e 

requisitos do sistema, créditos; - Início ou apresentação: introduz a temática, apresenta personagem, 

pode ser interrompida, é fixa ou leva, automaticamente, ao menu; - Menu: opção de atividades; - 

Arquitetura da informação: onde estou, para onde vou e como retorno; - Estrutura de navegação: 

linear, hierárquica, em rede, híbrida; - Tarefas propostas: adequação à faixa etária, compreensão, 

ajuda, respostas às ações, interatividade, níveis de dificuldades, etc.; - Conteúdo: se cientificamente 

correto, adequado ao projeto pedagógico, de acordo com o PCN, não discriminatório, etc.; - 

Interface: intuitiva, consistente, agradável, com boa legibilidade, qualidade de imagens; - Ajuda: 

sempre disponível, em cada atividade; - Guia de utilização: orientação para pais, professores e 

responsáveis; - Impressão: permite a impressão das atividades, de diploma: - Hiperlink: apresenta 

ligações para sites e aplicações externas; - Finalização: opção de saída sempre acessível e questiona 

se quer realmente encerrar a aplicação. Em anexo, disponibilizamos o guia de avaliação utilizado no 

encontro. 

Vale salientar que a aprendizagem com o uso de computador requer mudança tanto no 

ensino como na ação docente. Replicar com o computador, exatamente, o que é feito na sala de 

aula, não transforma a aprendizagem apenas pela utilização da tecnologia. É preciso consciência 

sobre os efeitos e possibilidades de ensino. Para Papert (2008), os computadores não apenas 

melhoram a aprendizagem escolar, mas apoiam formas diferentes de pensar e aprender. 

Na parte III do encontro, apresentamos, pela primeira vez, os OA que produzimos e fizemos 

o registro dos comentários feitos por eles e a observação de usabilidade. A partir desse momento, 

pudemos avaliar as observações feitas pelos professores e implementá-las nos OA, conforme já 

descrito anteriormente. 

Na parte IV do Encontro, abordamos o planejamento de uma aula. Em trio, os professores 

escolheram um tema e puderam discutir sobre o objetivo da aula, as competências e habilidades que 

seriam desenvolvidas, os recursos utilizados, o tempo e as referências adotadas. O modelo de plano 

de aula que foi entregue aos professores está disponível em anexo. 

No encerramento, entregamos uma folha de avaliação para que os professores pudessem 

escrever sobre seus conhecimentos prévios, as dificuldades encontradas no Encontro, se pretendiam 

utilizar os recursos em sua prática pedagógica e se recomendariam aos seus colegas os OA. Essa 

folha, também, está disponível em anexo. 

Dos 14 professores que participaram do Encontro, todos responderam ao questionário, 

afirmando que pretendiam fazer uso dos OA na prática pedagógica, bem como recomendariam aos 

colegas professores. Desses 14 professores, a metade corresponde aos professores sujeitos da 
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pesquisa, ou seja, que participam e contribuem desde seu início. Os diretores da escola não 

participaram desse Encontro. 

Em algumas respostas da pergunta sobre a utilização do recurso, alguns anotaram 

observações como, logo que for possível, e gostaria, mas o laboratório de informática não dá 

condições. As respostas apareceram em virtude das condições estruturais mínimas em que o 

Encontro ocorreu, com apenas quatro computadores em funcionamento, sem internet, pois a escola, 

atualmente, só tem acesso à internet no computador da secretaria/coordenação. 

Em consequência disso, tivemos que levar um notebook pessoal para que conseguíssemos o 

numero mínimo de cinco equipamentos em funcionamento. Assim, acomodamos três professores 

em cada um. Além disso, a internet seria utilizada em boa parte do Encontro, desta forma, 

arrumamos um cabo de 40 metros, emprestado por um amigo, que levaria a internet da secretaria 

até o laboratório de informática, e mais um equipamento distribuidor, também emprestado, para 

levar a internet a todos os equipamentos. 

Mesmo não sendo a solução ideal, esta foi a melhor ao nosso alcance para que o Encontro 

pudesse ocorrer com o menor prejuízo para os professores. O irônico, neste caso, é o laboratório 

com mais 05 máquinas sem funcionamento, que precisariam apenas da troca de algumas peças, ou 

apenas de uma formatação. Se isso não bastasse, ainda encontramos 10 equipamentos novos da 

marca Positivo, nas caixas, há dois meses, e estes não estão em funcionamento porque não há 

disponibilidade de bancada suficiente no laboratório.  

Essa é uma clara constatação de que possuir a tecnologia não é resultado de inclusão digital, 

nem mesmo do uso das TIC na educação. A estrutura física e técnica, que é de responsabilidade das 

instâncias públicas, são precárias e emperra muitas ações que poderiam acontecer. De qualquer 

forma, iniciamos o Encontro sobre as condições ideais e reais que temos na escola e o que podemos 

fazer, dentro de nossas possibilidades e esforços como professores para minimizarmos os prejuízos 

na aprendizagem do aluno, que é o bem maior do ato educativo. 

Com isso, não queremos dizer que precisam aceitar as condições que lhe são impostas sem 

luta e reivindicação por melhores condições de trabalho, e nem que assumam a responsabilidade 

pelo descaso das instâncias públicas, mas que dentro do fazer docente, não haja espaço para a 

desistência e, sim, para insistência, esforço e criatividade em busca de soluções que minimizem o 

problema. E, além disso, que não encarem como algo natural a demora por uma solução que seja de 

responsabilidade dos órgãos e gestores públicos, mas que possa agir em prol da diminuição da 

espera. Concordamos com Freire (1998, p.10) de que “é impossível ensinar sem essa coragem de 

querer bem, sem a valentia dos que insistem mil vezes antes de uma desistência. É impossível 

ensinar sem a capacidade forjada, inventada, bem cuidada de amar”. 
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As dificuldades no ato educativo não são apenas pedagógicas, muitos impedimentos se 

mostram no decorrer do ano letivo, mas o professor está diretamente ligado à formação dos seus 

alunos, e muitos processos cognitivos dependem de suas ações para serem desencadeados. A 

capacidade de contornar as dificuldades e a concepção da educação como um ato de amor e 

coragem, são importantes para o processo de ensino-aprendizagem. 

A ficha de avaliação do Encontro, 60% dos professores nunca tinham ouvido falar em OA. 

Quanto aos repositórios, 65% conheciam apenas o Portal do Educador, por ouvir falar, porém nunca 

haviam acessado. Isso se deu pela divulgação, em TV aberta, do Portal do Professor, ação 

promovida pelo MEC e o Governo Federal, em todas as regiões do país. Nenhum havia acessado os 

repositórios trabalhados no Encontro.  

Perguntamos aos professores se acharam o OA um recurso interessante para ser usado no 

processo de ensino-aprendizagem. Vejamos, a seguir, três respostas dos nossos sujeitos de pesquisa: 

 

BROMÉLIA: Sim, porque promove a interação do aluno com o objeto. 

CRAVO: Sim, porque é a partir desses recursos que os alunos demonstram mais 
interesse, haja visto, o seu formato, interatividade, animação e cores chamativas. 

LÍRIO: Sim, porque auxilia o professor no seu fazer pedagógico e torna a 
aprendizagem prazerosa para o aluno. 

 

Observamos, nas três respostas acima, as principais características e potencialidades dos 

OA, bem como os professores destacam a participação ativa do aluno com a possibilidade de 

interação, a ludicidade e a curiosidade que desperta a atenção do aluno. Moran (2007) ressalta que a 

educação precisa: 

Encantar, entusiasmar, seduzir, apontar possibilidades e realizar novos 
conhecimentos e práticas. O conhecimento se constrói com base em constantes 
desafios, atividades significativas que excitem a curiosidade, a imaginação e a 
criatividade (MORAN, 2007, p.167). 

A admiração e a curiosidade são próprias da juventude e o professor precisa dar conta disso, 

usar essa capacidade em benefício de todos, tanto para ensinar quanto para aprender. O estudante se 

arrisca e se aventura em contato com o objeto de conhecimento. “Estudar é um que-fazer exigente 

em cujo processo se dá uma sucessão de dor, de prazer, de sensação de vitórias, de derrotas, de 

dúvidas e de alegria” (FREIRE, 1998, p.41). 

Sobre o Encontro de Formação, das respostas dos professores, destacamos quatro: 

CRISÂNTEMO: Ótimo, estamos precisando muito desses momentos. 
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ROSA: Muito proveitoso, pois trouxe informações de sites e recursos que eu não 
conhecia, assim, pude ampliar o olhar para a análise de atividades educativas. 
ORQUÍDEA: Gostei muito, gostaria que aplicassem outros recursos para nós. 
Vocês não sabem o quanto vão nos ajudar. Sinto um pouco de dificuldade, mas vou 
treinar em casa. 
GIRASSOL: Achei ótima e espero que possamos ter vários momentos iguais. 

 

Os professores reconhecem a necessidade de utilizarem novos recursos pedagógicos para 

suas práticas e mostram entusiasmo pela facilidade de acesso em obtê-los nos repositórios, 

desmistificando o receio e a resistências em usá-los, pois percebem a importância como 

profissionais da educação. Kenski (2003) enfatiza que o professor precisa estar em estado 

permanente de aprendizagem para melhorar suas competências profissionais e suas metodologias de 

ensino. Esse processo se intensifica em um mundo mediatizado e em rede. 

O computador e a internet geram um mundo de informações e possibilidades para o 

professor e para o aluno por meio de imagens, vídeos, sons, animações, hipertextos, jogos 

educativos, rádios, softwares educativos, mapas virtuais, imagens por satélite, músicas, etc. Esses 

elementos podem ser integradores e geradores de práticas educacionais que propiciam a interação 

do aluno com o objeto de conhecimento de forma mais lúdica, e também, contribui no preparo 

científico e didático do professor. 

Usar instrumentos de trabalho não é, como às vezes se pensa, uma perda de tempo. 
O tempo que eu uso na consulta de instrumentos que podem me ajudar na análise 
mais crítica de um tema é tempo fundamental de meu trabalho, de meu ofício 
(FREIRE, 1998, p.34). 

Pretendemos dar continuidade aos Encontros de Formação, objetivando divulgar e promover 

os repositórios recomendados pelo MEC, ricos em recursos educacionais que podem favorecer a 

aprendizagem dos alunos e dinamizar a prática pedagógica, bem como os OA que desenvolvemos. 

Por possuírem acesso livre e facilitado, os professores podem apropriar-se de tais repositórios, de 

forma rápida, já que não exigem especificidades técnicas avançadas, como é o OA, desenvolvido e 

sugerido nessa pesquisa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como ponto inicial para as ideias que iriam estruturar este estudo, ousamos pensar numa 

investigação-ação, que fosse simples e de fácil acesso para os professores alfabetizadores do Brasil, 

para o uso das TIC no contexto escolar, ou mais especificamente, que as TIC pudessem auxiliar e 

servir como apoio no processo de alfabetização dos alunos das séries iniciais do ensino 

fundamental. Para tanto, nos propusemos a desenvolver um conjunto de OA para a alfabetização, 

com base teórica na abordagem construtivista.  

Por sabermos que ainda não é regra o desenvolvimento de recursos digitais com base em um 

estudo aprofundado dos princípios de aprendizagem, o desafio estava proposto. Não nos 

propusemos, simplesmente, a desenvolver os OA como muito se tem feito, mas aprofundar nosso 

olhar nos aspectos de aprendizagem da alfabetização, exigência fundamental antecedente ao 

desenvolvimento e uso de um recurso digital. Além disso, nos propusemos a projetar o 

envolvimento humano, na construção, compreensão e reconhecimento do recurso. É preciso termos 

clareza de que qualquer recurso ou artefato, digital ou não, em alguma instância, será utilizado por 

pessoas. 

Foi com um olhar multidisciplinar que chegamos ao conjunto de OA apresentados neste 

estudo. O conhecimento de áreas distintas que, necessariamente, estão envolvidas no tocante ao uso 

de recursos digitais para o aprimoramento dos processos formativos e educacionais, fez a diferença 

quanto às possibilidades de aprendizagem. 

No caminho percorrido, as leituras que fizemos, os autores que nos apoiamos, as decisões 

tomadas, as relações estabelecidas, a vivência com o universo escolar público, da prática 

pedagógica ao contato com os professores, coordenadores e alunos (indiretamente), foram 

fundamentais para estabelecermos um bom projeto de desenvolvimento de OA. 

No final deste percurso, algumas observações e reflexões sobre o problema do fracasso 

escolar em alfabetização de crianças, merecem sere sublinhadas. Embora o baixo nível de 

alfabetismo seja uma realidade em diversas escolas brasileiras, a concepção dos professores sobre 

os fatores que determinam o fracasso escolar em alfabetização varia conforme o contexto em que 

estão inseridos. No nosso campo de pesquisa, fatores como a falta de acompanhamento dos 

pais/família e de profissionalismo do professor foram os que predominaram na fala dos nossos 

sujeitos de pesquisa, mesmo com a compreensão de que outros fatores, também, determinam o 

fracasso. 
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Chamou-nos a atenção o fato de que quando trazem a falta de acompanhamento dos 

pais/responsável como algo que prejudica a aprendizagem do aluno, se referem ao contexto da 

escola, algo bem próximo a eles. Porém, quando se referem à falta de profissionalismo ou 

compromisso do professor, relaciona-o a um contexto mais amplo, mais geral, ou seja, aos 

professores de todo o Brasil e, não, a um contexto próximo, mas a algo mais distante deles. 

Em alguns momentos, os professores assumem que a aula não é planejada como deveria, em 

função do tempo corrido e da falta de um acompanhamento pedagógico adequado. Eles são 

conscientes da importância de momentos coletivos de análise e reflexão da prática pedagógica, 

como forma de conscientização, aprimoramento e criticidade do fazer docente para uma situação 

educativa de qualidade, planejada e mais significativa para os alunos. 

Percebemos, também, que os professores esperam que as ações e iniciativas que acontecerão 

na escola partam dos gestores, como exemplo, a aproximação dos pais no processo escolar do filho, 

porém estão dispostos a participar das ações efetivamente e justificam tal decisão porque são a eles 

(os gestores) a quem devem se reportar. 

A prática em alfabetização utilizada pelos professores do nosso campo de pesquisa não é 

unificada em princípios teóricos, e os métodos tradicionais ainda são os mais adotados por eles, mas 

observamos algumas mudanças após o curso de formação sobre a leitura e a escrita, na abordagem 

construtivista. 

Temos a concepção de que a diversidade de abordagens de alfabetização prejudica o 

aprendizado do aluno que, em um ano letivo, desenvolve a aprendizagem sob uma abordagem mais 

perceptivo-motora; no ano seguinte sob a abordagem construtivista, com intermediação de 

estruturas de pensamento; e no terceiro ano, pode estar com um professor que adote a abordagem 

construtivista e conseguir dar continuidade aos esquemas lógicos de pensamento, ou pode estar com 

um professor que utiliza em sua prática uma abordagem mais perceptivo-motora.  

Com isso, queremos frisar que a mudança de abordagens faz com que o aluno tenha um 

desempenho em consequência do que é adotado nos três primeiros anos do ensino fundamental. 

Além disso, a troca de professor durante o ano letivo, também contribui para a descontinuidade do 

processo e interfere, diretamente, na aprendizagem do aluno. Infelizmente, pudemos observar essas 

duas situações na escola Maria das Flores. 

Contudo, conseguimos mapear algumas atividades que propiciam a análise e reflexão sobre 

o sistema de escrita, conforme cada nível de concepção. Essas atividades nos serviram como 

parâmetro no desenvolvimento do conjunto de OA, que puderam ser avaliadas e aprovadas pelos 

professores no Encontro de Formação e Usabilidade que promovemos na escola.  
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É importante destacarmos a disponibilidade e propensão dos professores para o uso do 

computador, da internet, dos OA e de outros recursos digitais em prol da aprendizagem do aluno e 

de sua apropriação tecnológica. Pareceu-nos estarem animados e cientes da necessidade de fazer 

uso das TIC na aprendizagem e nos afazeres cotidianos e profissionais. 

Diante dessas observações e reflexões, concluímos que o conjunto de OA apresentado apoia 

o processo de alfabetização das crianças e a prática pedagógica em alfabetização, por: 

� propor um diferente arranjo educacional no ensino da leitura e da escrita; 

� propiciar a análise e a reflexão sobre o sistema de escrita; 

� oportunizar a adaptação e criação de conteúdo, conforme as necessidades de 

aprendizagem do aluno e o contexto; 

� estimular a produção de textos; 

� explicitar a vinculação entre discurso oral e a escrita; 

� amparar a fonetização; 

� auxiliar na sondagem das hipóteses da escrita; 

� disponibilizar um conjunto de atividades ancoradas na Psicogênese da língua escrita 

(diferentemente de atividades isoladas ou apenas de entretenimento);  

� ativar a memória áudio-visual e a tatilidade na interação com o objeto de 

conhecimento por meio da interface; 

� ensejar a interrelação entre a prática em sala de aula e no laboratório de informática; 

� ancorar, teoricamente, a prática pedagógica em alfabetização; 

� colaborar com o planejamento de aulas conforme os níveis de concepção da escrita; 

� contribuir na alfabetização e letramento digital dos atores escolares, alunos e 

professores. 

Muito se tem discutido sobre as TIC no contexto escolar e alguns princípios, dentro deste 

universo, já são de conhecimento de todos, como a importante necessidade de formação dos 

professores para o uso das TIC. Nisso estamos incluindo não apenas a alfabetização digital, mas 

também como o professor pensa em seu uso direcionado à disciplina que leciona ou ao 

planejamento de atividades e projetos que complementem e ampliem o aprendizado de sala de aula. 

As TIC não substituirão o professor no fazer docente, mas o reposiciona como mediador, 

facilitador, estimulador e provocador do conhecimento. E que, equipar a escola ou montar um 

laboratório de informática, não significa que a escola passará a utilizá-los, efetivamente, e, também, 
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não garante que os processos educacionais e formativos serão modificados por meio delas, sem 

intervenções planejadas. 

De qualquer forma, não é demais reforçar que o uso das TIC em contextos escolares é 

inevitável e sem retorno. Além disso, que a educação pode esperar inúmeras contribuições dessa 

parceria com as TIC, inclusive no ensino da leitura e da escrita. 

Pensarmos em uma educação de qualidade no Brasil, em qualquer nível escolar requer, 

prioritariamente, uma considerável redução do analfabetismo nas séries iniciais.  

A qualidade na educação pública e, principalmente, a alfabetização das crianças, jovens e 

adultos, ainda analfabetos, é o pagamento de uma dívida histórica com os brasileiros. Mas, além de 

discutirmos o problema, precisamos de ações bem planejadas e engajadas, em que atuem, com 

seriedade, todos que, direta ou indiretamente, são responsáveis pelo fracasso escolar em 

alfabetização no Brasil. 

Para isso, é necessário que cada um - professor, pais, coordenação/direção, gestores públicos 

– contribua fazendo sua parte, na sua comunidade, na sua escola, em seu entorno, sem perder de 

vista que educar, dentro ou fora da escola, é um ato de amor, de respeito, de querer bem.  

Dentro da escola, o professor tem um papel fundamental na situação educativa, pois é ele 

que, diariamente, está com os alunos. Com sua responsabilidade, seriedade, engajamento político na 

luta pela transformação social, pelo gosto de ensinar, para que os alunos se tornem presenças 

marcantes no mundo. 

Como contribuição na atuação docente de alfabetizar as crianças, como no sucesso escolar 

em alfabetização dos alunos, disponibilizamos o conjunto de OA. 

Os obstáculos e dificuldades quanto ao uso das TIC na prática pedagógica existem e não 

podem ser ignorados, porém a desenvoltura dos alunos frente ao computador, o encantamento 

explícito no olhar frente ao monitor e o semblante repleto de esperança e vontade de conseguirem 

ler e escrever nos inspira e nos motiva a lutar por um país menos desigual e por uma educação de 

qualidade universalizada. 
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APÊNDICE A – GRÁFICOS: PERFIL DOS SUJEITOS DE PESQUISA 

 

Gráfico 1 - Faixa etária dos professores 

 

Quanto a faixa etária, a maioria dos professores 

(80%) encontra-se em idade entre 30 a 49 anos. Com 

mais de 50 anos, temos 01 professor (10%) e com idade 

entre 20 a 29 anos, também 01 professor (10%). 

 
Gráfico 2 - Sexo 

 

Na escola Maria da Flores, 80% do corpo docente 

são professoras e 20% professores, ou seja, 08 mulheres e 

02 homens. 

 
Gráfico 3 - Status Profissional 

 

Quanto ao status profissional, 05 (50%) são 

professores regulares do quadro de funcionários, 02 

(20%) são estagiários, 02 (20%) são coordenadores e 01 

(10%) não respondeu. 

Convém observar que os profissionais da 

coordenação, em um período letivo, são professores e, 

no outro, período letivo são coordenadores pedagógicos. 

Ambos permanecem na escola em período integral. 
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Gráfico 4 - Tempo de magistério 

 

A maioria do corpo docente (50%) atua no 

magistério há 11 anos ou mais, sendo um total de 05 

pessoas. 

Com até 05 anos de magistério, são 03 pessoas 

(30%) e, 02 (20%) possuem de 06 a 10 anos de 

magistério. 

 
 

Gráfico 5 - Professores alfabetizadores 

 

Mesmo que os professores atuem nas séries 

iniciais do ensino fundamental, é importante para esse 

estudo, apurarmos quantos profissionais se consideram 

professores alfabetizadores, por investigarmos sua 

prática quanto a atividades que estimulem o avanço nos 

níveis de concepção da escrita. 

Isto posto, 80% do corpo docente se considera 

como um alfabetizador e 20% se considera como 

professor. 

Convém observar que 10%, ou seja, 01 dos 

professores que não se considera um alfabetizador, é 

professor do 2º ano, série integrante do ensino em 

ciclo, período escolar de 03 anos que prioriza a 

aquisição da leitura e escrita. O outro é professor do 4º 

ano. 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO I 

 
Prezado(a) professor(a), 
Este é o primeiro questionário de coleta de dados para a pesquisa O objeto virtual de aprendizagem 
no processo de alfabetização de alunos no ensino fundamental I, na escola Maria das Flores. 
Gostaria de contar com sua colaboração no preenchimento de todas as questões. Fico à disposição 
para quaisquer outros esclarecimentos. 
 
 
1 – Indique sua faixa etária 
_____ Entre 20 e 29 anos 
_____ Entre 30 e 39 anos 
_____ Entre 40 e 49 anos 
_____ Acima de 50 anos 
 
2 – Qual é o seu sexo? 
_____ Feminino _____ Masculino 
 
3 - Você tem acesso a computador? 
_____ Sim, em casa 
_____ Sim, no trabalho 
_____ Sim, em casa e no trabalho 
_____ Não 
 
Em caso negativo, pule para a questão 7. 
 
4 – Com qual frequência utiliza o computador? 
_____ Diariamente 
_____ 3 vezes por semana 
_____ 1 vez por semana 
_____ Raramente 
 
5 – Como aprendeu a usar o computador? 
_____ Não sei usar, peço ajuda a outros 
_____ Com ajuda de outros 
_____ Método autodidata 
_____ Por curso de informática 
_____ Outra forma. Qual? ______________ 
___________________________________ 
 
6 – Para que atividade utiliza o computador? 
_____ Atividades pessoais  
(e-mail, orkut, MSN, fotos, música, etc.) 
_____ Atividades profissionais  
(pesquisa, textos, planilhas e apresentações) 
_____ Não utilizo 
_____ Outras. Quais? _________________ 
____________________________________ 
 

7 – Qual das opções abaixo mais se 
aproxima 
 de seu atual status profissional? 
_____ Estagiário 
_____ Recém-formado 
_____ Profissional 
_____ Coordenador 
 
8 – Indique em que série leciona: 
_____ pré 
_____ 1º ano 
_____ 2º ano 
_____ 3º ano 
_____ 4º ano 
_____ 5º ano 
 
9 – Você é professor a:  
_____ até 5 anos 
_____ entre 6 a 10 anos 
_____ entre 11 a 15 anos 
_____ entre 16 a 20 anos 
_____ entre 21 a 30 anos 
 
10 - A instituição em que você trabalha 
oferecerá algum curso preparatório para 
que os 
docentes adotem recursos de 
informática em sua prática pedagógica? 
_____ Não 
_____ Sim. Como?  
________________________________
____________________________ 
 
11 - Você já usou a internet? 
_____ Sim 
_____ Não 
 
12 – Você se considera um professor 
alfabetizador? 
_____ Sim 
_____ Não 
Indique quantos são ________ 
 

Período: 
____ Manhã 
____ Tarde 
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13 – Em sua turma há alunos analfabetos absolutos ou analfabetos funcionais? 
 
_____ Sim 
_____ Não 
  
 
14 – Em sua prática, para ajudar os alunos a avançarem quanto a aquisição da leitura e escrita, 
existe alguma atividade ou exercício que proporciona melhorias? Descreva-o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
15 - Você faria uso de computadores para ensinar os alunos a ler e escrever? 
_____ Sim 
_____ Não 
 
 
16 - Se sim, em que situações acha que o computador poderia contribuir? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 – Como você enxerga atualmente o uso do computador na sua escola? 
_____ Uso operacional da escola (informatização da parte administrativa da escola) 
_____ Ferramenta de ensino (auxiliando os métodos já existentes) 
_____ Nova metodologia de ensino (trazendo métodos diferentes das já existentes) 
_____ Outro. Qual? ___________________________________________________ 
 
 
SEU NOME  
_______________________________________________________________________ 
 
 

Agradeço sua colaboração! 
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO II (COM TEXTO INTRODUTÓRIO) 

 
 
Mesmo com a crescente escolarização da população brasileira, por meio do acesso e permanência 

na escola, o índice de alunos com fracasso escolar, especialmente referente a alfabetização, 

matriculados em séries do ensino fundamental é preocupante.  Desde 2001, o IBOPE (Instituto 

Brasileiro de Opinião Pública e Estatística) em parceria com o Instituto Paulo Montenegro e a ONG 

Ação Educativa, através do INAF (Indicador de Alfabetismo Funcional) vem fazendo a apuração 

anual do analfabetismo da população brasileira de 15 a 64 anos, residentes em zonas urbanas e 

rurais em todas as regiões do país. A pesquisa divide em 4 níveis o grau de alfabetismo dos 

pesquisados: analfabeto absoluto, alfabetismo rudimentar, básico e pleno. Assim, o analfabeto 

absoluto e o alfabetizado em nível rudimentar, se enquadram como analfabetos funcionais, já os 

níveis alfabetizado básico e pleno se enquadram como funcionalmente alfabetizados. 

É considerada analfabeta funcional a pessoa que, mesmo sabendo ler e escrever, não tem as 

habilidades de leitura, de escrita e de cálculo necessárias para viabilizar seu desenvolvimento 

pessoal e profissional. 

Em 2007, a pesquisa apurou que a Região Nordeste é a que apresenta maior contingente de 

analfabetos funcionais, correspondentes a 46% da população entre 15 e 64 anos, seguida pela região 

Norte com 41%, região Sudeste com 33% e a região Sul com 29%. A pesquisa destaca também que 

nas regiões onde o problema é mais grave que se notam os mais significativos avanços. 

Os dados mostraram que quanto maior o nível de escolaridade, maior a chance do indivíduo em 

atingir bons níveis de alfabetismo. Ou seja, o índice de analfabetos matriculados de 2º ao 5º ano é 

de 73%, de 6º ao 9º ano é de 12% e no ensino médio de 1%. 

O relatório mostra ainda que a maioria dos brasileiros (64%) entre 15 e 64 anos que estudaram até a 

4ª série atinge, no máximo, o grau rudimentar de alfabetismo, ou seja, localiza somente informações 

explícitas em textos curtos e efetua operações matemáticas simples, mas não compreende textos 

mais longos nem define estratégias de cálculo para resolução de problemas e que 12% destas 

pessoas podem ser consideradas analfabetas absolutas em termos de leitura/escrita, não 

conseguindo codificar palavras e frases, mesmo que simples, além de terem dificuldade em lidar 

com números em situações do dia-a-dia. 

Mesmo que os índices se refiram a população brasileira de 15 a 64 anos, o sucesso escolar nas 

séries iniciais do ensino fundamental é um dos fatores determinantes na redução do analfabetismo 

funcional dos adultos brasileiros. 
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Considerando a realidade de sua escola, de seu município e de seu cotidiano acadêmico, responda: 
 
Quais as causas que você atribui o problema do analfabetismo no Brasil? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E em sua turma atual, na escola Maria das Flores, identificou alguma defasagem no aprendizado? 
Qual? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quais as causas a que você atribui essa situação? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sua escola tem alguma estratégia ou ação que poderia contribuir para a melhoria dessa condição. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEU NOME ______________________________________________________________ 
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APÊNDICE D – QUESTIONÁRIO III - MÉTODO E DIDÁTICA 

 
 
Que método de alfabetização você utiliza para alfabetizar seus alunos? 
 
________________________________________________________________________ 
 
Em linhas gerais, descreva como é sua didática em sala de aula acerca da alfabetização. (se 
necessário, utilize o verso desta folha para complementar sua resposta) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nome: __________________________________________________________________ 
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APÊNDICE E – QUESTIONÁRIO IV - ATIVIDADES SIGNIFICATIVAS 

Quais atividades e exercícios você sugere ou indica para o aluno que se encontra em um 
determinado nível de concepção da escrita, com o objetivo de que avance para o seguinte?  
 
 
Nível Pré-Silábico 1 (PS1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nível Pré-Silábico 2 (PS2) 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Nível Silábico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nível Alfabético 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nome: __________________________________________________________________ 
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APÊNDICE F – EXEMPLO DE PLANO DE AULA 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO:  

DISCIPLINA:  

SÉRIE/TURMA:  

PROFESSOR:  

TÍTULO/TEMA:  

 

OBJETIVO 

 

 

COMPETÊNCIAS 

 

 

 

HABILIDADES 

 

 

 

TÓPICOS A SEREM TRABALHADOS 

 

 

 

METODOLOGIA E AÇÃO DIDÁTICA (com tempo estimado) 

 

 

 

RECURSOS UTILIZADOS 

 

 

AVALIAÇÃO (se houver) 

 

 

REFERÊNCIAS 
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APÊNDICE G – FICHA AVALIATIVA SOBRE O ENCONTRO DE FORMAÇÃO NO CAMPO 
DE PESQUISA 

1. Você já tinha ouvido falar em Objetos de Aprendizagem (OA)? 
 

 
 
 
 
 

2. Conhecia os repositórios recomendados pelo MEC? (RIVED, Portal do Professor e Banco 
Internacional de Objetos Educacionais). 
 

 
 
 
 
 

3. Achou um recusro interessante para se usado no processo de ensino-aprendizagem? Por 
que? 
 

 
 
 
 

 
4. Pretende utilizá-lo em suas aulas? 

 
 
 

 
 

 
5. Você recomendaria aos seus colegas professores o uso de OA na prática pedagógica? 

 
 
 
 

 
6. Em linhas gerais, o que achou do Encontro? Teve alguma dificuldade? Teria alguma 

sugestão ou crítica? 
 
 
 
 
 
 
 
Nome (opcional): _______________________________________________________ 
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ANEXOS 



178 

 

 

ANEXO A – ESCADA DE DESENVOLVIMENTO PARA WEB DE GARRETT 
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ANEXO B – GUIA DE AVALIAÇÃO DE RECURSOS MULTIMÍDIA (CARVALHO ET AL., 
2004) 
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