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  Aos que aprendem a ler e a escrever hoje, 

para que munidos com a força de seu tempo, 

possam da melhor forma, construir e registrar os próximos capítulos da história.
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“Somos céus atravessados por nuvens de energia 

 vinda das profundidades dos tempos. 

Quanto mais acreditamos que somos alguém, 

 mais somos ninguém. 

Quanto mais sabemos que não somos ninguém, 

 mais nos tornamos alguém” 

Pierre Lévy. 
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RESUMO 

ANDRADE, Karina. TDIC no Processo de Alfabetização– Estudo de Caso na 
Rede Pública de Ensino de Guarapuava-PR. 2020. Dissertação (Programa de 
Pós-graduação em Educação Stricto Sensu). Orientação Profª. Drª. Poliana 
Fabiúla Cardozo – Universidade Estadual do Centro-Oeste, Irati, 2020. 

Esta pesquisa buscou apresentar como fenômenos associados as Tecnologias 
Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) têm modificado as configurações 
sócio-culturais e consequentemente o cenário educacional, com foco no 
processo de alfabetização.  Inspirando-se em constatações empíricas do 
contexto escolar, bem como das mudanças associadas ao universo cibercultural, 
pretendeu responder: Quais as características da alfabetização no século 
XXI, tendo em vista o uso das TDIC? A partir desta problemática, o objetivo 
geral da pesquisa centrou-se em analisar como os usos das TDIC refletem no 
resultado avaliativo final do processo de alfabetização dos estudantes, 
numa turma de 1º ano do Ensino Fundamental, de uma escola pública do 
município de Guarapuava-PR. A investigação teve natureza qualitativa e 

caráter exploratório, na qual realizou-se um estudo de caso histórico-
organizacional, permeado pelos desafios educacionais contemporâneos, 
dialogando com políticas educacionais que contemplam tanto a alfabetização 
quanto as tecnologias. Logo, os objetivos específicos centraram-se em: discutir 
sobre as marcantes mudanças associadas às técnicas e as TDIC na pós-
modernidade, pontuar as principais metodologias utilizadas na alfabetização 
brasileira, identificar como as TDIC estão sendo usadas e/ou repelidas no Ensino 
Fundamental Anos Iniciais e relacionar o resultado avaliativo final sobre o nível 
de alfabetização dos estudantes, com o contato que estes tiveram com as TDIC. 
Desta forma, sua aplicação dispôs da abordagem mista, com perspectiva 
qualitativa e quantitativa em Creswell (2003), além da análise do conteúdo, 
segundo Bardin (2010), pois os dados referem-se aos resultados avaliativos 
finais que os estudantes da turma analisada obtiveram em 2019, sobre o nível 
de alfabetização, em correlação à apreesão de seus responsáveis sobre o 
contato que estes possuem com as TDIC, envolvendo também, a visão de 
professores responsáveis pela alfabetização e pela disciplina de informática 
educativa da dada escola, a fim de ampliar a visão sobre o fenômeno. Os 
resultados almejados foram demonstrar teórica e empiricamente como as TDIC 
delineiam novas perspectivas sociais, principalmente à infância que se alfabetiza 
na contemporaneidade, a geração alpha. Neste sentido, constatou-se que as  
que alfabetização projeta-se no século XXI, com profundas marcas do século XX 
em suas formulações. Todavia, levou 80% dos estudantes a chegar ao nível 
alfabético, conforme a avaliação interna qua a escola adotou em 2019. Quase 
90% dos estudantes participantes do estudo,  possuíam contato diário ao celular, 
entre 0 e 4 horas, em suas casas, enquanto na escola, menos de 5% do 
direcionamento de atividades do ano letivo foram integradas às TDIC, revelando 
um extremo distânciamento que estes estudantes têm com as tecnologias na  
fase de alfabetização, omitindo ao Ensino Fundamental Anos Iniciais, demandas 
de ensino atuais e futuras. 

Palavras-chave: Alfabetização. Tecnologias da Informação e Comunicação 

(TDIC). Geração Alpha. Ensino Fundamental Anos Iniciais. 
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ABSTRACT 

ANDRADE, Karina. DICT in the Literacy Process - Case Study in the Public 
Education Network of Guarapuava-PR. 2020. Dissertation (Graduate Program 
in Education Stricto Sensu). Doctor Professor Orientation Poliana Fabíula 
Cardozo - State University of the Midwest, Irati, 2020. 

This research sought to present how phenomena associated with Digital 
Information and Communication Technologies (DICT) have modified the socio-
cultural configurations and consequently the educational scenario, focusing on 
the literacy process. Inspired by empirical findings from the school context, as 
well as from the changes associated with the cybercultural universe, he intended 
to answer: What are the characteristics of literacy in the 21st century, 
considering the use of TDIC? Based on this problem, the general objective of 
the research was to analyze how the uses of TDIC reflect on the final 
evaluative result of the students' literacy process, in a class of 1st year of 
Elementary School, from a public school in the city of Guarapuava- PR. The 
investigation had a qualitative nature and an exploratory character, in which a 
historical-organizational case study was carried out, permeated by contemporary 
educational challenges, dialoguing with educational policies that contemplate 
both literacy and technologies. Therefore, the specific objectives were focused 
on: discussing the marked changes associated with techniques and DICT in 
postmodernity, punctuating the main methodologies used in Brazilian literacy, 
identifying how DICT are being used and / or repelled in Elementary School Years 
Initials and relate the final evaluation result on the students' literacy level, with the 
contact they had with the TDIC. Thus, its application used the mixed approach, 
with a qualitative and quantitative perspective in Creswell (2003), beyond content 
analysis, according to Bardin (2010), as the data refer to the final evaluative 
results that the students of the analyzed class obtained in 2019, on the level of 
literacy, in correlation to the vision of their parents about the contact that students 
had  with the DICT, also involving the view of teachers responsible for the literacy 
and the educational informatics discipline of the given school, in order to broaden 
the view about the phenomenon. The desired results were to demonstrate 
theoretically and empirically how DICT delineate new social perspectives, 
especially the childhood that is literate in contemporary times, the alpha 
generation. In this sense, it was found that literacy are projected in the 21st 
century, with profound marks of the 20th century in their formulations. Even so, 
near 80% of the students to reach the alphabetical level, according to the internal 
evaluation that the school adopted in 2019. Almost 90% of the students 
participating in the study had daily contact on their cell phones, between 0 and 4 
hours, at home, while at school, less than 5% of the targeting of activities in the 
school year were integrated into DICT, revealing an extreme distance that these 
students have with the technologies in the literacy phase, omitting the Elementary 
Education Initial Years, current and future teaching demands. 

Keywords: Literacy. Digital Information and Communication Technologies 
(DICT). Alpha Generation. Elementary School Initial Years. 
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INTRODUÇÃO 

O que nos difere e nos torna enigmáticos à face de nossos ancestrais, pode 

estar expresso nas constatações do pensar a téchné como herança dos Habilis1, 

por exemplo. Esta herança foi essencial para o êxito na relação manifestada pela 

psiché dos Sapiens, os quais, segundo Neves (2006), possuem o desenvolvimento 

cerebral como fator decisivo para sua adaptação e evolução, a apresentar bipedia, 

fabricação de ferramentas, consumo de proteína animal, desenvolvendo a 

complexidade do cérebro, fixando a capacidade de significação, capaz de produzir 

revolução criativa e tecnológica.  

Pela expressão da ars, que correspondente ao termo grego techné, ou seja, 

por meio do conhecimento técnico, envolvendo saberes específicos conforme 

Cupani (2013), a humanidade empiriza, descobre, vivencia, constrói e desconstrói 

o mundo, correlacionando saberes adquiridos ao longo do tempo. Os processos 

técnicos são empregados a seu favor, nos mais variados contextos do viver 

terrestre, seja no ato modificante da natureza ou na capacidade de produzir coisas 

e espaços. Santos (2009), por sua vez, descreve esta relação da humanidade com 

a técnica desde o meio natural: nos atos de transformar a natureza; o meio técnico: 

no qual os objetos que formam o meio, não são apenas técnicos, mas culturais; e, 

o meio técnico-científico-informacional: que traduz a união da técnica, ciência e 

informação sob a égide do polipólio global. A soma destes processos, encaminha 

a humanidade às atuais conjunturas sociais, díspares, contraditórias e em 

constante movimento, com mudanças acontecendo em um ritmo paradoxalmente 

acelerado. 

Anteriormente, Heidegger (1994) afirma, que pela constante aceleração do 

desenvolvimento tecnológico e a progressiva presença de dispositivos técnicos que 

outrora não eram necessários ao viver, a humanidade se tornaria influenciável 

pelos equipamentos que utiliza, perdendo o domínio sobre seus avanços. Desta 

forma, em uma eterna busca por novas descobertas, do desenvolvimento científico, 

por meio do conhecimento técnico, não são somente máquinas fazem parte do 

                                                             
1 Surgiram há cerca de 2 milhões de anos, na Tanzânia, levam este nome em razão de seus 
vestígios terem sido encontrados próximos a ferramentas de pedra lascada, conforme Neves (2006), 
caracterizando habilidade, por expressar domínio sobre determinadas técnicas. 
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contexto presente, mas também, artifícios genéticos que serão capazes de nos 

direcionar para uma revolução artificial e biológica. 

Exemplo disto é a tecnologia de Repetições Palindrômicas Curtas 

Regularmente Intercaladas em Cluster (Crispr/Cas9), esta técnica é utilizada por 

biohackers com a finalidade de alterar padrões naturais de cadeias de Ácido 

Desoxirribonucleico (DNA) e Ácido Ribonucleico (RNA), a qual, segundo Ramos 

(2016), quando introduzida em um zigoto ou em uma fase embrionária precoce, 

permitem a modificação do genoma em todas as células dos mais variados 

organismos. Portanto, gera alterações permanentes, transmitidas a gerações 

seguintes, a eliminar doenças hereditárias ou a criar variações anatômicas nas 

estruturas biológicas. Assim sendo, a humanidade, ao longo dos anos buscou omitir 

sua fragilidade diante das forças naturais dos ciclos evolutivos, procurando firmar 

sua preponderância em relação à natureza, por meio das técnicas. 

Porém, do que adianta uma mixórdia de artefatos técnicos, compêndios de 

conhecimentos, sem conhecer as racionalidades por trás de seus interesses e 

funcionalidades, bem como nas orientações ideológicas que se propagam na 

sociedade. Olhar para a história, buscando entender os processos que trouxeram 

a humanidade até essa dada evolução, pode ser válido, para desvendar seus 

caminhos futuros.  

À vista disto, um salto qualitativo na evolução humana está contido, 

conforme Claval (2007) na criação de códigos gráficos: a escrita, tecnologia da 

comunicação e condição que traduz a linguagem, para transmissão de 

conhecimentos, de suas riquezas culturais, organizações sociais e tributárias, não 

dependendo apenas da memória dos indivíduos para comunicação de saberes, 

podendo conduzir mensagens por longas distâncias e em distintos tempos. Com 

esta, foi possível criar e reproduzir garatujas, desenhos, pictogramas, ideogramas, 

logogramas, imagens, símbolos, letras, palavras, partituras, algarismos, numerais, 

algoritmos, mapas, gráficos, textos em suas infinitas variáveis e significados. 

Técnicas estas que transcrevem fonemas, sons, pensamentos e fatos, criados ou 

vividos pela humanidade, processos que não aconteceram da noite para o dia, 
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cruciais para a transmissão da linguagem que se (re) constrói constantemente com 

as especificidades de cada contexto sociocultural2. 

A escrita, segundo Azevedo (2007) tem por objetivo a leitura, uma atividade 

extremamente complexa que é ensinada na escola, envolvendo “[...] problemas não 

só semânticos como culturais, ideológicos, filosóficos e fonéticos” (AZEVEDO, 

2007, p. 10). Com isto, o autor, implica que ato de ler é uma forma de representar 

a memória coletiva, religiosa, política, artística, mágica e cultural de uma sociedade, 

desenvolvendo um processo de descoberta de saberes. Logo, muitos escritos 

tiveram a força de atravessar civilizações, dinastias e eras, e hoje circunscrevem o 

viver de povos em suas mais variadas faces culturais, ligados ao imaginário, a 

espiritualidade, a moral, ética, a política, e demais escalas conceituais que 

permeiam a convivência social.  

O domínio da escrita, o acesso a textos, conhecimentos do passado, 

tornaram-se instrumento de poder, fator que potencializou as diferenças entre os 

indivíduos. Não só no Brasil, “[...] a grande maioria da população permaneceu 

iletrada até a era moderna, mas todos os administradores importantes tinham cada 

vez mais acesso à realidade por meio de textos escritos” (HARARI, 2016, p. 143). 

Isto denota um caráter elitista, hierárquico e dominador a grupos que detinham este 

saber, contestando acesso da leitura e escrita por mulheres, negros, indígenas, 

idosos, surdos, cegos, trabalhadores, população carcerária, pessoas com 

dificuldades físicas, cognitivas e econômicas, além de questões religiosas, em 

diferentes contextos e períodos.  

A língua portuguesa tendo origem no latim, trouxe à sociedade brasileira, por 

meio de teorias e métodos de ensino da mesma, a influência direta de experiências 

realizadas primeiramente em países europeus, colaborando para uma construção 

ocidental de visão de mundo. Posto isto, sobre diferentes perspectivas, a atribuição 

de técnicas sobre a leitura e escrita é denominada alfabetização, a qual consiste 

“[...] a criação ou a montagem da expressão escrita da expressão oral” (FREIRE, 

1989, p. 5), ou seja, transcrever a oralidade. Também, “[...] levar à aquisição do 

alfabeto, ou seja, ensinar o código da língua escrita, ensinar as habilidades de ler e 

escrever” (SOARES, 1985, p. 20), o que demanda diferentes metodologias para tal 

                                                             
2 Conforme Foucault (2010), por meio da ascese, originária do termo grego áskesis, explicita-se o 
esforço do indivíduo, em construir capacidade de expor seus pensamentos e domínio de si, podendo 
desse modo, ocorrer por meio das diferentes formas da escrita. 
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finalidade. Neste sentido, “[...] não é um estado ao qual se chega, mas um processo 

cujo início é na maioria dos casos anterior a escola e que não termina ao finalizar 

a escola primária” (FERREIRO, 1999, p. 47), ultrapassando dessa forma os limites 

do âmbito escolar. Permeia assim, “[...] uma incorporação transportada para o 

universo existencial e uma atitude de criação e recriação quotidianas da leitura e 

da escrita” (LEITE, 2015, p. 9), imersa nas subjetividades do indivíduo. Apesar da 

heterogeneidade conceitual, os autores não se limitam em definir a alfabetização 

apenas em uma técnica, mas um processo, com fatores sociais que o determinam 

e que lhes atribuem sentido, pautados no desenvolvimento humano.  

Todavia, partindo das constantes transformações ao longo do tempo, das 

evoluções tanto biológicas quanto culturais que a humanidade tem passado, 

chegamos, segundo Castells (1999), à era da sociedade interligada via redes. Esta 

floresce no século XX o uso cada vez maior e avançado das Tecnologias Digitais 

da Informação e Comunicação (TDIC)3, as quais consistem em dispositivos 

eletroeletrônicos que permitem acesso à rede mundial de computadores – a 

internet, por meio de computadores, celulares ou smartphones, tablets, smart TV, 

entre outros (BARANAUSKAS, et al., 2013).  As TDIC tomaram tamanha dimensão 

estrutural na sociedade, que logo nos primeiros anos do século XXI, tornam-se 

ferramentas quase que indispensáveis ao viver dos cidadãos, permeando 

relacionamentos em redes virtuais, o sistema monetário e mercadológico, 

compondo também novos quadros ao sistema educacional. 

Em razão destas mudanças, as quais adentram ao universo cibercultural 

(LÉVY, 1999), originaram-se diferentes formas de relações sociais. Sobre as 

perspectivas de aprendizagem da linguagem, Rojo (2013) aponta que surgem 

práticas apoiadas em meios multimodais, chamado de multiletramentos, os quais 

têm o intuito de ampliar as possibilidades de participar da vida digital de forma 

crítica, reformulando o papel dos leitores, pois a leitura segue para além dos meios 

físicos em que os textos são manifestados, passando também a integrar a 

linguagem do ciberespacial. Por este ângulo, Thoman e Jolls (2003), demonstram 

                                                             

3 Neste trabalho, adota-se TDIC, por ser o termo atualmente adotado pela nova versão da Base 
Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2018a). Em trabalhos precedentes encontram-se os termos 
Novas Tecnologias Informacionais e Comunicacionais (NTIC) ou Tecnologias Informacionais e 
Comunicacionais (TIC) (BRASIL, 2014). 
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a formulação de um novo campo para Educação no século XXI, voltada para as 

mídias e seus reflexos sobre as gerações, buscando organizar e promover uma 

noção de alfabetização mais ampla, incluindo habilidades analíticas e criativas de 

comunicação, envolvendo múltiplas inteligências. 

Com este frenesi de mudanças sociais e culturais, adentrando ao campo 

educacional, surgem questionamentos como: O que as instituições de ensino estão 

transmitindo para as gerações que iniciam hoje na escola, será relevante para a 

racionalidade que vivenciarão no futuro? Desse modo, em observância a estes 

novos contextos e significados que se apresentam socialmente, pelas relações 

ciberespaciais (LÉVY, 1999) que se acentuam, tendo em vista que podem modificar 

o se dar do processo educativo, e consequentemente, da alfabetização na 

contemporaneidade, a problemática da pesquisa buscou resposta à seguinte 

questão: Quais as características da alfabetização no século XXI, tendo em 

vista o uso das TDIC? 

Por conseguinte, visto a crescente amálgama temática que a alfabetização 

tem assumido nos últimos anos, pelo uso cada vez maior das TDIC e o choque 

cultural entre as gerações que se encontram na escola, na segunda década do 

século XXI, o objetivo geral da pesquisa foi: Analisar, como os usos das TDIC 

podem refletir no resultado avaliativo final do processo de aprendizagem da 

alfabetização de estudantes de uma turma de 1º ano, de uma escola pública 

do município de Guarapuava-PR. 

Desta maneira, por meio da natureza qualitativa da pesquisa, elaborou-se 

um estudo de caso-histórico-organizacional, o qual, conforme Triviños (1987), 

busca um conhecimento rizomático sobre determinada realidade. Logo, partindo de 

um recorte, delimitado em uma sala de aula, investigou-se a relação do contato que 

estudantes do 1º ano de uma escola pública tem com as TDIC, correlacionando ao 

seu resultado avaliativo sobre o nível de alfabetização, no ano de 2019. Possuindo 

um caráter exploratório, segundo Gil (2008), nesta pesquisa foi aprofundado os 

conhecimentos sobre o fenômeno, analisando tanto o contato que os estudantes 

tiveram em casa com as TDIC, quanto na escola. 

Had hoc, as análises se deram de forma mista, conforme Creswell (2003), 

implicando em análise quantitativa e qualitativa dos dados, envolvendo neste 

estudo de caso, o resultado alcançado pelos estudantes na avaliação interna que 

a escola promove, a respostas de questionários direcionadas aos responsáveis 



  

22 
 

sobre o contato que os estudantes têm com as TDIC e a visão dos Professores 

Alfabetizadores, que fazem parte do Ensino Fundamental Anos Iniciais, agentes da 

fase de alfabetização e, Professores de Informática Educativa, responsáveis pelo 

Laboratório de Informática da dada escola. As interpretações destes materiais 

culminaram na análise do conteúdo, conforme Bardin (2010), com o intuito de 

manifestar visões implícitas e explícitas que a temática abrange.   

Com isto, os objetivos específicos foram:  

 Discutir sobre as marcantes mudanças associadas às técnicas e as TDIC na 

pós-modernidade. 

 Identificar como as TDIC estão sendo usadas e/ou repelidas no Ensino 

Fundamental Anos Iniciais.  

 Pontuar as principais metodologias utilizadas na alfabetização brasileira. 

 Relacionar o resultado avaliativo final sobre o nível de alfabetização dos 

estudantes, com o contato que estes têm com as TDIC. 

A temática foi inspirada em constatações empíricas do contexto escolar, a 

partir de experiências cotidianas da prática docente no ensino básico, em reflexão 

ao contraste cultural, em que professores e estudantes que chegam à escola, na 

segunda década do século XXI, a geração alpha (OLIVEIRA, 2019), dos que foram 

e estão sendo alfabetizados na contemporaneidade, ao mesmo tempo 

contemplam.  Estes fatores podem manifestar, por exemplo, mudanças de padrões 

comportamentais, em razão do uso das TDIC, pelas diferentes gerações, refletindo 

por exemplo na linguagem dos estudantes, com referências relacionadas ao mundo 

da internet, por meio de jogos, gamers, youtubers, pessoas e assuntos de interesse 

momentâneos e virais, presentes principalmente nas redes sociais, sites e 

aplicativos como: Youtube, Facebook, Whatsaap, Instagram e Tik Tok, assim como 

nos produtos que utilizam. 

Contudo, a familiaridade que muitos possuem em relação às TDIC, muitas 

das vezes é desconsiderada do processo educativo, pois os moldes da 

alfabetização estão mergulhados, aos do século passado, deixando de conversar 

com estas diferentes linguagens, e, além disso distancia estudantes que não tem 

condições de usufruir das mesmas possibilidades de acesso, da oportunidade de 

conhecer e crescer com as ferramentas do contexto espaço-temporal que fazem 

parte. 
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Nesta perspectiva, levou-se em consideração as mudanças sociais 

associadas às tecnologias do século XXI, as quais têm um fluxo intermitente de 

(re)invenções técnicas, que metamorfoseiam o espaço e os indivíduos, observando 

a necessidade de reflexão sobre as maneiras de se alfabetizar hoje, pensando no 

amanhã, bem como  nos seus métodos avaliativos. Uma questão, portanto, 

empírica, não limitada a discursos acadêmicos envoltos em torres de marfim. Logo, 

a importância pessoal da pesquisa, foi refletir, analisar e reorganizar a própria 

prática docente, buscando-se aperfeiçoamento e metodologias que se aproximem 

à linguagem dos estudantes da geração alpha, de modo que se possa corresponder 

a seus anseios presentes e quiçá futuros, dentro e fora do ambiente escolar. 

A escolha da escola teve como critério, além da atuação da pesquisadora 

em seu quadro docente, a observância à localidade que a escola se insere, área 

periférica do município de Guarapuava-PR, a qual contempla acesso à escola, um 

público diverso, com famílias de variadas realidades sociais, em que algumas 

dispõem de infraestruturas públicas mínimas, enquanto outras sofrem com a 

segregação sócio-espacial. Posto isto, a relevância social da pesquisa foi revelar 

as múltiplas faces da infância que contemplam os indivíduos daquela localidade, os 

quais estão em processo de alfabetização, tendo em vista o acesso que os estes 

têm às TDIC, em um contexto de expressas alterações no âmbito educacional, 

especialmente, no que tange à oferta de ensino de forma híbrida ou multimodal, 

combinando, segundo Schlemmer (2014) tecnologias analógicas e digitais, 

associando o aprendizado em espaços físicos e digitais, com intuito de contribuir 

com estratégias a serem desenvolvidas neste contexto. 

O desafio da pesquisa foi partir de um ponto de vista macroestrutural, sobre 

as transformações técnicas que levaram à atual conjuntura ciberespacial, além das 

formas de se alfabetizar ao longo do tempo no Brasil, a fim de desvendar suas 

variabilidades na escala local, com os resultados avaliativos dos estudantes e nos 

dados coletados com os responsáveis e professores, identificando se há ou não, 

regularidades entre estes fenômenos. Ou seja, observar as TDIC como possíveis 

propulsoras de mudanças culturais na sociedade, as quais reverberam sobre as 

cadeiras das escolas, tocando sobretudo aqueles que iniciam a fase de ensino 

formal, ainda permeados por técnicas do século passado. Não obstante, a 

importância acadêmica do estudo, foi imergir nas especificidades de um recorte 

local, o qual pode expandir em análises voltadas para outras instâncias do ensino 
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em pesquisas posteriores, a contemplar diferentes realidades, como forma de 

diagnosticar possibilidades e maneiras mais efetivas de aproximar e melhor usufruir 

das TDIC no processo de aprendizagem. 

Todavia, a dissertação, está organizada em cinco capítulos, além da 

introdução e considerações finais. O primeiro capítulo traz diálogos que embasam 

discussões acerca da superação de limites, barreiras físicas e cognitivas que 

possibilitaram a evolução humana, por meio das técnicas, até a pós-modernidade, 

abordando conceitos como Antropoceno, a partir de Crutzen e Stoermer (2000), 

Harari (2016) e Silva e Arbilla (2018); modernidade líquida por Bauman (2001); 

condições da pós-modernidade por Harvey (1992); cibercultura, ciberespaço e 

inteligência coletiva por Lévy (1993; 1994; 1999; 2001); convergência das mídias, 

economia afetiva por Jenkins (2009); hipermodernidade, Lipovetsky (2004); 

sociedade em redes, sociedade informacional por Castells (1999); psicosfera, 

convergência de momentos, meio técnico-científico-informacional por Santos 

(1988, 1992, 2000 e 2009). O objetivo deste foi demostrar em um panorama geral, 

as condições sócio-históricas, que levaram às facetas da sociedade do século XXI, 

enfatizando a relação da humanidade com a técnica e a tecnologia, pano de fundo 

para entender sobre as lógicas instrumentais, que levaram a determinar padrões 

socioeconômicos e políticos, que culminaram na configuração da cibercultura, 

reverberando nas estruturas institucionais, sociais, interpessoais e 

consequentemente, educacionais. 

No segundo capítulo, são abordados perfis dos estudantes do século XXI, 

trazendo reflexões sobre as diferentes gerações que compõem a heterogeneidade 

escolar, com foco principal sobre a geração alpha, a qual compreende a faixa etária 

da turma analisada, abrangendo de forma geral conceitos como: gerações com 

Kaifi et al. (2012), Ruiz e Pérez (2017), Oliveira (2019) e Casarotto (2019); nativos 

e imigrantes digitais com Prensky (2001); e, infância, consumo e mudanças no 

cenário educacional, por Costa (1996, 2005 e 2009). O intuito, foi refletir sobre as 

diferentes linguagens dos indivíduos que coexistem na escola, observando 

influências trans-temporais, que marcam o modo de ser dos indivíduos. 

No terceiro capítulo, discute-se a respeito das transformações na escola 

advindas com a presença das TDIC na Educação Básica, direcionadas 

principalmente à fase da alfabetização. Traz análises sobre a adaptação das TDIC, 

segundo políticas públicas vigentes (BRASIL, 1988; 1997; 2008; 2013a; 2014; 
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2018a; 2018b;) e da caracterização das principais metodologias utilizadas na 

alfabetização, de meados do século XX, até a contemporaneidade, assim como de 

seus métodos avaliativos, associando às obras de Ferreiro (1996, 1999), Ferreiro e 

Teberosky (1985), Frade (2005; 2007), Freire (1989), Soares (1985, 2004 e 2010), 

Moratti (2011; 2019), Rojo (2009; 2012; 2017), Rojo e Moura (2012); Lopes (2010), 

Rodrigues (2012), Morin (2001), entre outros. Além disto, pontua, por meio de 

questionários aplicados à professores alfabetizadores e professores de informática 

educativa, da escola em que se realiza o estudo de caso, sobre especificidades 

observadas na prática docente, considerando a relação das TDIC pelos estudantes.  

No quarto capítulo caracteriza-se a fundamentação metodológica da 

pesquisa, predominantemente a partir da obra de Triviños (1987), Gil (2008), Bardin 

(2010) e Creswell (2003) além da contextualização sócio-espacial da escola de 

onde pauta-se o estudo de caso, por meio do conteúdo do PPP (2019), levando em 

consideração as rugosidades sócio-espaciais presentes no entorno da escola, com 

base em Santos (2009) e Schmidt (2009), bem como em contextualizações gerais 

sobre a turma que os estudantes participantes da pesquisa fazem parte e as 

particularidades da avaliação sobre o nível de alfabetização, adotado pela escola, 

a sondagem. O propósito foi apresentar os procedimentos tomados em cada etapa 

da pesquisa, com as devidas fundamentações que embasam a mesma, a elucidar 

o campo e o objeto de estudo. 

No quinto capítulo, apresentam-se os resultados da pesquisa, tendo em 

vista, o fruto da avaliação interna adotada pela escola, realizada pelos estudantes 

participantes da pesquisa, sobre o nível de escrita, correlacionando ao contato que 

os estes possuem com as TDIC, segundo seus responsáveis. Neste sentido, as 

reflexões obtidas foram contrastadas com o contexto brasileiro (IBGE, 2018), além 

das referências teóricas levantadas ao longo dos capítulos e sobre as 

especificidades das categorias análises. 

Já nas considerações finais, os objetivos da pesquisa foram retomados, 

demonstrando os pontos limitantes da pesquisa, bem como suas possibilidades de 

continuidade, em meio a um cenário educacional de transformações e discussões 

latentes quanto o uso das TDIC, não somente na fase da alfabetização, mas em 

todas as instâncias do ensino, tanto público quanto o privado. Traz também, uma 

alusão metafórica ao teatro, para exemplificar a possível relação da alfabetização 

com as tecnologias. Contudo, o capítulo que segue transcorre pelos tempos 
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passados, penetrando nas entranhas das relações humanas com as técnicas e a 

tecnologia, que possibilitaram imergirmos nas conjunturas ciberespaciais do tempo 

presente. 
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1. A HUMANIDADE E A TÉCNICA 

 
“Graças aos progressos da ciência e da técnica, construímos cada vez mais objetos com 

possiblidades sobredeterminadas” 
(Milton Santos, 2009:39). 

Ao olhar para alguns dos infinitos vestígios do passado, verificam-se na 

(re)evolução histórica da humanidade, incontáveis contribuições e conquistas que 

interferiram e interferem na psicosfera4 operante, dos mais simples objetos para 

sobrevivência a complexos sistemas de informação e comunicação, que modificam 

a sociedade, as relações sociais e os indivíduos. As tecnologias envoltas nestes 

processos estão a mister da sociedade, com a finalidade de economizar tempo, 

esforço, ultrapassar dificuldades, satisfazer necessidades, prolongar e dar 

qualidade de vida. 

Toda produção técnica ou tecnologia, segundo Cupani (2013), expressam 

a manifestação de um saber, originando artefatos, os quais resultam em algo feito 

com arte, podendo ir de uma faca à uma locomotiva. Desta forma, o entendimento 

sobre as técnicas e seus processos estão contidos em diferentes dimensões do 

saber, que ultrapassaram gerações para serem consolidados, processos estes, 

contidos desde o domínio do polegar opositor por exemplo, ao desbloquear de uma 

tela com o reconhecimento da digital ou da face. 

 À volta disto, Neves (2006) elabora em seu estudo do âmbito 

paleoantropológico, uma linha cronológica e evolutiva da humanidade5, que 

demonstra o desenvolvimento até a era dos seres humanos modernos, em que os 

indivíduos e populações por meio de seus ancestrais, os quais transmitiram 

características morfológicas e culturais a seus descentes atuais, geraram 

movimentos do trânsito humano, partindo da região central da África para todo 

planeta. Com uma estrutura física e cognitiva mais complexa e poderosa, a 

humanidade pôde adaptar-se a diferentes condições de vida, espalhando seus 

genes pelo globo (NEVES, 2006). 

 A busca pelo desconhecido, por meio dos deslocamentos, conforme Lévy 

(2001) representou uma importante ruptura que a humanidade superou, a fim de 

                                                             
4 Composta conforme Santos (1988) aos costumes, anseios, manifestações espirituais, linguagem, 
modus operandi, ligados ao espírito de uma época. 
5 Neves (2006) aponta que a partir dos hominíneos ancestrais Sahelanthropus tchadensis, 
encontrado na região de Toros-Melalla, no Chade, há cerca de 7 milhões de anos antes do presente, 
evoluíram-se diversas linhagens, até o Homo Sapiens. 
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desvendar novas possibilidades do viver, desenvolvendo técnicas e tecnologias 

que pudessem auxiliar neste processo. 

Neste sentido, desenvolveram-se sistemas de comunicação mais precisos, 

possibilitando a fixação do módulo mental da significação, referindo-se à forma 

como um grupo aprende e transmite um significado, como indica Neves (2006). 

Entretanto, o autor aponta que a construção de um módulo mental, a revolução 

criativa de significado, não ocorreu logo com a estrutura anatômica do Homo 

Sapiens em 200 mil anos6, mas em 45 mil anos (Paleolítico Superior), ao 

aperfeiçoar ferramentas, a expressar comportamentos grupais e individuais 

(NEVES, 2006).  

Estes fatores levaram a origem de diferentes culturas em diferentes regiões 

e, consequentemente a interação destas, a partir de comportamentos inatos, 

imersos no inconsciente coletivo, como aponta Jung (2000), além de conflitos entre 

elas, pois seguem imersas em um emaranhado de idealismos e construções 

subjetivas à cada grupo social e também à cada indivíduo.  

Paralelo a isto, Claval (2007), argumenta que os progressos realizados a 

partir do domínio da comunicação e informação por meio da linguagem, abriram 

possibilidades de gerar infinitos códigos, inclusive técnicos. Expandiram-se 

experiências e aprendizados acumulados ao longo da vida, da natureza e da cultura 

de cada indivíduo, incorporados pelo movimento constante, podendo ser inovados 

ou complementados, pois cada um é exposto de maneira única à cultura, embora 

sejam cultuados os mesmos componentes, na mesma família, nas mesmas datas 

e circunstâncias7. 

Em relação a isto, adentrando ao imaginário e o ideal intrínseco à 

humanidade, em racionalizar o mundo, sobre diferentes perspectivas, o exemplo 

do afresco renascentista, A Criação de Adão, elaborado por Michelangelo no auge 

dos seus 60 anos, marco da arte ocidental do século XVI, em que se demonstra a 

conexão da humanidade com Deus, são associadas figuras bíblicas e mitológicas. 

                                                             
6 Por convenção, foi utilizado no texto 200 mil anos de evolução da espécie humana moderna, porém 
não se nega que existem estudos recentes que estão transformando o olhar sobre o passado da 
humanidade. Como por exemplo, uma edição da revista Nature de 2017, conforme Silva e Arbila 
(2018), que publicou um artigo sobre fósseis humanos encontrados em Marrocos, datados por meio 
do sistema de datação por termoluminescência, resultando em 350 mil anos. 
7 Segundo Morin (2001) estas marcas sociais, são denominadas por Konrad Lorenz como imprinting 
cultural, responsáveis por moldar os indivíduos, desde os primeiros anos, sob o reflexo da família, 
depois da escola e após, as demais instituições sociais. 
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Fróis (2005) indica que apenas em estudos recentes (final do século XX), foram 

notadas a existência de sinais ocultos na obra, principalmente na figura divina, 

incorporada a um corte sagital de um cérebro humano. Com notada influência 

grega, Michelangelo fez uso desta analogia para provavelmente demonstrar as 

infinitas possibilidades da  racionalidade humana, que ao se apropriar do pensar e 

do criar, vê no próprio Deus, sua imagem e semelhança. 

Apesar das infinitas interpretações, o imaginário amplifica as direções do 

pensamento, criando múltiplas possibilidades de acordo com as subjetividades 

experenciadas individual e coletivamente, “[...] pois o desenvolvimento do 

conhecimento racional-empírico-técnico jamais anulou o conhecimento simbólico, 

mítico, mágico ou poético” (MORIN, 2001, p. 59). Desse modo, milhares de ligações 

neurais em segundos despontam-se em flashs eletromagnéticos, que viajam aos 

confins do organismo associando memórias sensoriais e afetivas, valores, crenças, 

a criar constantemente, até inconscientemente, ações ligadas à sobrevivência e a 

formas de facilitar este processo por meio das técnicas, como indica Santos (2009, 

p. 55): 

As técnicas participam na produção da percepção do espaço, e também 
da percepção do tempo, tanto por sua existência física, que marca as 
sensações diante da velocidade, como pelo seu imaginário. Esse 
imaginário tem uma forte base empírica. O espaço se impõe através das 
condições que ele oferece para produção, para circulação, para 
residência, para a comunicação, para o exercício da política, para o 
exercício de crenças, para o lazer e como condição do “viver bem”. Como 
o meio operacional, presta-se a uma avaliação objetiva e como meio 
percebido, está subordinado a uma avaliação subjetiva. Mas o mesmo 
espaço pode ser visto como o terreno das observações individuais e 
coletivas, ou como realidade percebida. Na realidade, o que há são 
invasões recíprocas entre o operacional e o percebido. Ambos têm a 
técnica como origem e por  essa via nossa avaliação acaba por ser uma 
síntese entre o objetivo e o subjetivo. 
 

Partindo destes mecanismos técnicos, a humanidade busca e cria novos 

significados às formas de viver, em diferentes tempos e espaços,  por meio de 

artefatos que facilitam sua adaptação às especificidades de cada contexto, pois  em 

cada modo de desenvolvimento, há um desempenho estruturante determinado, que 

serve de base para a organização dos processos técnicos. Nesta perspectiva, o 

erro é intrínceco à este processo, segundo Morin (2001), pois, partindo da 

experimentação de diferentes técnicas do fazer e do viver, originam-se  

possibilidades de evolução e readaptação. 
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Voltando o olhar a recortes temporais passados, é possível encontrar 

sentidos sobre conjunturas atuais da sociedade, observando as transformações 

técnicas. Por exemplo, na rede de telecomunicações, que se despontou no início 

do século XX, com a criação do telégrafo, passando por diversas fases, chega-se 

atualmente a disseminação massiva de smartphones, “[...] já próximo de alcançar a 

totalidade dos domicílios” (IBGE, 2018, p. 42) no Brasil. Porém, nada disso 

aconteceu de maneira pacífica, houveram obstinados conflitos, ideologias 

dogmáticas e hegemônicas, momentos de depressão, estagnação e revolução, 

uma constante inconstância de eternas buscas de ideais individuais que se tornam 

coletivos e vice-versa.  

Vivendo em um mundo multicultural, onde os outros, se encontram e tem de 

conviver com as diferenças, segundo a concepção de Moreira e Candeau (2008), 

chegamos, do oriente ao ocidente à população mundial estimada, conforme a ONU 

(2019) em 7,7 bilhões de indivíduos, imersos em diversidades e contradições. Esta 

multiplicação da espécie humana foi possível graças aos avanços nas mais 

variadas áreas do conhecimento, porém, que segundo Silva e Arbilla (2018), 

desencadeiam danos irreversíveis ao equilíbrio do ecossistema.  Transfigura-se o 

meio natural em modificado, sob domínio de poderosas ordens mercadológicas que 

controlam e dinamizam o que é produzido a seu favor, em que nem tudo, conforme 

Morin (2001) é para o bem-estar comum, criando condições de morte e destruição, 

potencializando mudanças climáticas, alterações físico-químicas de ambientes, 

escassez de recursos naturais, extinção de espécies da fauna e flora. Portanto: 

O homem torna-se fator geológico, geomorfológico, climático e a grande 
mudança vem do fato que os cataclismos naturais são um incidente, um 
momento, enquanto hoje a ação antrópica tem efeitos continuados e 
cumulativos, graças ao modelo de vida adotado pela humanidade. Daí 
vêm os graves problemas de relacionamento entre a atual civilização 
material e a Natureza. Assim, o problema do espaço humano ganha, nos 
dias de hoje, uma dimensão que ele não havia obtido jamais antes 
(SANTOS, 1992, p. 97). 

Com isto, em um salto na escala temporal, em constatações publicadas na 

segunda metade do século XIX8 até os dias de hoje, demonstram o efeito potencial 

                                                             
8 Segundo Crutzen e Stoermer (2000), George Perkins Marsh, publicou em 1864 o livro Homem e 
Natureza no qual demonstrava as mudanças físicas produzidas pela ação humana no globo, cerca 
de 10 anos depois aperfeiçoou seu trabalho e publicou A Terra modificada pela ação humana, e, 
inspirado por Marsh, Antonio Stoppani, em 1873, cria o termo era antropozóica, tomando a 
humanidade como uma força desconhecida em períodos anteriores. 
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da humanidade em modificar e explorar a natureza. A exemplo disto, pode ser 

indicada desde a extração e refino de petróleo, extraído em milhares de quilômetros 

adentro da crosta terrestre, formado há milhões de anos atrás, até o lançamento de 

sondas espaciais, como a Voyager 1, que chegou a mais de 17 bilhões de Km de 

distância do planeta Terra, extrapolando até mesmo os limites da heliosfera9, 

conforme acervos da NASA (2013). Esses exemplos, demonstram a forma sedenta 

e insaciável da ação humana em buscar recursos e desvendar os fenômenos da 

natureza, bem como buscar novas racionalidades, envolvendo a construção de 

objetos técnicos, que auxiliarão em explicações sobre o universo e sua própria 

existência. 

1.1 O Antropoceno 

A partir da convenção proposta pela Comissão Internacional de Estratigrafia, 

a qual padroniza os períodos geológicos, o período atual é o Quaternário, iniciado 

há 2,58 milhões de anos. Este, período é subdividido em duas épocas: Pleistoceno 

e Holoceno (ICS, 2019), porém está passando por uma transição de época, do 

Holoceno para Antropoceno, conforme Crutzen e Stoemer (2000). Do grego: 

anthropos significa homem e ceno significa novo, termo inspirado em estudos de 

pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento, os quais enfatizam, segundo 

Silva e Arbilla (2018), mudanças advindas da ação humana nos últimos 200 anos, 

de ordem ambiental, química, física, biológica, cultural, econômica, política e social, 

as quais podem gerar efeitos irreversíveis ao planeta.  

Neste sentido, a relação da sociedade com a natureza, está cada vez mais 

“[...] artificializada, ou instrumentalizada, onde os objetos técnicos, maquínicos, 

juntam à razão natural, sua própria razão, uma lógica instrumental” (SANTOS, 

2009, p. 237), resultando assim, numa sobreposição de produções tecnológicas ao 

meio natural, uma razão puramente humana de significados, ou seja, 

antropocêntrica. Deste modo, a relação humana com os objetos técnicos, pode ser 

considerada quase que simbiótica, em que as relações sociais são permeadas por 

estes objetos, desde as mais simples manifestações, como por exemplo, na 

aparência corporal, na alimentação e, até mesmo na dependência à sobrevivência, 

                                                             
9 Segundo Oliveira, et al. (2014), a heliosfera consiste em um plasma condutor resultante da 
expansão supersônica da coroa solar denominado vento solar, que envolve a Via Láctea. 
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adaptando o corpo humano, com diferentes artefatos técnicos que simulam o 

funcionamento da respiração, como o aparelho de ventilação mecânica invasiva e 

não invasiva, mantendo a vida condições críticas da existência. A partir desta ideia, 

os artefatos ou fatos-técnicos materializam o acúmulo de saberes de gerações 

passadas, originando e transformando múltiplos significados a cada contexto, pois: 

Os homens não estão jamais em relação direta com a natureza: vivem 
num meio artificial que eles mesmos criaram; o vestuário e a casa que os 
protegem das vissitudes do clima; os caminhos e as vias facilitam a 
circulação. A vegetação natural é destruída e substituída pelas florestas 
cuja composição é controlada, pelas pastagens ou planícies para 
alimentar os animais, e pelos campos onde se desenvolvem as culturas. 
As forças humanas foram há muito tempo substituídas pela energia 
fornecida pelos animais, a madeira, o vento e as águas correntes. Os 
combustíveis fósseis e hoje o átomo servem para acionar as máquinas e 
as ferramentas multiplicam a produçãoe asseguram aos grupos um 
controle cada vez mais reforçado – mas nunca total – sobre os meios onde 
vivem e sobre aqueles que contribuem para a satisfação de suas 
necessidades (CLAVAL, 2007, p. 12). 

À vista do exposto, entende-se que a humanidade utiliza intermitentemente 

as forças naturais para sobreviver e mover seus inventos por meio das técnicas, 

possibilitando a concretização de ideais que outrora eram apenas uma espécie de 

simulacro. Silva e Arbilla (2018), por sua vez, indicam que esta relação com as 

técnicas se intensificou no período datado de 1750, chamado por alguns 

pesquisadores de Grande Aceleração, ou mais conhecido como Revolução 

Industrial.  

Com isto, ao longo do tempo, inventos como o telégrafo, câmera fotográfica, 

automóvel, jornal, revista, rádio, televisão, controle remoto, vídeo cassete, CD, 

DVD, telefone, e finalmente computadores e celulares, estes e tantos outros, foram 

incorporando-se a necessidades cotidianas,  produzidos aos moldes fordistas, 

sendo também, a cada ano substituídos, fazendo parte da revolução tecnológica, 

em razão de que “[...] objetos não agem, mas, sobretudo no período histórico atual, 

podem nascer predestinados a um certo tipo de ações”  (SANTOS 2009, p. 55), 

estando ligados à corporações ou interesses governamentais, podendo gerar 

diferentes linguagens e lógicas relacionais.  

Uma imagem desta condição na pós-modernidade, é vista na obra de 

Harvey (1992) sobre o encurtamento das distâncias, fator propiciado pela 

intensificação da exploração dos transportes no século XX, por exemplo. Logo, no 

século XXI, há uma nova roupagem para esta, direcionada ao sistema de 

comunicação pelo fluxo de produção e circulação da informação. 
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Porém, a difusão e o uso das mais variadas técnicas, não aconteceram de 

maneira uniforme em todos os lugares. O processo de construção do conceito e 

função de dado artefato, a determinado grupo social, pode ser crucial à sua 

existência/sobrevivência e para outros, em razão das condições culturais ou 

biológicas, não tem a mesma relevância. Posto isto, “[...] a condição pós-moderna 

da sociedade é considerada uma condição histórico-geográfica” (HARVEY, 1992, 

p. 294), porque o acúmulo das técnicas de diferentes épocas em cada lugar, podem 

representar múltiplos significados e valores. 

Deste modo, as ações que integraram o Antropoceno, vão além do 

entendimento da produção e uso das técnicas em suas diferentes manifestações 

na sociedade, pois entende-se que estas podem consequentemente influenciar o 

modo de ser e viver, identificados, no contexto de grandes metrópoles, por 

exemplo, em indivíduos que se consideram como cosmopolitas, conectados com 

diferentes culturas. Bauman (2001) neste sentido, caracteriza o tempo presente 

como modernidade líquida, correlacionando-a algo fluído, o qual não mantém a 

mesma forma por muito tempo, emergindo o individualismo nas relações, a fluidez, 

efemeridade e superficialidade nos relacionamentos, em que mudanças de 

perspectivas tanto individuais, quanto coletivas, acontecem em um ritmo vigoroso 

e frenético, tendo sobretudo o consumo como premissa para o bem-estar 

(BAUMAN, 2008). 

Por sua vez, Santos (2009) indica que a fluidez contemporânea, é uma 

causa, condição e resultado, que se baseia em redes técnicas que dão suportes à 

competitividade, buscando meios e artefatos cada vez mais eficazes. Desta forma, 

mesmo com tantos feitos desenvolvidos pela humanidade em milhares de anos de 

evolução, grande parte da população, permanece imersa à problemas que a 

afligem, como subnutrição causada pela miséria; descaso na saúde e tratamentos 

de doenças; ao acesso à Educação; condições de trabalho desumanas; 

preconceitos e desigualdades; conflitos bélicos motivados por questões 

econômicas, territoriais, políticas, religiosas, culturais; transtornos psicológicos e 

mentais; violência e criminalidade;  exploração sexual; vícios; má administração de 

recursos (consumo X desperdício); desastres ambientais causados pela ação 

antrópica, enfim, tragicamente a lista da privação de direitos à vida só aumenta, os 

problemas do passado não se resolvem e tornam-se cada vez mais complexos. 



  

34 
 

Imersa em um emaranhado de técnicas, a sociedade está por tanto, 

mergulhada no domínio dos artifícios, em que tanto os objetos quanto ações 

derivam da técnica, estando em todas as partes, desde a produção até a circulação 

e seu consumo. Por trás destes domínios técnicos, Santos (2000) indica que existe 

uma racionalidade que intencionalmente caminha para uma homogeinização, a 

gerar necessidades que tornam-se cada vez mais difíceis de suprir e sustentar, pela 

multiplicidade de objetos, que resultam de forma simples em duas situações: 

posssuidores: que readaptam seus artifícios constantemente; e não possuidores: 

que lutam pelo mínimo à sobrevivência, pois: 

Cada nova técnica não apenas conduz a uma nova percepção do tempo. 
Ela também obriga a um novo uso do tempo, a uma obediência cada vez 
mais estrita ao relógio, a um rigor de comportamento adaptado ao novo 
ritmo [...]. A influência das técnicas sobre o comportamento humano, afeta 
as maneiras de pensar, sugerindo uma economia de pensamento 
adaptado à lógica do instrumento (SANTOS, 2009, p. 186). 
 

Com isto, neste processo de produção de técnicas e a influência que estas 

podem gerar no modo de ser dos indivíduos, a tecnológica10 passa a ser força 

motriz das relações humanas em quaisquer que seja o tempo e espaço analisado. 

Da apreciação ao fogo à apreciação e fixação às telas. Milhares de anos de 

evolução histórica, técnica, lógica e psicológica estão na ponta dos dedos, do 

domínio dos polegares opositores à revolução digital, eis a era touch screen. Tecno 

advém da técnica “[...] uma habilidade envolvendo um saber específico” (CUPANI, 

2013, p. 22) e lógica é equivalente à razão, “[...] que dita as normas do fazer e do 

dizer, (ROCHA, 2004, p. 14), logo a tecnológica consiste por tanto, na lógica técnica 

que dá sentido e razão às formas e aos conteúdos das materialidades contidas no 

todo. 

Por conseguinte, a lógica estrutural dos sistemas vigentes e a construção 

social e cultural dos indivíduos, correlacionam-se à soma dos conteúdos técnico-

científicos-informacionais (SANTOS, 2009), que passam a delinear novos modelos 

sócio-culturais, característicos do Antropoceno. Em observância às principais 

mudanças que levaram às relações da humanidade com as tecnologias, Lévy 

(2001) aponta que desde os primórdios da humanidade, buscava a tendência da 

planetarização, na qual todos pudessem participar ativamente de uma inteligência 

                                                             
10 Termo proposto, para designar a estrutura lógica possibilitada pela programação e organização 
de estruturas, algoritmos, códigos, (podendo ou não ser micro ou macro transistorados, por meio de 
hardwares e softwares), que dão sentido ao princípio dos objetos técnicos que nos rodeiam. 
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coletiva11 de sua espécie.  Assim, a medida que as técnicas evoluíram, na década 

de 1990, Lévy (1999) popularizou o termo cibercultura, o qual implica: 

A expressão da aspiração de construção de um laço social, que não seria 
fundado nem sobre links territoriais, nem sobre relações institucionais, 
nem sobre as relações de poder, mas sobre a reunião em torno de centros 
de interesses comuns, sobre o jogo, sobre o compartilhamento do saber, 
sobre a aprendizagem cooperativa, sobre processos abertos de 
colaboração (LÉVY, 1999, p. 130). 
 

A partir desta ideia, a cibercultura se dá, portanto, nas relações de troca 

entre a sociedade, a cultura e a lógicas que compõe as tecnologias. Antes, 

conforme Tavares e Melo (2019), quando era necessário resolver algum problema 

eletrônico, mecânico, dúvidas domésticas, estéticas, culinárias, era preciso de 

um expert para auxiliar. Hoje, por meio de uma busca rápida em ambientes virtuais, 

instantaneamente a dúvida ou o problema podem ser esclarecidos. Neste caso, a 

compreensão sobre o que gerencia o mundo virtual, é essencial para interpretar a 

construção dos indivíduos do século XXI, pois diferente do que Levy (1999) expôs, 

está sim permeado pelas relações de poder.  

Todavia, as identidades que se constroem, inconscientemente podem ser 

dirigidas e pensadas por polipólios mercadológicos, multiplicados, pelos próprios 

indivíduos, que muitas das vezes, o reproduzem, pois o cotidiano, cada vez mais 

está sendo bombardeado por notificações, mensagens, posts, likes, fakes news, 

hashtags, comentários, stories, compartilhamentos, atualizações de sistemas, que 

correspondem, mesmo que inofensivamente, a algum ideal, como indica Santinello 

(2011, p. 158): 

Os conflitos internos e externos e as necessidades reais do sujeito passam 
por várias análises antropológicas, sociológicas, econômicas, sociais e 
educacionais, tendo em vista as visíveis transformações ocorridas com o 
passar dos séculos, das décadas, dos milênios e suas repercussões no 
desenvolvimento das sociedades e das Identidades. A contradição 
vislumbrada na sociedade atual faz com que as ações humanas tornem-
se conflitantes e até mesmo surjam dúvidas sobre qual caminho a ser 
seguido. Consequentemente, perde-se a direção das organizações, da 
construção social e de outras implicações que ocasionam o não 
desenvolvimento da sociedade. 
 

Neste contexto, o neologismo pós-moderno passa a ter um mérito: indicar 

uma mudança de direção, uma reorganização em profundidade do modo de 

                                                             
11 Jenkins (2009) indica que esta é um processo social de aquisição do conhecimento, de forma 
colaborativa e dinâmica, gerando, por exemplo comunidades virtuais “[...] O que não podemos saber 
ou fazer sozinhos, agora podemos fazer coletivamente” (JENKINS, 2009, p. 55). Um exemplo disto 
é a Wikipédia, que aumenta até certo ponto, a expertise de seus membros de maneira coletiva. 
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funcionamento social e cultural das sociedades, a expandir a lógica do consumo e 

a comunicação de massa (LIPOVETSKY, 2004). As mídias sociais, o sistema de 

informação e padrões preestabelecidos de consumo passam a contribuir 

vigorosamente para a transmutação de gerações, gerando mudanças de 

comportamentos, conteúdos e produtos utilizados, em um ritmo acelerado.  

Desta forma, a complexidade em discutir o Antropoceno está também em 

definir padrões da humanidade no século XXI, nas correlações advindas a partir da 

cibercultura, gerando questionamentos em torno das relações da humanidade com 

as máquinas, simbiótica para alguns pensadores, resultando em uma multiplicidade 

de subculturas virtuais, originando conceitos como: trans-humanismo, o qual 

transcende limites corpóreos e mentais da humanidade, conforme Carvalho (2007); 

humano ciborgue, que diz respeito “[...] a hibridização do natural e do artificial entre 

o corpo e o artifício (máquina)” (TUCHERMAN, 1998, p. 7), ou seja, metade 

máquina, metade humano, além da visão sobre o pós-humano:  

Esse imaginário sobre o pós-humanismo não se faz presente somente em 
textos de ficções científicas ou de estudiosos da cibercultura, mas ele se 
apresenta também no ciberespaço, na rede, em incontáveis websites que 
se dedicam à discussão de temas que envolvem as possibilidades 
evolutivas do homem através das novas tecnologias genéticas, 

cibernéticas e computacionais. É notório como o imaginário do pós-
humano se difunde por todo o espaço da rede. No interior desse universo 
cibercultural existe todo um imaginário tecnológico, repleto de 
representações que muitas vezes retomam discursos mítico-religiosos 

arcaicos, voltados ao pós-humano e suas capacidades quase mágicas de 
transcender todos os limites impostos aos seres humanos ditos “normais”, 
o que poderíamos chamar de standard. Nesse novo universo já não 
podemos delimitar qualquer distância entre o sujeito e as tecnologias que, 
constantemente, o modificam (CARVALHO, 2007, p. p. 4-5). 

Por esta razão, observando a complexidade existente nas correlações pós-

modernas do Antropoceno, pelo advento da cibercultura, com o acelerado ritmo que 

ocorrem, afloram a necessidade de reflexão aprofundada e a superação dos tantos 

limites que transpassam as sociedades, como por exemplo, em relação ao sistema 

educacional atual, sobre novas possibilidades do aprender, coexistindo sobre o que 

é conhecimento e informação, além de questões como do acesso à Tecnologia 

Assistiva (TA) e a acessibilidade à internet, inexistente por questões sócio-

econômicas ou por estarem fora da área de cobertura, razões geográficas ou 

políticas. Isto, de qualquer forma, resulta na exclusão digital, realidade de 

significativas parcelas populacionais. Desta maneira, as próximas partes do 

capítulo, aproximarão diálogos sobre o advento da internet e reflexões referentes 
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às correlações sociais que se estabelecem, diante os avanços da TDIC, pois, seu 

sonido ressoa sobre as cadeiras das escolas do século XXI. 

1.2 Mudanças a partir de um conjunto de redes técnicas: a Internet  

 A cada década nos deparamos com mudanças mais desafiadoras. O mundo 

converge para velozes e frenéticas forças do presente, sedentas pelo futuro, que 

se encontram com as subsequentes audácias do passado. Para Santos (2000), os 

últimos anos do século XX testemunharam incontáveis mudanças, com a 

multiplicidade das novas condições técnicas, em um processo de transição da 

sociedade industrial para informacional12, firmando uma base sólida para ação 

humana em escala global.  

Graças à informática, a tecnociência, a física quântica, a microeletrônica, a 

biotecnologia, geomática, a nanotecnologia (entre outras áreas), as quais 

contribuíram para o desenvolvimento de artefatos altamente tecnológicos, sistemas 

telemáticos e digitais, que passaram a fazer parte da realidade de diferentes 

contextos sociais, inspirando McLuhan, a definir em 1960 o termo aldeia global, 

indicando o encolhimento das distâncias e que o mundo, desta forma, estaria todo 

conectado (LÉVY, 1999). Porém, Santos (2009), aponta que este termo foi bastante 

discutido e tomado como controverso, pois aldeia global indicaria uma utopia do 

progresso técnico, como realidade para todos, em todos os lugares, visto que:  

As épocas se distinguem pelas formas de fazer, isto é, pelas técnicas. Os 
sistemas técnicos envolvem as formas de produzir energia, bens e 
serviços, formas de se relacionar os homens entre eles, formas de 
informação, formas de discurso e interlocução. O casamento da técnica e 
da ciência, longamente preparado desde o século XVIII, veio reforçar a 
relação que se esboçava entre ciência e produção. Em sua versão atual 
como tecnociência, está situada a base material e ideológica em que se 
fundam o discurso e a prática da globalização (SANTOS, 2009, p. 177). 

 Posto isto, o autor expõe que a globalização se tornou possível graças a 

unicidade das técnicas, a convergência entre os momentos, a mais valia no nível 

global, ampliando as relações internacionais, às quais caminham para padrões 

mundializados. Neste sentido, as premissas da globalização podem ser 

manifestadas em diferentes instâncias, primeiro como fábula: na qual o mercado, 

                                                             
12 O conceito de Sociedade da Informação (SI) foi utilizado primeiramente, segundo Coutinho e 
Lisbôa (2011), pelo economista Fritz Machlup, em seu livro publicado em 1962: The Productionand 
Distribution of Knowledge. Porém um desenvolvimento mais aprofundado do conceito ocorreu em 
1966 no livro The Age of Discontinuity, de Peter Drucker, também retomado e aprofundado por 
Castells (1999). 
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sobrecarregados de intenções ideológicas, disseminam seus produtos em um nível 

multinacional,  acessível, porém que aprofunda desigualdades sociais em nível 

local; como perversidade: pois as ações hegemônicas tomam a competitividade 

como premissa, causando um desequilíbrio social sistêmico e estrutural; e, por fim 

como possibilidade: em que  o desenvolvimento das ações globais tomariam um 

rumo aberto à mudanças, respeitando a cultura e a diversidade dos povos, 

amenizando injustiças sociais (SANTOS, 2009). Portanto, o mundo, mesmo com a 

as conectividades possíveis sejam elas, ciberespaciais ou não, com a livre 

circulação de conhecimento e informações, segue com limitações entre as 

diferentes culturas e povos. 

Todas estas questões envolvem problemáticas sociais, políticas, e 

consequentemente econômicas, pois, graças à globalização, os avanços 

tecnológicos mais significativos do século XXI, têm sua base fundada na ciência da 

computação, a qual, segundo Silva (2015), emerge durante a quarta década do 

século XX, com foco no desenvolvimento de máquinas de engenharia de 

programação, enquanto a ciência da informação redefine os padrões de linguagem 

e hábitos, possibilitando um maior armazenamento de informações, redefinindo 

relações sociais.  

Desta maneira, para a internet alcançar os padrões globais de 

funcionamento que tem hoje, como em transmissões por fibra óptica via cabos 

submarinos e cloud computing (computação em nuvem) via satélite, em infinitas 

bandas, além de imensuráveis bancos de dados, ano após ano, deu saltos 

qualitativos de desenvolvimento, deixando de ser um instrumento restrito a 

organizações militares, universidades e institutos de pesquisa, a fazer parte do 

cotidiano de indivíduos comuns.  

 Ao longo dos anos, houve no rool das indústrias e instituições de tecnologia, 

assíduos conflitos e também revoluções, tanto nos desenvolvedores de hardwares 

quanto de softwares. Ergueram-se impérios, por meio das empresas que surgiram 

e monopolizaram tecnologias, em meio a mudanças repentinas de produtos e 

interesses, além de técnicas que se aperfeiçoavam. Algumas empresas faliram e 

se extinguiram, enquanto algumas fundiram-se, outras nasceram e, há ainda 

algumas que persistem a produzir e inovar até os dias de hoje. Castells (1999) 

assinala estes processos como algumas das características do capitalismo 

informacional. 
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 Com isto, a tentativa de se criar um sistema de linguagem para transmitir e 

armazenar informações de forma universal, passou por diversas fases. Moreno 

(2013), ao elucidar sobre as mudanças culturais que as tecnologias da informação 

trouxeram para sociedade, indica que as principais tecnologias que impulsionaram 

a criação do digital, foram primeiramente por meios físicos e mecânicos, depois 

elétricos e enfim eletroeletrônicos, criando o analógico, que enfim tornou-se digital, 

tendo como base a codificação binária, composta por dois sinais que a 

representam: 

“0” e o “1”. O que isto significa é toda a linguagem digital se expressa numa 
relação lógica “on-off”, “true-false” ou “yes-no”. Um determinado circuito 
está aberto ou fechado. Não existe meio-termo na linguagem binária e é 
por esse facto que ela se adequa ao funcionamento das máquinas de 
calcular sofisticadas que hoje conhecemos pelo nome de computadores. 
Independentemente da interface que usemos para comunicar com “ele” (e 
a interface é uma forma de traduzir a nossa linguagem, qualquer que ela 
seja, para a linguagem “dele”), dentro de um computador a linguagem 
utilizada usa somente combinações de “0” e “1” em cadeias (“strings”) de 
oito, 16, 32, 64, 128 bits, etc. (MORENO, 2013, p.116, grifos do autor.). 

Não por acaso, o substantivo computador, vem da palavra computo, 

relacionado por tanto, com os termos computar e calcular. Já o sistema digital, 

implica o uso de dígitos, ou seja, números, cujo sistema, foi atribuído 

primeiramente, conforme Moreno (2013), ao inglês Charles Babbage, criador da 

calculadora analítica, inspirado na tecnologia dos teares, na qual, por meio de 

cartões perfurados originava padrões, primeiramente testados pelos algoritmos de 

Ada King. Desta forma, entende-se que o princípio desta linguagem, revolucionou 

a era das máquinas, tendo sempre esta mesma base, como padrão, com infinitas 

possibilidades. 

Conforme o exposto, a tecnologia que influenciou a linguagem da 

computação foi também o código de Morse (inventor do telégrafo), uma das 

primeiras técnicas a utilizar o sistema de oposição binária, com e sem sinal, de 

maneira analógica. A partir disso, o telégrafo, passou a compor, uma importante 

rede de comunicação, principalmente nos períodos de guerra. A revolução deste 

sistema comunicacional deu origem aos primeiros experimentos que viriam a criar 

a internet, impulsionados pelos inventos da engenharia orientada a objetos de Alan 

Turing, durante a década de 1940 (MORENO, 2013).  

Diante disso, Castells (1999), indica que estes experimentos datam da 

década de 1950, no contexto de tensão entre as nações americana e soviética, a 

Guerra Fria, em meio a ameaças nucleares. Logo, o órgão responsável por 
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possibilitar a primeira conexão, da conhecida internet, ocorreu entre duas 

universidades americanas, Universidade da Califórnia em Los Angeles e Stanford 

Research Istitute, pelo departamento de defesa dos Estados Unidos, Agência de 

Projetos de Pesquisa Avançada (ARPA)13, em 1969, por meio da Rede de Agências 

para Projetos de Pesquisas Avançadas (ARPANET) (CASTELLS, 1999). 

Lenier, et al. (2009) indicam que estas redes gradualmente, foram 

desenvolvidas com o apoio de pesquisadores de diferentes institutos, construindo 

pacotes de transmissão de dados em nós, até gerar o protocolo de controle de rede, 

como primeiro protocolo de servidor, o qual durou mais de uma década. Após esta 

primeira experiência, Castells (1999) aponta que na década de 1980, surgiu o 

Tranmission Control Protocol/ Internet Protocol (TCP/IP), que tornou-se padrão 

definitivamente anos depois, readaptado posteriormente também na versão Unix, 

utilizado até os dias atuais.  

Ainda sobre os moldes da ARPANET, desenvolveram-se as redes geteways 

(pontes de ligação) como a Because It’s Time to Network (BITNET)14, a Usenet 

(Unix User Network)  e Ethernet (CASTELLS, 1999). Estas eram apoiadas pelas 

desenvolvedoras de tecnologia IBM (International Bussiness Machines) ou Xerox 

Palo Alto Research Center (PARC/Xerox), que aperfeiçoavam o mercado de 

computadores e outros produtos, conforme Lenier, et al. (2009), com expressivo 

domínio mercadológico naquela época. 

 Nos anos 1990, também surge a Rede Nacional da Fundação Científica 

(NSFNET), como indica Castels (1999), a qual se transformou na espinha dorsal 

(backbone) da internet propriamente dita, levando pesquisadores europeus a 

desenvolver o termo World Wide Web (WWW), um sistema mais fácil de acesso 

aos usuários, com uma linguagem que passa a ser também padronizada: a 

linguagem de Marcação de Hipertexto (HTML). Apesar desta homogeneização que 

crescia e se expandia, havia países que desenvolviam suas redes paralelamente, 

como a França com a Minitel (CASTELLS, 1999). Com isto, uma linguagem 

diferenciada foi criada, had doc: 

                                                             
13 Em 1983 dividiu-se criando a rede ARPANET para fins científicos e, em MILNET para fins militares 
(CASTELLS, 1999). Atualmente sua nomenclatura é DARPA (Defense Advanced Research Projects 
Agency). 
14 Segundo Carvalho (2006), a BITNET foi a rede pela qual se obteve a primeira conexão brasileira 
com a internet, pelo instituto FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo). 
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A equipe do CERN criou um formato para os documentos em hipertexto, 
ao qual deram o nome de linguagem de marcação de hipertexto (hypertext 
mark-up language – HTML), dentro da tradição de flexibilidade da Internet, 
para que os computadores pudessem adaptar suas linguagens 
específicas dentro desse formato compartilhado, acrescentando essa 
formatação ao protocolo TCP/IP. Também configuraram um protocolo de 
transferência de hipertexto (hypertexto transfer protocol – HTTP) para 
orientar a comunicação entre programas e navegadores e servidores de 
WWW, e criaram um formato padronizado de endereços, o localizador 
uniforme de recursos (uniform resource locator – URL), que combina 
informações sobre o protocolo do aplicativo e sobre o endereço do 
computador que contém as informações solicitadas. O URL também podia 
relacionar-se com uma série de protocolos de transferência, e não só o 
HTTP, o que facilita a interface geral (CASTELLS, 1999, p. 88, grifos do 
autor). 

Assim como houve uma revolução na linguagem orientada a objetos, que 

perpassam por diferentes interfaces, a internet, igualmente, desde sua criação, 

passou por diferentes fases. Segundo Aghaei, et. al. (2011), a primeira fase desta 

foi definida como Web 1.015, a qual estendeu-se ao longo da década de 1990, como 

um local restrito à certos grupos, corporativos em sua maioria, a trocarem suas 

informações. Já a Web 2.016, segundo os autores, transmutou-se em uma teia de 

comunicações, evolvendo usuários comuns como criadores de conteúdo, possível 

a partir dos anos 2000. 

 Simultaneamente, desenvolveu-se também neste período a Web 3.017, a 

qual passou a organizar de maneira sistematizada todo o conteúdo disponível, 

subdividida em duas plataformas principais: tecnologias semânticas – cooperação 

humana e máquinas, e ambientes de computação social, grupos que criam e 

disseminam informações, por meio de comunidades ou mercados (AGHAEI; et. al., 

2011). Já a Web 4.0, conforme Bento e Oliveira (2014), passou a gerar uma 

dependência entre os usuários, estando em todos os ambientes (wireless), 

convivendo também, com relações de consumo, cada vez mais explícitas. Outro 

fator importante com seu advento é a internet das coisas, expandindo a conexão 

com objetos do cotidiano, a aperfeiçoar tecnologias vestíveis chamadas wearables 

e óculos de realidade aumentada com a tecnologia eye traking, por exemplo. 

Atualmente, estudos despontam, em sua maioria na literatura internacional, 

admitindo também a Web 5.0, sendo considerada “[...] como uma web simbiótica 

descentralizada” (KHANZODE; SARODE, 2016, p. 8), correspondendo a uma rede 

                                                             
15 “That its idea was introduced by Tim Burners-Lee in 1989 at first” (AGHAEI; et. al., 2011, p. 1). 
16 “Web 2.0 was defined by Dale Dougherty in 2004” (AGHAEI; et. al., op. cit., p. 2) 
17 “John Markoff of the New York Times suggested web 3.0 as third generation of the web in 2006” 
(AGHAEI; et. al., op. cit., p. 5). 
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sensorial-emotiva, a desenvolver consciência emocional na relação com as 

máquinas, compartilhando conforme Kambil (2008), sentimentos e reações. Por 

conseguinte, a mesma é difícil de ser definida com precisão, por representar um 

fenômeno presente, além da internet em si, possuir a mesma base, fundada em 

1969. 

Contudo, atualmente está se expandindo, uma nova geração de 

computadores quânticos, que aperfeiçoarão cada vez mais possibilidades 

tecnológicas, bem como a conectividade com a rede e capacidade de 

armazenamento. A vista disto, já no final do século XX, Castells (1999) alertava 

sobre as constantes evoluções tanto dos computadores quanto dos sistemas 

operacionais: 

O atual processo de convergência entre diferentes campos tecnológicos 
no paradigma da informação, resulta de sua lógica compartilhada na 
geração da informação. Essa lógica é mais aparente no funcionamento do 
DNA e na evolução natural e é, cada vez mais reproduzida nos sistemas 
de informações, à medida que os chips, computadores e softwares 
alcançam novas fronteiras de velocidade, de capacidade de 
armazenamento e de flexibilidade no tratamento da informação oriunda de 
fontes múltiplas. Embora a reprodução do cérebro humano com seus 
bilhões de circuitos e insuperável capacidade de recombinação, a rigor, 
seja ficção científica, os limites da capacidade de informação dos 
computadores de hoje em dia estão sendo superados a cada mês 
(CASTELLS, 1999, p. 111). 

 Deste modo, Jenkins (2009) indica que nos anos de 1990, havia um 

paradigma sobre a revolução digital, sugerindo que o computador modificaria toda 

relação com as tecnologias já existentes, porém não foi o que aconteceu. As TDIC 

existentes, apenas tomaram outros significados, a interagir de forma mais 

complexa, ou seja, uma relação convergente.  

A ascensão da internet, como conjunto de técnicas que engendraram uma 

rede mundial, desenvolveu-se de forma excepcional, possibilitando rupturas 

sociais, difíceis de serem desprezadas, levando indivíduos a utilizá-la, mesmo que 

indiretamente, como no sistema da rede bancária, por exemplo. Conforme Lévy 

(2001), esta relação gera uma dimensão desterritoralizada, na qual há a 

possibilidade de interagir com signos e palavras, sons, imagens, e infinitos 

conteúdos, transformados em bits18, manifestos, em outro termo, no ciberespaço: 

Palavra de origem americana, utilizada pela primeira vez pelo escritor de 
ficção científica William Gibson, em 1984, no romance Neuromancien. 

                                                             
18 Conforme Jenkins (2009), Nicholas Negroponte define que a natureza é composta por átomos e, 
em outra, transforma-se em digital sendo o bit, menor elemento atômico da informação, 
determinando isto, como revolução digital. 
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Nele, o ciberespaço designa o universo das redes numéricas como lugar 
de encontros e de aventuras, cenário de conflitos mundiais, nova fronteira 
econômica e cultural. [...] O ciberespaço designa não tanto os novos 
suportes da informação, mas sim as formas originais de criação, de 
navegação no conhecimento e de relação social que eles permitem. [...] O 
ciberespaço constitui um campo vasto, aberto, ainda parcialmente 
indeterminado, que não deve ser reduzido a um único de seus 
componentes. Tem vocação para intercomunicar e estabelecer interfaces 
com todos os dispositivos de criação, de registro, de comunicação e de 
simulação (LÉVY, 1994, p. p. 152-153). 

No século XIII, vendiam-se indulgências para a obtenção de uma parcela de 

espaço no céu, um negócio pouco plausível e abstrato. Hoje o ciberespaço, 

programado via códigos, possui certa abstração ao mundo real, em que cada um, 

segundo Lévy (2001) pode ter uma página própria, seu site, seus pontos de vista, 

seu mapa, sua memória compactada, tornando-se proprietário desta parcela, 

podendo afetar as correlações na sociedade real, em uma interconexão 

comunicativa mundial, de memórias eletrônicas (LÉVY, 1999). 

Naturalmente, os indivíduos tomam conta de sua vida enquanto ser social, 

porém nesta ordem, em que a rede mundial de computadores invade os ambientes 

e instituições, passam também a relacionar-se de forma virtual, ao trocar 

mensagens com familiares e amigos que estão longe, agilizar trabalhos, comprar, 

vender, informar-se, entreter-se, assistir, trabalhar, estabelecer relacionamentos, 

aprender, discutir, militar, stalquear, twitar, entre outras ações. Logo, a voz, a 

escrita, a imagem e idealismos subjetivos, sobrecarregadas sempre de 

intencionalidades e ideologias, podem interagir com os mais inimagináveis confins 

do planeta.  

Não importam mais as barreiras geográficas, é possível estar em “[...] 

qualquer lugar do mundo à distância de um clique” (SANTAELLA, 2007, p.178), 

sem que o indivíduo conheça a complexidade da interconexão entre os nós de 

servidores e roteadores, antenas de transmissão, cabeamentos, que permitem que 

a informação chegue até as pessoas, a aparecer instantaneamente na tela, o que 

desejar, seja um vídeo, som, imagem ou texto.  Augé (1995), denomina este 

fenômeno como technosocial womb, ou seja, útero tecno-social, que traz à luz, ou 

à tela, o que o indivíduo quiser encontrar.  

A maior parte dos sites conhecidos, estão indexados em servidores que 

fazem parte da surface Web, ou seja, redes superficiais, as quais propiciam 

condições mínimas de acessibilidade e navegação aos seus usuários, levando-os 

a interagir e conectar-se a documentos HTML, através de diferentes navegadores. 
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De acordo com a agência Statcounter (2020), que analisa o tráfego na web, por 

exemplo, no Brasil, os cinco navegadores mais usuais atualmente são Chrome, 

Safari, Firefox, Opera, Samsung Internet e Edge. 

 Paralelo a esta onda navegável do ciberespaço, desenvolveram-se 

também, segundo Vignoli e Monteiro (2016) redes de acesso restrito, onde alocam-

se sites não indexados, definidas como deep web (rede profunda) e dark web (rede 

escura), com conteúdos extremamente difíceis de serem acessados. Estas são 

associadas metaforicamente com um iceberg, no qual a porção superior, fora da 

água, representa a composição da surface web e a parte inferior, submersa pelas 

águas, representam a deep e dark web, como a maior parte. 

 Segundo Santino (2018), a deep web e dark web, foram desenvolvidas pelo 

laboratório de pesquisas da marinha americana, com a finalidade de proteger 

arquivos secretos e ocultar atividades de agentes especiais. Deste modo, a 

dimensão de conteúdos disponíveis em suas plataformas, são 70% maior que as 

plataformas superficiais. Conforme Vignoli e Monteiro (2016), pelas plataformas e 

programas normais da surface web, é difícil de se chegar aos conteúdos destas redes 

obscuras, a menos, pelos browsers FREENET, I2P e o TOR, os quais requerem uma 

mínima noção de programação aos usuários. 

A partir de uma visão maniqueísta, o lado positivo destas camadas 

profundas, seria a total liberdade de acesso à conteúdos, para quem consegue 

acessá-los, podendo haver: exclusividade em novidades de softwares, acervo de 

livros, jogos e filmes censurados, não disponíveis para download ou inexistentes 

na surface web, além do ciberativismo, como as organizações Wikileaks e 

Anonymous, por exemplo, que buscam expor ações criminosas de indivíduos, 

instituições e governos.  

Já o lado perverso desta, é seu lado mais conhecido e propagado. Por ser 

programada de forma anônima, é utilizada por redes criminosas, podendo conter, 

segundo Vignoli e Monteiro (2016): origem de vírus direcionados à surface web, 

crimes bancários, tráficos e contrabandos de diversas naturezas, falsificações, 

invasão de privacidade por hackers, fanatismo dogmático, terrorismo, proliferação 

de conspirações, conteúdos pornográficos, violentos e degradantes19. Desta 

                                                             
19 Nestas camadas profundas podem ser acessados snuffs, ou seja, vídeos em tempo real 
apresentando “imagens inimagináveis e incompreensíveis de apreciação por quem quer que seja” 
(VIGNOLI; MONTEIRO, 2016, p. 704), com conteúdos sobremaneira insólitos. 
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maneira, seja para o bem ou para o mal, tanto para quem produz conteúdo, quanto 

para quem navega, dispõem de uma certa blindagem invisível e irrastreável, nestes 

ciberterritórios profundos. 

Tendo em vista as relações possíveis na sociedade atual, com a ascensão 

da internet, uma nova dimensão foi criada, que é o universo ciberspacial, o qual 

pode simular diferentes realidades, contando com ferramentas de inteligência 

artificial, que correspondem aos estímulos de seus usuários, modificando, até 

mesmo, estratos culturais. Os conteúdos disponíveis em plataformas e sites são 

infinitos, alimentados instantaneamente e incessantemente, porém, muitas das 

vezes, por fontes duvidosas. 

 Nesta perspectiva, quando certas fontes não são checadas por quem 

consome, podem deixar os indivíduos vulneráveis a manipulações. Isto traduz-se 

na atual conjuntura, como moeda de troca, em um mercado livre, aberto e mundial, 

quer seja para atingir cada vez mais usuários de algum produto, seguidores de uma 

ideia ou de um influencer, por exemplo, manifestando assim o desafio de como 

apreciar, elaborar, interpretar, disseminar, além de usar conteúdos de maneira 

ética, pois: 

O que caracteriza a atual revolução tecnológica não é a centralidade de 
conhecimentos e informação, mas a aplicação desses conhecimentos e 
dessa informação para a geração de conhecimentos e de dispositivos de 
processamento/comunicação da informação em um ciclo de 

realimentação cumulativo entre a inovação e seu uso (CASTELLS, 
1999, p. 69). 

Em vista disto, com foco no ramo do entretenimento, conforme a visão de 

Jenkins (2009), se observa que a TV deixa de ser o principal canal de informação, 

pois, por meio de movimentos e plataformas online, os conteúdos passaram a ser 

criados e também transmitidos em de sites, blogs, redes sociais, lives e fóruns de 

discussões, serviços streaming com filmes, músicas, livros, podcasts, jogos online, 

entre outras formas, pelos próprios usuários. Na interpretação sobre o paradigma 

tecnológico, Castells (1999) aponta que a informação se torna matéria prima para 

as tecnologias e estas penetram intimamente na existência individual e coletiva.  

Neste sentido, a lógica que engendra as redes, consequentemente moldam as 

atividades sociais, reprogramando e reaparelhando organizações e instituições, 

sendo reflexo da convergência entre tecnologias e a mídia: 

O domínio exercido pela mídia está na capacidade de oferecer produtos e 
serviços de entretenimento, que prendem o telespectador pelo uso de 
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recursos de marketing e publicidade. Nesse contexto, se instituem 
ideologias e conceitos que servem de parâmetros aos indivíduos que 
consomem mídias, além de passar a ser aplicados ao modo de vida, a 
formas de comportamento e hábitos de consumo. A velocidade das 
informações sempre muito intensa perturba o indivíduo e o modus 
operandi dos meios de comunicação de massa, que é o de passar sua 
mensagem sem dar tempo de internalizar a informação e tampouco 
estabelecer uma análise crítica, conduzindo esse indivíduo ao consumo 
de um produto, serviço ou ideia. Assim, não há nenhuma interação que 
permita algum tipo de produção de conhecimento e ou aprendizado e o 
domínio da linguagem midiática prevalece sobre o indivíduo (SILVA, 2015, 
p.50). 

A pouco tempo, o ciberespaço era um território sem lei. Logo, corporações 

detinham e muitas ainda hoje detêm, acesso aos dados de usuários, por meio de 

termos de aceite de políticas de privacidade, podendo trabalhar livremente nesta 

corrente interminável de geração e compartilhamento de informações. Desta 

maneira, podem influenciar, inclusive resultados de eleições presidenciais, o que 

afeta diretamente a vida milhares de pessoas, atentando contra o estado de 

democracia, como indicam, por exemplo, em cibercampanhas que se desdobram 

em múltiplos canais de mídia (JENKINS, 2009).  

Contudo, dominar técnicas e artefatos tecnológicos, porém sem conhecer os 

saberes empíricos e científicos que os compõe, pode levar muitos usuários, a uma 

alienação massiva, sobre o que consomem como conhecimento e informação na 

web. Neste sentido, Lévy (1993) indica que nenhum tipo de conhecimento pode 

estar desassociado das tecnologias intelectuais, subdividas entre fala, escrita e 

informática-midiática, sugerindo, portanto, uma reformulação curricular do ensino, 

que vise uma alfabetização também digital para as novas gerações, 

conscientizando sobre seus uso e efeitos, o que será visto nos próximos capítulos. 

 Todavia, no contexto atual, é possível observar que as TDIC, assumem seu 

papel como um recurso, em correlação direta com o capital, “[...] como rede 

comunicacional e informacional, e, como mercadoria, assumindo um lugar central 

na produção” (STOER; MAGALHÃES, 2003, p. 1196). Consequentemente, isto 

resulta em uma constante inversão de valores, gerando novas formas de se 

relacionar, criando e recriando ideais e identidades, que se instauram na sociedade 

cibercultural do século XXI. 

1.3 Retratos das mídias em convergência 

Em infinitas materialidades constituídas e propagadas ao longo do século 

XX, Jenkins (2009) identifica a presença marcante das mídias como meio de 
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comunicação, sendo estas propagadoras e produtoras de informação como visto 

no ponto anterior do capítulo, desde o jornal, o rádio, o cinema, a televisão, e por 

fim computadores e celulares, com a internet. O papel na revolução tecnológica, 

que estas mídias de certa forma partilharam, a partir do século XXI, foi responsável 

por integrar o mundo em redes globais, a alterar não somente a relação com as 

tecnologias, mas a indústria e o comércio, originando novas categorias de usuários 

como demanda, bem como múltiplas categorias de oferta pelo próprio usuário. 

 Deste modo, as relações entre quem emite e recebe informações, passa a 

não dizer respeito a um vetor apenas, mas a gerar uma relação de influência 

recíproca, pois “[...] é livre a circulação de mensagens e o público organizacional 

não é mais apenas receptor de fluxos informacionais” (PÉRSIGO; FOSSÁ, 2010, 

p.15), caracterizando uma constante mudança e desejo por mais conteúdo. Com 

isto, a convergência das mídias, proposta por Jenkins (2009), procura definir 

transformações tecnológicas, mercadológicas, culturais e sociais, ocorrendo “[...] 

dentro dos cérebros de consumidores individuais e em suas interações sociais com 

outros” (JENKINS, 2009, p. 31), no qual as mídias corporativas e alternativas se 

cruzam. 

Ao analisar a realidade brasileira, no que tange ao contexto das mídias no 

século XXI, retoma-se aqui o retrato do findar do século XX, o qual dispunha como 

canal principal de suas correlações midiáticas, a TV. Estabelecida a partir da 

década de 1950, “[...] exigindo um aparelhamento muito dispendioso, ficou logo 

cartelizada, agrupando-se com o rádio e cadeias de jornais” (SODRÉ, 1989, p. 97). 

Desta forma, o domínio de sua programação prevaleceu sobre interesses do poder 

político e mercadológico, com forte poder de manipulação dos expectadores, como 

exposto pelo autor: 

O humorismo chulo, os programas de calouros no pior estilo do rádio, as 
atrações vulgares, o uso de recursos singulares para atrair e manter 
grandes audiências, o mau-gosto das amostras de arte apresentadas e, 
antes e acima de tudo, os enlatados americanos, fiel retrato de uma 
sociedade em deterioração, cultivadora da violência e da impostura 
comercializada, assinalavam os traços principais da televisão brasileira, 
que atraía, entretanto, à base de necessidade de subsistência, aquelas 
figuras que não encontravam condições para fazer teatro ou cinema, 
sendo compelidas a alistar-se no elenco das novelas que a televisão 
multiplicava e com que enchia os seus melhores horários, sob o 
financiamento zeloso de anunciantes estrangeiros [...]. A televisão operou 
assim, com seu enorme poder financeiro, no sentido de deformar artes 
que passaram a comercialização maciça (SODRÉ, 1989, p. p. 99-100). 
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Por conseguinte, o que se observa hoje na programação da TV brasileira, 

passa a ser uma amplificação entre canais comunicativos da internet, com a 

participação ativa de expectadores via redes sociais, realização de podcasts 

temáticos, extensão da programação via aplicativos e plataformas de streaming20, 

utilizando também, acessibilidade via quick response – código de resposta rápida 

(QR code) e, até a reformulação de quadros e programas a fim de atrair 

expectadores que são mais ativos na internet21. Sob a visão de Jenkins (2009), 

estes seriam exemplos de complexidade transmídia e também de hibridismo 

característico da televisão de envolvimento: transmídia pela estética convergente 

entre as mídias (TV e internet) e híbrida pelo espaço cultural da indústria da mídia 

nacional, a absorver elementos transformados de outro (internet), modificando seu 

conteúdo, a fim de atingir mais e de melhor forma seus fiéis consumidores, como 

indicado no seguinte exposto:  

O surgimento das culturas de conhecimento reflete parcialmente as 
exigências que esses textos impõem sobre os consumidores (a 
complexidade do entretenimento transmídia, por exemplo), mas reflete 
também as exigências que os consumidores impõem às mídias, o apetite 
por complexidade, a necessidade de comunidade, o desejo de reescrever 
histórias essenciais (JENKINS, 2009, p.351). 

Nesta perspectiva, o autor expõe, que o domínio que perdurou por décadas 

da política da televisão passa a dar espaço à política da internet, da mesma forma 

que as carruagens de tração animal, convergiram com a indústria automobilística, 

demostrando que a revolução tecnológica da informática converge com a indústria 

da televisão.  

Ao findar da segunda década do século XXI, em análise sobre o consumo 

de aparelhos midiáticos pela sociedade brasileira, Meirelles (2019) apresenta 

padrões que demonstram uma nova tendência, como por exemplo, na venda média 

de 4 smartphones por TV, somando 230 milhões de aparelhos, 1,6 por habitante, 

superando inclusive, suas estimativas populacionais. Isto se deve possivelmente 

ao fato de os serviços de infraestrutura de rede estar cada vez mais aperfeiçoados, 

aparelhos cada vez mais sofisticados e custos relativamente mais acessíveis.  

                                                             
20 Transição entre Transmissão broadcasting - um emissor para todos os receptores para 
narrowcasting- transmissão restrita (JENKINS, 2009). 
21  Fator notadamente visto na edição do programa Big Brother Brasil 2020, o qual inseriu em seu 
elenco pela primeira vez, influenciadores digitais, a fim de atrair o público que estes possuem de 
seguidores na internet. Esta estratégia foi, portanto, alcançada, chegando inclusive, a entrar para o 
Guinnes World Records, com uma votação sobre os participantes, que ultrapassou 1 bilhão de votos 
dos expectadores, número este, que ultrapassa 5 vezes a população do país.  
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Porém, a acessibilidade aos smartphones é discutível, pois imperam valores 

entre diferentes frentes. Um, pode se referir à indústria bilionária por trás da 

produção, distribuição e desenvolvimento de sistemas, além da obsolescência 

programada. Outra, pode sugerir o que é criticado no curta metragem feito por Cutts 

(2016), Are you lost in the world like me? Este, sugere uma imersão distópica ao 

romance Admirável Mundo Novo de Aldous Huxley de 193422, no qual os 

smartphones seriam a soma (espécie de droga retratada na obra), de uma 

sociedade alienada, superficial e extremamente consumista, fadada ao fim, por 

concentrar seus interesses em superficialidades virtuais, enquanto cataclismos 

acontecem23. 

Sob a visão da convergência midiática, existente no campo das 

comunicações, inúmeras formas de atingir cada vez mais indivíduos e mantê-los 

conectados, uma delas é a estratégia chamada de economia afetiva do capital 

emocional. Jenkins (2009) aponta que a constante busca por produtos limitados e 

exclusivos, com determinado conceito, ligado a pessoas, personagens, séries, 

filmes, animes e jogos, por exemplo, fazem com que indivíduos, aguardem na rede 

incessantemente por seu lançamento, caracterizando-os com seguidores fanáticos, 

ou fandon, adicionando também interações com a marcas, via pegadas digitais 

marcadas por pop-ups, como indica Turkan (2018). 

 Em razão desta convergência notada pelo encontro de interesse tanto da 

indústria das tecnologias, quanto das mídias, a  pesquisa realizada pela Hoopsuite 

e We are social (com dados coletados pelas agências de informações midiáticas: 

GlobalWebIndex, GSMA Intelligence, Statista, Locowise, App Annie e Similar Web, 

(Gráfico 1), o Brasil é atualmente o segundo colocado em horas de acesso diário à 

internet mundialmente, com uma média de 09:29, perdendo apenas para a Filipinas 

com 10:02 (KEMP, 2019), como indicado no gráfico da página seguinte: 

                                                             
22 Sobre esta temática, aflora atualmente o conceito de “dataísmo” (HARARI, 2016, p. 321), uma 
distopia, a qual se enquadraria como uma nova religião do século XXI, em que os smartphones e a 
internet são os principais meios para sobrevivência, a venerar nem deuses, nem pessoas, mas os 
dados, produzidos e compartilhados, onde a liberdade de informação é o maior bem de todos 
(HARARI, 2016). 
23 Paralelo a isto, Suárez (2015) indica que no experimento chamado Universo 25, desenvolvido por 
John B. Calhoun em meados da década de 1970, demonstrou que apesar de uma espécie dispor 
infinitamente de condições de vida, com recursos ilimitados à sobrevivência, pode chegar a total 
extinção, apresentando comportamentos anormais em total desequilíbrio. 
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Gráfico 1 – Média diária internacional sobre o tempo de acesso à internet. 
Fonte: Adaptado de KEMP (2019, p. 40). 
  
 

 A partir do gráfico, é visto que o Brasil está no topo da lista, no ranking de 

horas diárias de conectividade à internet, no mundo. Segundo Aranda e Baig (2018) 

o uso excessivo da web, pode gerar problemas psicológicos e comportamentais, 

afetar relacionamentos, a produtividade no trabalho, além de trazer riscos à saúde, 

revelando até mesmo um estado de vício, pois “ [...] a sensação de prazer disposta 

pela tecnologia virtual dispõe no humano várias possibilidades geradoras de um 

mecanismo de recompensa a nível cerebral, que libera hormônios ligados ao 

prazer” (OLIVEIRA, 2019, p. 34). Com isto, também na última década, crescem as 

discussões acerca de ponderações para uma acessibilidade às TDIC, de forma 

mais equilibrada, como será visto no próximo momento do capítulo.   

1.4 Joing of missing out e Fear os missing out: 0/1 

Em observância ao atual contexto, em que crescentemente a internet invade 

e faz parte cotidianamente da vida das pessoas, pesquisadores desenvolvem 

análises a fim de identificar indivíduos feer of missing out (FOMO24) e joing of 

missing out (JOMO), termos estes que significam respectivamente, segundo Coach 

                                                             
24 Apesar de parecer um termo recente, foi citado primeiramente no ano 2000, por Dan Herman, 
definido posteriormente por Andrew Przybylsky e Patrick McGinnis (DOGAN, 2019). 
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(2019) medo de ficar fora e curte/gosta de estar fora, da internet especificamente. 

Desta maneira, em uma alusão metafórica ao código binário de programação 0 (off-

desligado) e 1 (on-ligado), conforme Moreno (2013), designa-se aqui, indivíduos 0 

– desligado das redes, sendo JOMO e indivíduos 1 – ligado nas redes, sendo 

FOMO. 

O FOMO, conforme Bosch (2017), é uma das dez tecnopatias causada pelo 

uso excessivo de aparelhos digitais, uma patologia psicológica produzida pelo 

medo de ficar fora do mundo tecnológico, sem acompanhar as tendências virais ou 

as novidades do mercado, desenvolvendo quadros de ansiedade extrema. Em 

contrapartida, Coach (2019) explica que JOMO é uma concepção que indica um 

bem estar em não compartilhar todas as vivências na internet.  

A origem está no livro The Joy of Missing Out: Finding Balance in a Wired 

World, de Christina Crook (2015), cuja autora enfatiza valores que não são 

transmitidos via web. Logo, adotar o comportamentoto JOMO, conforme Coach 

(2019) não significa excluir a internet da vida de forma radical, porém desligar-se 

em momentos chave, a valorizar as experiências, apesar de haver pessoas que 

ficam um tempo sem nenhum tipo de acesso à rede.  

Em uma pesquisa, com indivíduos de diferentes nacionalidades e relações 

com a internet, foi demonstrado que os indivíduos 1, segundo Aranda e Baig (2018), 

possuem uma relação de dependência dos smartphones, pois para estes, este está 

ligado a funções essenciais do dia a dia, como a comunicação e localização, além 

substituir objetos, como despertador, câmera, livro, agenda, por exemplo. Alguns 

tratam isso como uma prisão, na qual acabam gastando mais tempo que o 

planejado, numa infinita rolagem de assuntos aleatórios, sem contar em constantes 

atualizações de aplicativos, que geram novos gatilhos de expectativa por novos 

conteúdos. As autoras indicam que estes costumam ter uma constante luta interna 

em manter a auto regulação, chegando a sentir-se mal por perder tempo 

improdutivamente na web, criando até mesmo, inconscientemente, sinais 

fantasmas de notificações inexistentes, quando estão cumprindo suas funções 

sociais (ARANDA; BAIG, 2018). 

 Por outro lado, em áreas onde a conectividade é baixa, Aranda e Baig (2018) 

demonstram que os indivíduos não sentem tanta ansiedade em relação ao uso dos 

smartphones, por haver pequenas interrupções na distribuição da rede, já previstas 

cotidianamente. Logo, o comportamento online destes indivíduos, aqui 
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caracterizados como indivíduos 0, é mais regrado na internet, sem apresentar 

sensações insaciáveis por conteúdo ou por estar perdendo o que acontece no 

mundo. Nesta perspectiva, as autoras sugerem que para manter um 

comportamento equilibrado e saudável nas redes, haja desconexões voluntárias de 

curto prazo, produzindo uma maior conscientização sobre o medo de ficar offline. 

Desativar notificações para não incentivar gatilhos de recompensa, estabelecendo 

uma conexão parcial em momentos programados, com um esforço cognitivo e 

processual dos usuários25.  

Ao considerar um panorama geral das revoluções técnicas que a 

humanidade passou até a revolução tecnológica que impera no século XXI, 

analisando visões de diferentes áreas do conhecimento seja da química, biologia, 

geografia, história, climatologia com o Antropoceno, às discussões sociológicas 

sobre a pós-modernidade, registra-se que há uma “confluência de momentos” 

(SANTOS, 2000, p. 27), não somente entre os objetos técnicos que convergem-se, 

mas também nas correlações dos indivíduos.  

Sendo assim, com todas essas mudanças sociais que ocorreram em razão 

da ascensão da internet, expostas sucintamente, passam a interferir também, o 

sistema educacional. Neste sentido, para entender como acontece o processo de 

alfabetização na atualidade, uma das primeiras fases do aprendizado na vida 

escolar dos cidadãos, é preciso primeiramente entender quem sãos os indivíduos 

que chegam até ele. Todavia, demonstra-se no próximo capítulo, aproximações de 

como as diferentes gerações estão tendo um relacionamento mais próximo às 

TDIC, principalmente os estudantes que se alfabetizam hoje, a geração alpha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
25 Para uma conexão mais equilibrada, Aranda e Baig (2018) indicam os aplicativos Moment, Space, 
Thrive, Offtime, Forest, Flipd, AppDetox. 
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2. ESTUDANTES DO SÉCULO XXI: GERAÇÃO ALPHA 

 

“Cada geração se imagina mais inteligente do que a anterior,  
e mais esperta do que a que virá depois dela”. 

(George Orwell, 1968: 51). 

Para entender quem são os estudantes que chegam à escola do século XXI, 

é preciso olhar para a linha cronológica que forma a sociedade atual, em um 

encontro entre gerações, além das mídias, tratadas no capítulo anterior. Com isto, 

analisar as relações interpessoais que acontecem dentro da escola, seja no 

contexto temporal, espacial, social e cultural dos indivíduos, induz a significativas 

possibilidades de compreender os diferentes valores, conceitos e ideais 

intersubjetivos, compartilhados na heterogeneidade que compõe as salas de aula. 

 Aqui se demonstra, portanto, uma construção das gerações que levaram 

até a culminação da geração que inicia hoje na escola e passará pelo processo de 

alfabetização: a geração alpha. O responsável por nomear a atual geração como 

alpha, primeira letra do alfabeto grego, segundo Oliveira (2019) foi o sociólogo 

australiano Mark McCrindle, por tratar-se de uma geração com a viabilidade de 

iniciar um novo ciclo, a desenvolver novas relações de vida, devido a sua ampla 

exposição ao ciberespaço. 

As perspectivas sobre o termo geração são bastante abrangentes, com 

diversos significados a cada área do conhecimento, havendo também “[...] uma 

certa inflação de seu conceito seguida de uma destituição de seu sentido teórico” 

(MOTTA; WELLER, 2010 p. 176), podendo ter como base explicações 

antropológicas, sociológicas, psicológicas, envolvendo relações de poder em 

diferentes escalas e esferas sociais. Em geral, conforme Ruiz e Tavera (2017) as 

gerações representam indivíduos definidos por meio de aproximações das 

características demográficas, situações icônicas e exposição a fenômenos 

históricos, sociais e culturais, com pontos de referência comuns: 

As ações desses atores coletivos envolvidos em processos de 
constituição de gerações implica uma análise da conjuntura histórica, 
política e social em que se encontram inseridos. Nesse sentido, a 
abordagem das relações sociais a partir das posições geracionais significa 
uma análise inescapável de trajetórias sociais no tempo; no tempo 
existencial dos indivíduos e no tempo social, coletivo e histórico, portanto, 
tanto de tendências à mudança como a permanências (MOTTA; WELLER, 
2010, p. 177). 
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Pela complexidade e diferentes visões acerca do termo geracional, partindo 

das análises de Kaifi et al. (2012); Ruiz e Pérez (2017); Oliveira (2019), Haase 

(2011) e Casarotto (2019) elenca-se aqui, aproximações sobre os períodos que 

definem de forma geral as gerações do século XX ao XXI (Quadro 1), na 

perspectiva da sociedade brasileira “[...] pois vivemos ainda um momento em que 

a reconstrução das trajetórias sociais das gerações anteriores torna-se 

imprescindível para a análise e compreensão das ações coletivas empreendidas 

pelas novas gerações” (MOTTA; WELLER, 2010 p. 175), as quais resultam na 

multiplicidade característica da geração alpha, do século XXI. 

 

Quadro 1 – Características gerais das gerações do século XX ao XXI 

GERAÇÃO PERÍODO 

TRADICIONAL Nascidos até ≅ 1945 

BABY-BOOMERS ≅ entre 1946 a 1964 

X ≅ entre 1965 a 1981 

Y ≅ entre 1982 e 1995 

Z ≅ entre 1996 e 2010 

ALPHA Pós 2010 

 
Fonte: Baseado em Casarotto (2019); Haase (2011); Kaifi et al. (2012); Oliveira (2019); Ruiz e Pérez 
(2017). 

De acordo com o quadro, a primeira geração do século XX compreende a 

população que tem hoje em média 75 anos ou mais de idade. De forma geral, 

conforme Ruiz e Pérez (2017), esta geração passou pelas grandes guerras 

mundiais e a depressão econômica, o que caracteriza, constantes fluxos 

migratórios e escassez de recursos. Esta parcela populacional viu e ainda vê as 

revoluções tecnológicas acontecerem, porém, seu contato com esta traz uma certa 

resistência, sendo metódica, por exemplo, ao preferir usar papel para anotar ao 

invés da agenda do smartphone, em razão deste hábito, não ter feito parte de sua 

construção identitária como ferramenta essencial no trabalho e nas relações sociais 

do dia a dia, demandando um esforço maior aos que se adaptam ao contexto 

tecnológico atual. 

A próxima geração exposta no quadro é a geração baby boomer. Segundo 

Haase (2011) está em uma faixa etária média, entre 56 e 75 anos, caracterizados 
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como os filhos do pós-guerra, os quais levam esta nomenclatura traduzida como 

explosão de bebês, em razão da explosão populacional que marcou este período. 

Conforme Kaif, et al. (2012), esta geração é caracterizada pela disciplina no 

trabalho, com uma visão otimista da reconstrução do mundo, porém, o que havia 

na verdade era uma falsa sensação de paz, pela tensão existente com a Guerra 

Fria, como demonstra Oliveira (2019, p.26): 

A baby boomers tornou-se a geração TV, ou também poderiam ser 
chamados de “Geração da Guerra Fria”, além de outras denominações, 
que fizeram parte neste período. O que moldou essa geração foi a 
imagem, porém foi com a revolução das comunicações que se percebe 
um enorme impacto, ou seja, as pessoas passaram a disponibilizar a 
maioria do seu tempo na frente da “telinha”. A televisão tornou-se 
disponível para uma comunicação em tempo real, sendo na época a 
mensageira e mobilizadora das reivindicações dos jovens, mostrou um 
mundo alternativo com som e imagens, propiciando outras possibilidades 
além do rádio.  

Como consequência disto, na realidade brasileira havia constantes fluxos 

populacionais, direcionadas pelas ondas financeiras advindas dos marqueteiros de 

Wall Street, que introjetavam freneticamente o ideal do american way (jeito 

americano) por meio da TV e da indústria cinematográfica, como visto, a partir de 

Sodré (1989). Estes eram os principais canais comunicativos direcionados às 

massas, e principalmente, como contraponto aos ideais russos do outro lado do 

então mundo bipolar. A guerra invisível de ideais cooperou para que o modo cool 

(legal), pensado por norte-americanos, fosse dado como única hipótese de bem-

estar mundial possível, mesmo em lugares que seguiam outra lógica temporal e de 

vida. Deu-se aí, portanto, uma geração marcada pela ocidentalização e uma certa 

coorporativização da vida de milhões de brasileiros, que tiveram de se adaptar em 

cidades sob modos de vida diferentes ao de sua raiz campesina, em sua grande 

maioria. 

Ademais, esta geração na perspectiva de Kaifi et al. (2012), compartilha suas 

características com outras, a criar uma relação de dependência às tecnologias, 

tendo como principais canais comunicativos o rádio, o jornal e a TV, artefatos, que 

fizeram parte de sua cultura organizacional. Já a geração X, a qual compreende o 

grupo etário médio entre 39 e 55 anos, “viu surgir o computador pessoal, a internet, 

o celular, a impressora, o e-mail, etc.” (OLIVEIRA, 2019, p. 27), passando a ter uma 

relação mais próxima com tecnologias computacionais, pelo pleno 

desenvolvimento destas neste período, representando um crescente padrão de 
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consumo, sendo também, segundo Casarotto (2019), uma geração mais 

competitiva que a anterior, pois: 

O conhecimento gerado pelo uso do computador facilitou a esta geração 
propor mudanças significativas e também analisar as informações que 
delas necessitavam para sua formação cultural. Esta geração, apesar de 
nativa da tecnologia, não preservou o hábito de ficar conectada o tempo 
todo. O comportamento não tem o mesmo ponto de vista alinhado aos 
padrões de liberdade usados pelas gerações que antecederam a sua. 
Entre as características desse novo grupo, os integrantes da geração X 
são os mais bem instruídos, criativos e gostam de posições que estejam 
centradas na mídia (OLIVEIRA, 2019, p. 27).  

 Embora esta virada tecnológica ter começado a fervilhar neste período, no 

Brasil, seus efeitos foram sentidos anos mais tarde. Esta geração, estruturou-se em 

um contexto político com expressas tensões, devido a uma série de medidas 

tomadas pelo governo da época, principalmente ao fato de terem vivido sob o Ato 

Institucional V26, promulgado pelo general Costa e Silva. Este ato, fez parte da 

psicosfera da população que fez parte desta janela temporal, compreendendo a 

ditadura brasileira, iniciada nos anos de 1964, destituindo direitos democráticos de 

liberdade aos cidadãos. Esta geração originou o então movimento que deu pelo fim 

aparente da ditadura militar, o movimento dos caras pintadas, como descreve 

Oliveira (2019, p 27): 

Acontece que a geração X cresceu, censurada pela ditadura, um pouco 
depois da década de 80, assistiram às Diretas Já, momento político 
importante no Brasil, pintaram a cara para derrubar o presidente, passou 
pelo final da fase hippie, conheceu a AIDS, esqueceu-se dos problemas 
que lhes foram empregados e foram fazer carreira no mercado. 
 

 Com a criação da Constituição de 1988, que contou com a participação ativa 

de jovens neste movimento, representou “[...] uma articulação importante entre 

mídia e a política no Brasil” (QUINTÃO, 2010, p.104), passando a inferir uma 

estreita relação com os meios de comunicação, possibilitada pela transição do 

analógico para o digital. Logo a geração Y, na visão de Kaifi et al. (2012), composta 

pelo grupo etário que possui em média 25 a 35 anos é representada, como geração 

digital ou geração milênio, a qual cresce familiarizando-se gradativamente com as 

TDIC, conforme Oliveira (2019). 

Para Kolikant (2010) a geração Y é a geração do ctlr+c/ctrl+v, que passa a 

coexistir com um grande fluxo de informação e conhecimento, a apropriar-se destes 

de forma diferenciada, não precisando mais sentar-se horas com livros em uma 

                                                             
26 Segundo Motta (2018) o Ato Constitucional V de 1968, indicou um aprofundamento da ditadura, 
armando o Estado com poderes ainda maiores, tal como no primeiro ato, editado em 1964. 
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biblioteca, pois os têm instantaneamente em pesquisas sucintas na internet. No 

Brasil, esta geração segundo Casarotto (2019), cresce em meio a um contexto 

oposto aos de seus antecessores, com o fim da censura, na transição democrática 

e de abertura política, como a criação do plano real, exposto por Oliveira (2019, p. 

28): 

A família que criou a geração Y é uma família contemporânea, por 
exemplo, famílias menores em que se prioriza o trabalho. Os pais 
trabalham de dois a três turnos, as crianças crescem em instituições, os 
pais são separados e também não há clareza desta situação. A criança 
passou a comandar todos os cenários dentro da sua família, não pelo fato 
da falta de limites, mas pela evolução da linguagem, dos hábitos, das 
tarefas, dos aspectos cognitivos, diferentes desta geração. O filho passou 
a ensinar os pais, a família que souber conduzir essa nova forma de 
convivência familiar vai ter em sua casa um contexto de trocas e que será 
de certa forma recíproca para um entendimento grupal. 

Valores culturais, passam a ter novos significados, modificando estruturas 

familiares, com significativos números de divórcios, que consequentemente 

ampliaram o papel da mulher no mercado de trabalho, além de uma crescente 

urbanização que o país passava, responsável por reorganizar os espaços urbanos, 

ampliando os canais de telecomunicações. A soma destes fatores econômicos, 

políticos e sociais, contribuíram para a eclosão da rede mundial de computadores 

no país e a simbiose dos portáteis celulares. Houve uma valorização da infância, 

implicando em um maior acesso à Educação, a qual teve também, um amplo foco 

das campanhas publicitárias como potenciais consumidores.  

Em contrapartida a geração Z, ou Gen Z, conforme Oliveira (2019) 

corresponde à população com a média etária entre 14 e 24 anos. Estes por sua 

vez, já cresceram em meio a computadores e celulares na era big data, “[...] além 

da rapidez com que estes indivíduos se apoderaram do mundo das tecnologias de 

forma globalizada, eles esperam que todas as gerações antecessoras 

correspondam com a mesma rapidez” (OLIVEIRA, 2019, p. 29). Desta forma, esta 

geração, conforme Casarotto (2019), é voltada ao imediatismo, sendo 

extremamente digital, ficando conectados a todo momento, a encontrar nas redes 

sociais um espaço aberto para manifestar opiniões, passando a ter uma 

expressividade cada vez maior em discursos na web, ligados a causas sociais e 

políticas.  

O processo de aprendizagem para geração Z significa ter uma imersão 

mediada pela tecnologia como ponto crucial neste processo, desenvolvendo-se 
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“[...] naturalmente em ambientes de simulação, especialmente naqueles que 

favorecem a realidade aumentada” (RUIZ; PÉRES, 2017, p. 3). Contudo, a 

população deste grupo etário, de acordo com Casarotto (2019), mantém suas 

identidades fluídas, sendo abertos à inclusão e a diversidade cultural, política, 

étnica e de gênero, porém contraditoriamente, refletem um aumento de casos de 

ansiedade e depressão, afetando sua saúde mental. 

Em meio a esta atmosfera geracional do século XXI, bibliografias que 

compreendem a última década, passam a definir uma congruência entre a geração 

Y como millennialls e a geração Z como centennials. Os millennials, segundo 

Casarotto (2019), representam a maior parte da população economicamente ativa 

no Brasil. Com isto, por terem nascido concomitantemente na era em que houve a 

explosão da internet, não se limitam aos lugares onde vivem, procurando estar 

interligados com as novidades mundiais por meio da web, resultado das lógicas 

materiais que se inserem. 

Há ainda, conforme Brandlab (2019) uma subdivisão entre old millennials, 

que vivenciaram a infância no início dos anos 1990, antes da popularização da 

internet e young millennials, os quais a infância compreendeu o início dos anos 

2000, tendo a cultura mobile em seu contexto. Além disto, Kalif et al. (2012) 

demonstram que devido os millennials obterem uma vantagem competitiva, em 

relação às habilidades do domínio tecnológico, estão passando a assumir papéis 

de liderança na sociedade, tornando-se uma parcela significativa da população 

economicamente ativa, à medida que a geração baby boomer se aposenta, logo: 

No Brasil, cerca de 30% da população é composta por Millennials, 
segundo dados do IBGE. Esses jovens, os quais guiarão a economia 
brasileira dentro de poucos anos, apresentam comportamentos e 
particularidades únicas na forma como conduzem suas vidas. 
Seguramente, o caminho será diferente do modelo empregado por seus 
pais e avós, por exemplo. A geração que usufruiu de relativo equilíbrio 
financeiro, num ambiente urbanizado, também conviveu com o cenário 
familiar de pai e mãe saindo para trabalhar e, muitas vezes, anos e anos 
na mesma empresa. Viram seus pais sacrificarem a vida pessoal em troca 
de recompensas financeiras e sólida carreira profissional, mas não estão 
dispostos a fazer o mesmo (BORGES, 2017, p.119). 

Por outro lado, os centennials, os quais fazem parte a geração Z, não 

conhecem “o mundo sem o Google” (TURKAN, 2018, p. 9), a preferir, 

essencialmente obter informações e entretenimento pelo celular, sendo os mais 

ativos nas mídias sociais, com maior propensão a manifestar-se nas redes do que 

as outras gerações, o que sugere consequentemente, a necessidade de uma 
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navegação mais consciente. Para estes, as redes sociais são mais que um 

ambiente para socialização, pois veem nesta um papel crítico, gerando na visão de 

Turkan (2018), uma forte ligação com o seu eu online, pois crescem com a ideia, 

de que variados aspectos de sua vida devem ser expostos, porém a preocupação 

com privacidade, pode trazer a estes, um choque de realidade à medida que 

amadurecem27. 

Os centennials podem ser jovens, como indica Turkan (2018) mas, muitas 

vezes suas habilidades tecnológicas superam a de seus pais, passando também a 

influenciá-los sobre preferência de compra de um produto, mudando em geral 

valores do passado, em que não se valorizava a visão de jovens, e sim o respeito 

aos mais velhos28. Com isto, a autora aponta que passam a ter como base, uma 

visão pós-materialista dos millenials, marcados pela economia da experiência, 

criando uma dada confiabilidade com certa marca ou produto, por meio das 

vivências geradas e compartilhadas na web, a inspirar e gerar e influenciadores que 

moldam as indústrias de alimentos, cuidados pessoais, moda e tecnologia, pois 

assim que os centennials, atingirem a idade adulta, remodelarão e exigirão mais 

das diferentes categorias industriais, impulsionando os mercados globais.  

Contudo, a partir deste fluxo imenso de informações, mudanças 

paradigmáticas, confluência midiática e a psicosfera envolta a cada geração, 

nascem os alpha. Filhos, netos e bisnetos das gerações do século passado e início 

deste, compreendendo o período pós 2010, em um período de massivo uso das 

TDIC, seja por meio de celulares ou smartphones, tablets, computadores, 

videogames ou smart TV, com as relações sociais, modificadas por este segmento, 

como demonstra Oliveira (2019, p. p. 30-31): 

A família percebe esta geração como produtora e criadora dos seus 
próprios objetos e conteúdos tanto nas brincadeiras como nas formas de 
se relacionar, pois demostram muitos indícios de mudanças. As meninas 
escolhem seu repertório em que o mundo não é mais cor de rosa. Elas se 
identificam com brincadeiras que antes eram características dos meninos. 
Eles estão mais versáteis, com as mudanças no contexto familiar em que 
o pai passou a ocupar o lugar de criação dos filhos e a mãe a provedora 

                                                             
27 Segundo Turkan (2018), uma pesquisa realizada no Reino Unido, demonstrou por exemplo, que 
crianças até completarem cinco anos de idade, já tiveram em média 1500 fotos compartilhadas por 
seus pais em redes sociais, desde sua existência fetal, porém, os reflexos desta exposição serão 
entendidos, em uma lógica temporal futura. 
28 Turkan (idem.) indica que o perfil de compra dos centennials está em empresas que tornam a 
compra mais fácil, o que gera um desafio para a publicidade que os atingem, por serem mais 
exigentes aos conceitos dos produtos que as marcas sugerem, aderindo a mecanismos de pular 
publicidades e bloqueadores de anúncios, mais do que qualquer outra geração. 
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do sustento. Neste contexto as brincadeiras não são mais classificadas 
por gênero. Com tanto acesso à informação, o perfil psicológico dos 
sujeitos da geração atual está se tornando claramente diferente dos seus 
antecessores. 

Com as transformações desta geração, o desafio educacional torna-se cada 

vez mais complexo. Os estudantes que hoje possuem até dez anos de idade entram 

na escola com grande repertório de horas não só de exposição à tela da TV como 

em décadas passadas, mas a vídeos, aplicativos e jogos com imensuráveis formas 

de gêneros e conteúdos, os quais são em muitos casos, desconhecidos pela 

geração que os ensina. 

Já as revoluções das redes telecomunicativas, neste processo, incluindo a 

internet, que provocou a convergência midiática, contraditoriamente chegam a um 

nível, em que aparelhos de alta tecnologia estão ao alcance de grande parte das 

famílias brasileiras, em diferentes contextos, sendo acessíveis, inclusive, antes da 

rede de saneamento, segundo Furtado (2019), o que consequentemente, remodela 

as relações familiares e sociais. 

 Mas, e a educação escolar, no ensino básico? Está se comprometendo em 

construir nas gerações que aprendem a ler e a escrever no presente, a partir do 

que é disponível na psicosfera que fazem parte, a consolidação de conhecimentos 

que lidem com os anseios não somente do presente, mas para o futuro? Todavia, 

o que se apresenta na realidade da maioria das escolas, é um engessamento aos 

séculos passados, em que os estudantes ficam enfileirados, espera-se que 

disciplinados, tomem nota das atividades, desenvolvam habilidades de leitura, 

escrita, conhecimentos matemáticos, científicos, históricos, geográficos, artísticos, 

entre outros, em salas de aula desconectadas do seu tempo, convivendo ainda, 

segundo Queiroz (2016) com a dicotomia existente em discursos pedagógicos 

conservadores e libertários. 

Contudo, na sociedade brasileira, a geração alpha é a que nasce no contexto 

de maior exposição que o país já teve às TDIC, imersos no mundo cibercultural em 

que, antes mesmo de se alfabetizar, já digitam seus nomes com facilidade em 

dispositivos tecnológicos, como aponta Oliveira (2019), tendo mais dificuldades em 

praticar a caligrafia, o que requer certa técnica sobre a técnica social processual, 

ou seja, domínio motor e psicolinguístico, entre o caderno, o lápis e a escrita, uma 

racionalidade, que deixa de fazer sentido muita das vezes pelos estudantes, ou 
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pode tornar-se dificultosa e sem sentido para alguns, pela excessiva exposição  às 

TDIC. 

Neste sentido, Oliveira (2019) e Desmurget (2019) alertam sobre os alphas 

se tornarem mais vulneráveis a patologias ligadas ao contato desregrado às TDIC, 

podendo desenvolver: ansiedade, sensação de solidão, obesidade, depressão, 

alienação, baixa autoestima, aumento da agressividade, déficits no aprendizado, 

raiva, afastamento social, dificuldade de concentração e impulsividade, assim como 

ocorre nas gerações de adolescentes e jovens adultos de hoje, os primeiros a 

colher os frutos deste contato excessivo:   

Passaram a vida inteira cercados e usando computadores, videogames, 
tocadores de música digitais, câmeras de vídeo, telefones celulares, e 
todos os outros brinquedos e ferramentas da era digital. Em média, um 
aluno graduado atual passou menos de 5.000 horas de sua vida lendo, 
mas acima de 10.000 horas jogando videogames (sem contar as 20.000 
horas assistindo à televisão). Os jogos de computadores, e-mail, a 
Internet, os telefones celulares e as mensagens instantâneas são partes 
integrais de suas vidas (PRENSKY, 2001, p. 1).  

Se há quase 20 anos já se tinha uma preocupação com esta exposição, é 

visto que os alpha, hoje, estão passando a conciliar fases cruciais do 

desenvolvimento para a construção mental, psicomotora e social com o uso das 

TDIC. Deste modo, adaptar as escolas com metodologias que corroborem com 

suas necessidades e expectativas, sobretudo na fase da alfabetização, exige mais 

das instituições, professores e pais, os quais precisam se conscientizar desta 

problemática que urge por transformações e ações concretas. 

2.1 Coexistência das gerações diante das Tecnologias Digitais da Informação 

e Comunicação 

As diferentes gerações citadas anteriormente estão equalizadas na mesma 

época (século XXI), convivendo com as especificidades e construção que cada uma 

carrega ao longo do tempo, seja na família ou na sociedade. Com isto, Prensky 

(2001) denomina a relação ao contato que as gerações têm com as TDIC como 

nativos e imigrantes digitais.  

O termo nativo digital,  refere-se aos nascidos pós anos 1980, podendo 

incluir hoje millennials (geração Y), centennials (geração Z) e, consequentemente 

a atual geração, a geração alpha que passaram e passam a vida toda rodeados por 

dispositivos digitais, a desenvolver múltiplas tarefas simultaneamente, 

acostumados a receber um grande fluxo de informações em hipertextos na web, 
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incorporando está linguagem de forma natural em seu cotidiano, sendo assim, 

fluentes nas tecnologias digitais (PRENSKY, 2001). Desse modo, Tavares e Melo 

(2019) implicam que a relação múlti-tarefas destas gerações, ainda não possui 

respostas claras, que explicitem uma determinante qualitativa ou não, aos 

processos cognitivos da geração dos nativos digitais: 

Essas hipóteses acabam criando certo mito em torno de uma possível 
vantagem dessa geração nativa digital, contudo questionável, 
principalmente quando pouco considerados fatores intrínsecos 
(motivações, etapas do desenvolvimento) e extrínsecos (cultura e 
sociedade) atuantes nas observações comportamentais levantadas 
(TAVARES; MELO, 2019, p. 3). 

A partir da visão dos autores, uma certa vantagem das gerações nativas 

digitais sobre o uso das tecnologias, seria um mito. É fato, que estes podem ter 

mais facilidade, disponibilidade pela exposição que tem, mesmo com as 

particularidades de exposição de diferentes contextos, portanto, podem dominar o 

produto final, ou seja, as funcionalidades superficiais, porém, a racionalidade 

técnica que engendrada tal produto, requer um aprofundamento mais específico.  

Por exemplo, uma criança, a partir dos quatro anos de idade, já consegue 

navegar em vídeos da internet pelo smartphone, escolher seus jogos, músicas, etc, 

logo, para que esta desvende os conhecimentos das lógicas que estão por trás da 

dinâmica deste simples ato, levará anos para ser consolidado, construído a cada 

passo de seu desenvolvimento psico-social, isto se for instigado este 

conhecimento, pois as lógicas podem se alterar, os produtos podem sair de linha e 

nesta perspectiva, nunca ter o domínio total desta técnica. 

 Neste sentido, na visão de Kolikant (2010), o termo nativo digital não sugere 

apenas habilidades, a partir do uso das TDIC, mas implica que por meio do contato 

adquirido diante dos dispositivos tecnológicos, desenvolvem-se novas 

necessidades no processo de aprendizado, ressaltando a importância em criar 

estratégias metodológicas em todas as disciplinas para atingir as necessidades dos 

estudantes (PRENSKY, 2001). 

Já o termo imigrante digital, conforme Prensky (2001), refere-se aos 

nascidos no período anterior à era digital, fascinados pelas novas tecnologias, 

passando a adotá-las em seu cotidiano, com certa sobrecarga de sotaque. Este 

sotaque implica conforme o autor, na forma que os imigrantes lidam e adaptam-se 
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com as tecnologias digitais, como por exemplo, preferir ler um texto impresso do 

que em hipertexto, ou anotar avisos em agenda manuscrita do que na eletrônica. 

 No período que Prensky (2001) floresce estas ideias, era verdadeiramente 

um discurso inovador ao analisar o contato que diferentes gerações tinham com a 

tecnologia, observando a necessidade dos professores (imigrantes) a adaptarem 

sua linguagem à dos estudantes (nativos), tratando isto, ainda de forma satírica. 

Porém, passadas quase duas décadas de sua teoria, é visto que este discurso 

trazia certas limitações. Primeiro, por tratar-se do contexto norte americano, 

segundo, pela exclusão digital ser de certa forma negligenciada pelo autor, a qual 

segue díspar entre os países e suas diferenciações regionais, além dos contrastes 

geracionais, que estão ocorrendo em um espaço menor de tempo, à medida que a 

tecnologia avança, como indica Carvalho (2016, p. 39): 

Aqueles que nasceram na década de 1980 têm se mostrado diferentes 
daqueles que nasceram na década de 1990 e estes, por sua vez, daqueles 
nascidos na década de 2000. É como se tivesse ocorrido um encolhimento 
no intervalo entre uma geração e outra. Meus colegas de geração, 
nascidos no início dos anos 1980, continuam usando amplamente o e-mail 
como uma das principais ferramentas de comunicação, sobretudo para 
trabalho [...]. Aqueles nascidos uma década depois, já olham para o e-
mail como algo ultrapassado, demorado, chato, coisa de velho. Para 
estes, o Facebook, Messenger, por exemplo, funciona muito melhor, 
inclusive para o trabalho. Entre os mais jovens ainda, nascidos no início 
dos anos 2000 e que agora estão na adolescência, o próprio Facebook se 
tornou uma ferramenta démodé, para os mais jovens, o prazo de validade 
do Facebook expirou quando seus pais também passaram a estar 
presentes nele. Muitos migraram para aplicativos de mensagens 
instantâneas. 
 

 Conforme o exposto é visto que pontos limitantes de outrora, estão tomando 

novas dimensões. Presnky (2001) acreditava que os nascidos na era digital, apesar 

da resistência dos imigrantes digitais em trabalhar com as novidades tecnológicas, 

não regrediriam culturalmente, pois aprendem facilmente a linguagem que passa a 

ser familiar ao contexto que se inserem. Deste modo, Carvalho (2016) aponta que 

a geração de nativos digitais, está tomando postos nas instituições de ensino, por 

exemplo, e não estão reinventando a roda, ou seja, modificando massivamente as 

estruturas em função das TDIC, pois este é um peso muito grande para ocorrer por 

si só.  

Ainda hoje, convive-se com a necessidade de mudanças estruturais por 

meio de políticas públicas, que deem suporte alternativo para adaptação das TDIC 
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nos sistemas educacionais29. Há a necessidade de aproximar as diferentes 

gerações, a integrar e interagirem com sites, banco de dados, jogos, aplicativos, e 

audiovisual nas disciplinas, além do ensino remoto, que em 2020, em razão da 

Pandemia do vírus Covid-19, foi duramente imposto no sistema educacional, desde 

o ensino básico até o superior, aumentando incertezas na formação de profissionais 

e aprofundando desigualdades de acesso. 

 Este trágico acontecimento, veio então a expor como não somente as 

instituições de ensino, mas outras instâncias sociais, deixaram de integrar no 

passado as TDIC em suas ações, mesmo estas, crescentemente fazerem parte do 

movimento cultural de meados do século XX ao XXI. Desta maneira, em 

observância às alternanças que influenciam diretamente na forma de ser das 

gerações, no próximo ponto, reflete sobre as correlações capitais que podem 

condicionar a construção identitária dos estudantes da geração alpha. 

2.2 Implicações do mercado na infância 

Ao longo do tempo, é visto que a infância adquire diferentes rumos, 

ressignificando suas definições, em contextos variados. Em uma perspectiva mais 

recente, conforme Moratti (2011) a infância é uma etapa do viver, histórico e 

socialmente produzido, o qual demanda cuidados e atenção, estando muitas das 

vezes ligada ao período de escolarização.  

Tendo em vista os indivíduos com faixa etária até os 10 anos de idade, os 

quais, conforme Oliveira (2019) compões a a geração alpha, nativos digitais, de 

acordo com Prensky (2001), imersos na liquidez da pós-modernidade, segundo 

Bauman (2001), rodeados pela convergência midiática (JENKINS, 2009), 

coexistem com uma indefinição sobre o que todo esse complexo emaranhado 

tecnológico os destinará, neste “[...] admirável mundo novo das oportunidades 

fugazes e das seguranças frágeis” (BAUMAN, 2005, p. 33), em que tudo é possível 

e também tênue.  

Com isto, identidades do estilo antigo, sólidas são incapazes de resistir, 

como aponta Bauman (2005), pois o capital possui papel determinante sobre o viver 

dos indivíduos, mediados pelas técnicas, diante das suas possibilidades e 

                                                             
29 No capítulo 3, mudanças ocorridas na Educação brasileira, referente às TDIC e a alfabetização, 

são tratadas, exemplificando projetos desenvolvidos conforme políticas públicas, enfatizando que 
apesar de ter havido esforços, há ainda um caminho de incertezas quanto ao futuro. 
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perversidades (SANTOS, 2000), convivendo com uma infinidade de aparatos 

tecnológicos de diferentes tempos e espaços, incorporados à uma realidade de 

contínuas mudanças, que se apresentam, a cada dia que passa, em desejos mais 

sagazes: 

Dos objetos industriais ao ócio, dos esportes aos passatempos da 
publicidade à informação, da higiene à educação, da beleza à 
alimentação, em toda a parte se exibem tanto a obsolescência acelerada 
aos modelos e produtos ofertados, quanto os mecanismos multiformes da 
sedução (novidade, hiperescolha, self-service, mais bem-estar, humor, 
entretenimento, desvelo, erotismo, viagens, lazeres). O universo do 
consumo e da comunicação de massa aparece como um sonho jubiloso 
(LIPOVETSKY, 2004, p.60). 

Á vista disto, as identidades na visão de Bauman (2005) reconhecem 

também os indivíduos como coisas, construídos, maquinados e idealizados, 

igualmente para a indústria do consumo e uma obsolescência imediata, em que 

também as relações que os circundam, podem ser embasadas em assimilações, 

medos ou desejos sobre o outro e o que ele consome. Desta forma, para que o 

indivíduo tenha criticidade em relação às suas condições, é preciso que desenvolva 

uma visão ampla sobre as engrenagens dos sistemas de valor e poder que está 

inserido, visto que para o mercado, modificar constantemente conceitos da moda, 

arte, diversão, beleza, entre outros segmentos, é mais lucrativo, e que 

marcadamente, podem metamorfosear as gerações, como os padrões observados 

e disseminados nas redes sociais. 

Em meados do século XV, a infância dos moldes atuais,inexistia. Ariés 

(1978) indica que as crianças eram submetidas à uma doutrinação jesuítica com 

duras punições, além de exercer tarefas laborais, não respeitando suas fases de 

desenvolvimento, julgando-as como adultos em miniatura. Rousseau (2004) aponta 

que não poderiam assim ser consideradas, em relação à sua fragilidade e diferença 

de forças, para realizar suas necessidades e desejos.  

Hoje, este discurso do passado floresce com uma nova conotação entre as 

máximas: limite e liberdade, implicando uma dimensão ressignificada sobre a 

autonomia que a infância passam a ter, tendo voz ativa, no que diz respeito ao 

poder de escolha como consumidoras tanto de produtos quanto a conteúdos, pois: 

“[...] a verdadeira linha de produção das cooperativas de consumidores é em 

princípio a produção de consumidores (cada vez mais numerosos, cada vez mais 

exigentes, experientes e perspicazes)” (BAUMAN,1998, p.171). Estes reflexos 

podem ser vistos tanto na infância da geração alpha e também, dos centennials e 
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millennials, modificando consequentemente suas correlações na escola, como 

indica COSTA (2009, p. p. 77-78): 

O alfabetismo dirigido ao consumo inicia-se já em casa, em frente à 
televisão e nos teclados dos computadores. O marketing televisivo 
começa a operar suas pedagogias de sedução e deleite para formar 
clientes quando estes ainda usam fraldas. Por sua vez, e a seu tempo, 
fantásticas e solitárias viagens virtuais levam as crianças ainda pequenas 
a passear por verdadeiros impérios mercantis, onde operações financeiras 
são trivializadas e convertidas em passes de mágica: desejou, comprou! 
Antes das crianças entrarem na escola, as corporações empresariais já 
fizeram seu trabalho. Às escolas parece caber apenas administrar estes 
eus transbordantes de desejos supérfluos, inebriantes, descartáveis e 
infinitamente renováveis. Mais do que uma difícil tarefa, eis um novo e 
imenso desafio que se apresenta às professoras e aos professores destes 
tempos − enfrentar o consumismo e educar o consumidor-cidadão. 

A partir dos aparatos tecnológicos que são propostos desde a mais tenra 

idade, à infância, o direcionamento de produtos dos mais variados segmentos, de 

forma ingênua, mas intencional, por meio das ordens mercadológicas que os 

operam, deixam as crianças suscetíveis aos seus encantos. Apesar de haver nos 

últimos anos legislações mais rígidas sobre a propaganda direcionada ao público 

infantil, não é possível monitorar conteúdos publicados com este intuito em 

plataformas da web, originando um campo aberto para criação de marcas e 

produtos.  

Ao chegar na adolescência e idade adulta, as crianças de outrora, podem 

ficar propensas a enfrentar problemas que afetam seu estado psicológico e 

autoestima como indica Fontanelle (2016), sendo: transtornos alimentares e 

comportamentais, erotização precoce, interesse por drogas lícitas e ilícitas, 

violência e agressividade, não adaptação às normas sociais, bulling e ciberbulling, 

uso de substâncias para manter a atenção, depressão, entre outros, elencados por 

Oliveira (2019) e Desmurget (2019). A consequência destes fatores, podem ser 

presenciados em episódios do contexto escolar, originando conflitos que podem 

chegar, à casos extremos de barbárie, envolvendo até mesmo, tiroteios e mortes 

dentro do ambiente escolar, fator que não se relatou na sociedade brasileira do 

século XX, porém presenciado em diversos episódios, nas duas primeiras décadas 

do século XXI. 

O mau uso das TDIC e o tempo gasto navegando sem muita objetividade, 

numa rolagem infinita de conteúdos e informações, seja acompanhando desenhos, 

séries, novelas, filmes e programas, também com jogos no computador, tablet e 

smartphone (online ou não), na internet em sites e aplicativos, é também fruto do 
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comportamento de pais e avós da geração de imigrantes digitais (PRENSKY, 

2001), que os acompanham no âmbito familiar, os quais possivelmente não tiveram 

uma instrução crítica sobre seus reflexos na formação.  Muitas das vezes, estes 

estimulam a utilização destes aparatos tecnológicos, a seus filhos e netos, com 

intenção de silenciar ou acalmar os ânimos, ou até mesmo, recompensá-los, 

desconhecendo os efeitos de uma exposição excessiva e sem supervisão, 

condicionando a geração alpha, subconscientemente a males advindos da lógica 

da sociedade pós-moderna. 

Estes fatores levam a compor nas salas de aula, indivíduos, “[...] cada vez 

mais independentes, sexualizados e desconcertantes” (COSTA, 2005, p. 113), 

colocando à prova a formação de professores, os quais ocasionalmente podem 

possuir uma linguagem desconexa do contexto sociocultural que os estudantes são 

expostos. Desta forma, a escola deve ter um papel de mediação cultural, dando 

sentido à escolarização, associada ao ritmo da vida contemporânea, não ficando 

alheia às mudanças sociais e culturais que as TDIC sugerem, mas discutindo seus 

impactos, no papel dos modismos identitários, visando sua superação, 

independente do capital humano que os estudantes carregam.  Assim, o próximo 

capítulo discorre sobre a escola do século XXI, suas metodologias no âmbito da 

alfabetização na atualidade e como as TDIC coexistem neste meio, permeando um 

dos grandes desafios educacionais contemporâneos, ainda não superado. 
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3. ESCOLA E ALFABETIZAÇÃO NO SÉCULO XXI: PERSPECTIVAS EM 

CONVERGÊNCIA 

“Se a educação sozinha não transforma a sociedade, 
 sem ela tampouco a sociedade muda”. 

(Paulo Freire, 2000: 67).30 

As escolas têm suas funções sociais maximizadas e transformadas à medida 

que as modificações culturais acontecem, principalmente em relação ao universo 

ciberespacial. Pereira (2015), indica que as escolas brasileiras do início do século 

XXI, tiveram seu modelo pouco alterado, mantendo aspectos de eras passadas 

ainda presentes, como carteiras enfileiradas e o professor sendo o centro das 

atenções, fazendo uso da lousa e giz, apesar das TDIC crescentemente 

permearem a sociedade do século XXI. Mais do que nunca, é visto que a escola 

necessita urgentemente se reorganizar e se reinventar, em diversos contextos, para 

que não funcione semelhante a uma linha de produção mecânica, incorporando em 

suas práticas, o que metodicamente já foi feito em outros tempos, buscando 

sobretudo, sentido nas aspirações do presente, como indica Harari (2018, p. 236):    

No meio da cidade existe um grande prédio de concreto dividido em muitas 
salas idênticas, cada sala equipada com fileiras de mesas e cadeiras. Ao 
soar uma campainha você vai para uma dessas salas junto com outras 
trinta crianças que nasceram, todas, no mesmo ano que você. A cada 
hora, entra um adulto e começa a falar. São pagos pelo governo para fazer 
isso. Um deles lhe fala sobre o formato da Terra, outro sobre o passado 
humano e um terceiro sobre o corpo humano. É fácil rir desse modelo, e 
quase todo mundo concorda que, a despeito de suas conquistas do 
passado, ele está falido. Mas até agora não criamos uma alternativa 
viável, muito menos uma alternativa adaptável, que possa ser 
implementada no México rural, e não apenas nos sofisticados subúrbios 
da Califórnia. 

A infraestrutura escolar, portanto, vêm renovando-se aos poucos, bem como 

suas teorias de ensino. Todavia, a relação das TDIC nos processos educativos, 

principalmente em relação à acessibilidade e conectividade, as quais não ocorrem 

de maneira equivalente em todas as regiões brasileiras, fazem parte de discursos 

recentes, envolvendo cada vez mais a sociedade nesta problemática. As escolas, 

nesta perspectiva, têm “[...] evoluído no sentido de possuir diversos aparatos 

tecnológicos, como salas de informática, quadros “inteligentes”, a utilização de 

projetor de slides, dentre outros” (PEREIRA, 2015, p. 4), entretanto, é preciso 

                                                             
30 Nas cartas e ensaios, compostos no livro Pedagogia da Indignação, livro póstumo organizado 
pela sua mulher, Freire (2000), aponta de maneira vigorosa sua fúria em relação ao descaso à 
educação e a sociedade brasileira, até os anos finais do século XX. Sendo um dos educadores mais 
homenageados do Brasil, tornando-se em 2012, patrono da educação no país.  
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atentar o olhar, às formas que se operacionalizam estes instrumentos. Superar o 

abismo geracional entre os nativos e imigrantes digitais (PRENSKY, 2001), que se 

encontram na escola. 

Neste contexto, é necessária a capacitação constante dos professores 

quanto a construção de conhecimentos sobre as lógicas que forjam as TDIC, de 

modo que se possa utilizar estas ferramentas de maneira que integre àqueles não 

familiarizados e providos dos mesmos recursos, com metodologias ativas neste 

processo, esforçando-se, conforme Tavares e Melo (2019), para se apropriar das 

linguagens da contemporaneidade. Seguramente, este fardo não deve recair 

apenas sobre os ombros dos professores, os quais, na maioria das vezes, foram 

produtos do antigo sistema educacional, desconexo da realidade tecnológica atual, 

sem precedentes na história (HARARI, 2018).  

Sob uma ótica espiral, além da formação de professores, é preciso refletir 

sobre as intencionalidades dos currículos educacionais como um todo. Segundo 

Giroux (1997) estes, tendem a se preocupar principalmente com questões voltadas 

à racionalidade técnica, desconsiderando as características sócio-humanísticas, 

éticas, históricas e políticas que moldam a vida dos cidadãos e deveriam ser 

apreciadas na formulação do conhecimento escolar, como aponta também Morin 

(2001). 

Em um cenário, em meio a voláteis infraestruturas materiais, as líquidas 

construções humanas (BAUMAN, 2001), convergências tanto midiáticas 

(JENKINS, 2009), quanto metodológicas e, sobre intermitentes buscas por 

respostas que melhor atendam ao sistema educacional, a segunda década do 

século XXI, termina com um episódio literalmente incomum e conturbado, para a 

educação mundial e evidentemente, dentro deste contexto, também a sociedade 

brasileira. Em razão da tragédia pandêmica global, causada pelo vírus COVID-19, 

somado a instabilidades administrativas no país, os sinais que ressoavam pelos 

bairros, para entrada, saída e intervalo de professores e estudantes foram 

silenciados.  

Em um curto espaço temporal, o colapso: escolas fechadas, tendo que 

direcionar mais de 70% de suas atividades letivas (até este momento), de maneira 

remota, por meio de aulas online, blogs, e demais plataformas, conciliando 

estratégias híbridas para aprendizagem, explicitando ainda mais a urgência da 

questão das TDIC na Educação. De certa forma, o que Illich (1985) defendia, nunca 
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esteve tão perto de acontecer, uma sociedade sem escolas físicas, em que o 

conhecimento é desenvolvido e construído através de uma teia educacional, 

possível hoje, na dimensão ciberespacial, em redes colaborativas de 

aprendizagem.  

Dessa maneira, professores e estudantes de diferentes níveis e 

modalidades de ensino, forçadamente, tiveram que se adaptar a estas condições, 

sem antes, ter sido recomendado, adequado ou até consultado sobre as 

possibilidades da realização deste formato educativo, culminando em aquecidos 

discursos, sobre acessibilidade, metodologias de ensino remoto, aprendizagem, 

formação de professores, infraestruturas informacionais, etiqueta virtual, avaliação, 

currículo, alimentação escolar, entre outros. A complexidade das ações tomadas, 

no agora refletirão incomumente e simultaneamente, em efeitos de curto, médio e 

longo prazo para no sistema educacional, representando uma reconstrução de 

valores sociais, implicando em rupturas paradigmáticas.  

Nesta perspectiva, grandes passos, que servem de base para o contexto 

educacional deste milênio, encontram-se compilados na obra de Morin (2001), com 

base na teoria da complexidade que permeia o tempo presente, indicando que 

elementos diferentes se tornam inseparáveis, tecidos juntos, constituindo o todo, 

seja ele político, biológico, educacional, psicológico ou econômico, da perspectiva 

singular para múltipla ou da múltipla para o singular. Assim, o autor aponta sete 

saberes (Quadro 2) para que se desenvolva uma consciência global e 

multifacetada, que permeie a construção do saber dos indivíduos no contexto atual: 

Quadro 2 – Saberes necessários à Educação do milênio 

1° Reconhecimento das limitações do conhecimento, pois não há verdades absolutas e o 
conhecimento, além de estar em constante construção, é suscetível a equívocos; 

2° Diz respeito ao conhecimento pertinente, chamando atenção para o que é transmitido nas 
instituições de ensino, que em grande parte dos casos, é de maneira fragmentada e ligado 
a algum interesse, estando em muitas das vezes em desarmonia de sentido ao indivíduo 
que aprende; 

3° Sugere o entendimento da condição humana, negligenciado em muitos currículos, os quais 
também abordam o conhecimento de forma fragmentada, excluindo a unidualidade humana, 
enquanto ser natural, cultural, cerebral e psíquico;  

4°  Chama atenção sobre a condição humana no planeta, com todos os avanços, retrocessos, 
questionando o que isto acarretará;  

5° Instiga perspectivas de reconstruções e ressignificações em meio a frustrações; 
6° Atenta para a compreensão, necessárias ao convívio multicultural;  
7° Indica a necessidade da construção humana ética, em harmonia com os diversos sistemas. 

Fonte: Baseado em Morin (2001). 
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Os saberes acima citados ressaltam ainda mais a urgência de não somente 

discutir novos rumos para a Educação, mas efetivamente delinear seus caminhos, 

principalmente dos que ingressam na vida escolar neste momento e aprenderão a 

ler o mundo, o continente, o país, o estado, o município de hoje, sendo 

responsáveis por escrever os próximos episódios da história, na perspectiva de um 

desenvolvimento que ultrapasse as desumanidades e contribua para a construção 

do indivíduo em suas condições plenas.  

Este capítulo, portanto, apresenta abordagens da aprendizagem, em meio 

as TDIC, permeadas pelas políticas públicas educacionais, as quais ainda seguem 

desencontradas do processo educativo contemporâneo, principalmente no Ensino 

Fundamental Anos Iniciais. Contextualiza brevemente as principais metodologias 

utilizadas na alfabetização no decorrer do século XX até o início do século XXI na 

sociedade brasileira, demonstrando suas múltiplas faces, entre seus avanços e 

limitações, correlacionando-as, às TDIC, além de trazer o olhar de professores da 

escola em que o estudo de caso foi realizado, sobre as TDIC e a alfabetização. 

3.1 Articulação de políticas públicas brasileiras em relação as Tecnologias 

Digitais da Informação e Comunicação na Educação Básica 

 A história que se desenha sobre as políticas públicas referentes a 

instauração das TDIC no ensino no Brasil, mais especificamente na Educação 

Básica é recente, tendo em média 30 anos, refletindo desde sua denominação. Até 

pouco tempo, na maioria dos documentos e produções acadêmicas, era 

mencionada Tecnologias Informacionais e Comunicacionais (TIC) ou Novas 

Tecnologias da Informação e Comunicação (NTIC) (BRASIL, 2013b), referenciada 

apenas em seu último documento educacional como TDIC (BRASIL, 2018a). 

Primeiramente, as TDIC permeavam o âmbito educacional, de forma mais 

restrita, com ênfase no ensino superior. Nascimento (2013) aponta que desde 

meados da década de 1970, pesquisadores de diversos campus e departamentos 

do Sul ao Norte do Brasil, com os recursos que eram disponíveis, a cada ano, 

vinham trabalhando no desenvolvimento de  softwares, organização de cursos e 

disciplinas de pós-graduação para formação de professores sobre as tecnologias, 

formulação de projetos-piloto, que originaram subprojetos de aplicabilidade das 

TDIC no ensino, criando movimentos ergonômicos em prol das TDIC, nas 
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secretarias educacionais estaduais e municipais, contribuindo para que estas 

chegassem até a Educação Básica. 

 Os projetos que se desenvolveram significativamente, segundo Nascimento 

(2013), interpostos por políticas nacionais de informática, foram o Educom em 

1971, primeiramente no ensino superior, com objetivo de inserir computadores no 

ensino de física na USP São Carlos, expandindo experiências em parceria com 

outras universidades (UFRJ, UFRGS, Unicamp, UFB). Conforme o autor, em 1989, 

houve a estruturação do Programa Nacional de Informática Educativa (PRONINFE) 

o qual incentivava por meio de projetos a inserção da informática educativa nos 1º, 

2º 3º graus e Educação Especial. 

Na década de 1990, os programas mais expressivos, em defesa de 

mudanças no papel da escola, do professor, do aluno, dos conteúdo e dos materiais 

utilizados na aprendizagem, foi o Plano de Ação Integrada (PLANINFE), o qual 

intencionava direcionar investimentos em infraestruturas no ensino e na 

capacitação de recursos humanos, acompanhando e avaliando planos de trabalho 

pelo país, que juntamente com o Proninfe, apoiava o desenvolvimento da qualidade 

da Educação por meio das tecnologias, visando a democratização de 

oportunidades, originando a criação de centros e núcleos de Educação tecnológica 

em parceria com universidades e institutos de pesquisas (NASCIMENTO, 2013). 

 Todavia, o programa que revolucionou o contato que a rede básica de ensino  

passou a ter com as TDIC, as disseminado e promovendo como uso pedagógico 

em escola urbanas e rurais em todo Brasil, foi criado em 1997, o Programa Nacional 

de Informática na Educação (PROINFO), uma atualização do PRONINFE, o qual, 

segundo Nascimento (2013), passou a equipar escolas com laboratórios de 

informática e computadores operacionalizados com o sistema Linux Educacional, 

com professores especializados formados em Núcleos de Tecnologia Educacional 

(NTE). Sua implementação foi a primeira resposta a necessidades educativas que 

o século XXI sugeria, como visto no exposto: 

É indiscutível a necessidade crescente do uso de computadores pelos 
alunos como instrumento de aprendizagem escolar, para que possam 
estar atualizados em relação às novas tecnologias da informação e se 
instrumentalizarem para as demandas sociais presentes e futuras. 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. p. 67-68). 
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Apesar de reconhecer a necessidade de adaptação das escolas, o 

documento reconhece também as dificuldades encontradas. Porém desde então, 

várias foram as estratégias em equipar as escolas com laboratórios de informática, 

materializando-os nas plantas escolares, deixando laboratórios de ciência 

esquecidos, em segundo plano (BRASIL, 2017), pois era impossível de se negar a 

existência da lógica tecnológica que a sociedade passou a compor. Este programa, 

portanto, permanece vigente até hoje, tomando em 2007, conforme Costa (2015) 

uma nova roupagem, passando a ser denominado Programa Nacional de 

Tecnologia Educacional (PROINFO), a mesma denominação que antes, com 

algumas alterações em sua estrutura, principalmente na integração de recursos, 

em estratégia conjunta com a União, Estados e Municípios, a promover, uso de 

computadores, recursos digitais e conteúdos educacionais.  

Embora tenha havido esforços das políticas públicas em implantar estas 

inovações, com o propósito de promover uma integração tecnológica nacional, 

contraditoriamente fomentadas por capital estrangeiro, almejada em documentos 

educacionais desde o século passado, como indicou Nascimento (2013), havia 

também empecilhos por parte de secretarias estaduais, oferecendo resistência a 

estes ideais. O uso do celular em sala de aula pelos estudantes, por exemplo, no 

Estado de São Paulo, por 10 anos, de 2007 a 2017, foi proibido por lei. No Paraná, 

conforme a lei n. 18.118, esta proibição segue em vigor (PARANÁ, 2014) para usos 

não-pedagógicos, o que contribuiu para o afastamento ou possibilidades de 

práticas, que aproximem estudantes e professores a trabalharem com os 

multiletramentos que este aparato propicia. A tecnologia avança, se modifica ano 

após ano, as usabilidades são ressignificadas, e mesmo assim, instâncias políticas, 

acabam por divergir sobre as razões tecnológicas e educacionais do século XXI. 

Conforme dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

(INEP) de 2016, em todas as instâncias do ensino básico, o uso do computador 

como recurso administrativo, superou o percentual disponível por estudante. O 

acesso à internet dos estabelecimentos de Ensino Fundamental Anos Iniciais 

corresponde a 61,3%, do Ensino Fundamental Anos Finais, 81,0 %, e, do Ensino 

Médio, 94,5%. Logo, os menores índices, tanto para conectividade, quanto por 

computadores por aluno, além do acesso à laboratórios de informática, ficaram para 

os anos iniciais do Ensino Fundamental (BRASIL, 2017), o qual abarca a fase da 

alfabetização. Apesar dos diferentes índices de conectividade, é inegável que este 
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primeiro passo, de 23 anos com o PROINFO, teve frutos significativos, porém que 

ainda se encontram em dificuldade na integração dos conteúdos em planos de 

trabalhos docente e planos políticos pedagógicos. 

Dentro do PROINFO, mais precisamente em 2005, foi criado o Programa 

Brasileiro de Educação Digital (PBID), com o incentivo de políticas neoliberais, 

tendo a intenção centralizar algumas ações governamentais de maneira a associar 

a inclusão digital à inclusão social. Conforme Echalar e Peixoto (2007), este 

programa elegeu algumas escolas como foco, ampliando a implantação de salas 

de recurso multifuncional, levando conexão banda larga, além do Projeto UCA, o 

qual oferecia um computador portátil (laptop/notebook) por aluno. 

Após uma fase piloto, com estratégias desenvolvidas em parceria com 

universidades, este programa em 2010, recebeu outra denominação, como 

apontam Echalar e Peixoto (2017), de Projeto Um computador por aluno (UCA), 

passando a chamar-se Programa Um Computador por aluno (PROUCA), 

expandindo a 300 escolas brasileiras as quais correspondiam aos critérios de 

seleção. Neste percurso, foram disponibilizados 150 mil notbooks, movimentando 

cerca de 82 milhões em recursos para o desenvolvimento do projeto, que finalizou 

em 2015. No Paraná por exemplo, de acordo com o site da Secretaria Estadual de 

Educação, apenas treze escolas entre a rede municipal e estadual, foram 

contempladas com este programa. 

 Estas políticas de inserção das TDIC na escola representam, conforme 

Costa (2015), que a escola está aberta às novas possibilidades de comunicação, 

interação, acesso à informação, a propiciar “[...] novas formas de ensinar, aprender, 

e construir conhecimentos significativos” (COSTA, 2015, p. 53), porém o que se vê 

na prática, é que a escola não conseguiu compô-las efetivamente como instrumento 

de integração do ensino. Este fator evidencia, data forma, “[...] um processo de 

inclusão excludente” (ECHALAR; PEIXOTO, 2017, p. 443), mesmo defendida em 

documentos educacionais, expostos na diretriz curricular nacional, por exemplo: 

As tecnologias da informação e comunicação constituem uma parte de um 
contínuo desenvolvimento de tecnologias, a começar pelo giz e os livros, 
todos podendo apoiar e enriquecer as aprendizagens. Como qualquer 
ferramenta, devem ser usadas e adaptadas para servir a fins educacionais 
e como tecnologia assistiva; desenvolvidas de forma a possibilitar que a 
interatividade virtual se desenvolva de modo mais intenso, inclusive na 
produção de linguagens. Assim, a infraestrutura tecnológica, como apoio 
pedagógico às atividades escolares, deve também garantir acesso dos 
estudantes à biblioteca, ao rádio, à televisão, à internet aberta às 
possibilidades da convergência digital (BRASIL, 2013b, p. 2).  
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A inclusão digital, a interatividade virtual nas práticas escolares para a 

criação de diferentes linguagens, vistas no exposto, apresenta-se na maioria das 

escolas como apoio pedagógico, conforme Nascimento (2013), permeado pelo 

PROINFO. Logo, tendo em vista a convergência digital que a escola deveria 

considerar em suas práticas, com as infraestruturas que disponibilizam, em 2020, 

como um passe de mágica ou ironia do destino, as TDIC tornaram-se as melhores 

aliadas da Educação. Desta vez, de forma equivalente a todos os níveis 

educacionais, provocando mudanças estruturais em políticas de secretarias 

estaduais e municipais, quanto as abordagens de ensino, que tiveram de procurar 

adaptações de última hora.  

As máquinas de ensinar desenvolvidas por Skinner na década de 1970, as 

quais estimulavam respostas rápidas na aprendizagem (SKINNER, 1972), 

estiveram longe de fazer parte do ensino brasileiro, mas agora o uso massivo de 

computadores e smartphones são indispensáveis no modelo cloudding learning 

environments (MIKROYANNDIS, 2012), ou seja, ambientes de aprendizagem em 

nuvem, tendo de adaptar as  TDIC nas práticas pedagógicas, demandando 

readequação das abordagens dos professores, enquanto os estudantes, nativos 

digitais (PRENSKY, 2001), subdividem-se  entre o grupo que usufrui das TDIC no 

conforto de suas casas e dos que são completamente excluídos desde processo. 

 Os ambientes de aprendizagem em nuvem, em razão da pandemia, não só 

foram intensificados, mas estão sendo vistos como uma das únicas estratégias para 

continuidade dos trabalhos em muitas instituições de ensino, empregando redes 

sociais, Google Class, Meet, Zoom, Webblog, Skype, e-mail entre outras 

plataformas e meios. Porém, por diferentes razões, ainda há aqueles que mantem 

o cordão umbilical ligado às estratégias do passado. Neste sentido, a próxima 

abordagem do capítulo, aponta como as metodologias da alfabetização se 

delinearam no decorrer do século XX, marcando as mudanças em suas abordagens 

pelo advento das TDIC, porém que pouco se articularam, nesta fase do ensino, 

permanecendo indefinidas pelas incertezas das primeiras décadas do século XXI. 

3.2 Alfabetização brasileira: Uma breve contextualização de seus caminhos  

A alfabetização é augurada como direito universal da Educação para a 

cidadania, desde 1948 com a Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU, 

1998), neste sentido, os saberes destinados a interagir com a língua vernácula, 
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compreender seus usos e regras gerais, seja em suas estruturas gramaticais, 

semânticas, semióticas e metalinguísticas, está prevista em inúmeros documentos 

internacionais, bem como, documentos específicos de cada país. Posto isto, o 

histórico de implementações na prática, estão ligados a transformações políticas, 

econômicas e culturais que permeiam o viver de cada sociedade, refletindo 

diretamente nos índices de desenvolvimento educacional de cada país.  

O levantamento histórico as diversas fases da alfabetização da língua 

portuguesa brasileira, é um trabalho bastante denso, desenvolvido por inúmeros 

grupos de pesquisa, os quais contemplam especificidades de todas as regiões do 

país ao longo do tempo, indicadas segundo Moratti (2011) como uma história da 

própria história do Brasil. Logo, para melhor entender as peculiaridades que 

permeiam a alfabetização no século XXI, é preciso mergulhar em seus reflexos do 

passado. 

Sendo a língua portuguesa, considerada uma língua neolatina, por possuir 

suas origens gramaticais derivadas do latim, conforme Holtus, et al. (1994), a qual, 

assim como outras línguas, por exemplo a francesa, espanhola e italiana, 

formularam-se de maneira informal, partindo pronúncia desta língua românica indo-

européia31. Com isto, a construção tanto da língua, quanto das teorias e métodos 

desenvolvidos e aplicados na alfabetização no Brasil, sobretudo os tradicionais 

(métodos sintéticos), sofreram influência direta de experiências realizadas 

primeiramente em países europeus, corroborando para uma construção ocidental 

de visão de mundo (MORATTI, 2011). 

Doravante, o vernaculismo brasileiro, era antes a vernaculidade dos 

portugueses (ALVES, 2010). Deste modo, em um processo de descolonização, foi 

constituído o português brasileiro, como língua oficial, herança determinada pelos 

colonizadores, muitos dos quais, não tinham sequer o domínio culto de sua própria 

língua, como indicam Carvalho e Mendonça (2006 p. 159): 

Nossos primeiros colonizadores – marinheiros, soldados e condenados 
portugueses analfabetos que vieram levar pau-brasil e o que mais fossem 
capazes de carregar – tiveram de aprender a língua dos índios para deles 
obterem informações indispensáveis à sua sobrevivência. Os filhos que 
tiveram com as índias aprenderam a falar a língua da mãe muito antes de 
ter necessidade de falar a língua dos seus pais colonizadores. Os 
escravos trazidos de várias regiões da África, falantes de várias línguas 
diferentes, foram misturados propositadamente nas fazendas e acabaram 

                                                             
31 Posner (1996) indica que a partir do texto Appendix Proibi, encontrado em um palimpsesto, do 
século VIII, com autoria não identificada, é notada a situação de diglossia do latim, o que colaborou 
para que fosse extinto, dando espaço a línguas neolatinas.  
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obrigados a aprender a falar português até para poderem falar entre eles. 
Ou seja, durante os mais de quatrocentos e cinqüenta anos em que não 
esteve na escola, o povo brasileiro teve de aprender a falar Português, 
falando Português com quem não sabia falar o Português castiço das 
elites lusitanas. 

 Neste sentido, Derrida (2001), mergulhado em sua experiência com 

idiomas, desconstrói o signo linguístico, até mesmo da língua materna, pela 

impossibilidade de haver apropriação plena de determinada língua, colocando-a 

como um processo cultural contínuo e não como identidade de uma nação, pelas 

múltiplas construções linguísticas que se compõem. Reflexo disto, por exemplo, 

está em considerar o Brasil, um país monolíngue, apesar de haver 274 línguas de 

matrizes indígenas, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 

2010), a nomear plantas, animais, rios e cidades, com seus significados e traduções 

desconhecidos pela maioria da população, além de vocábulos de origem africana, 

e, a Língua Brasileira de Sinais, instituída em 2002 (BRASIL, 2018a). 

Com a Constituição de 1824, inicia-se no Brasil, o processo de efetivação 

de suas políticas educacionais “[...] como uma invenção imperial, em grande parte 

dos discursos, a aprendizagem da leitura, da escrita, das contas, bem como a 

frequência à escola se apresentava como fator condicional de edificação de uma 

nova sociedade” (VEIGA, 2008, p. 1), porém com um caráter restrito e civilizatório. 

As diferenças entre gêneros, etnias e posições sociais, eram preponderantes ao 

acesso à escolarização, como indica Almeida (2000), em uma importante obra 

realizada sobre a instrução do império, demonstrando numericamente o acesso de 

alguns estados brasileiros, à escola pública e privada, além da distinção de acesso 

entre os sexos.  

Desse modo, a negligência do processo educativo ao longo do tempo, fez 

parte de um projeto sob a égide do Estado, por meio de instituições, 

predominantemente religiosas, como aponta Moratti (2011). Estas foram 

responsáveis por docilizar a população, de forma hegemônica, para que o pêndulo 

das correlações de forças existentes na sociedade da época, permanecessem no 

mesmo lugar de dominância, por longos períodos sem contestações.  

Até meados do século XIX, a escolarização brasileira deveria atingir toda a 

nação, conforme Braga e Mazzeu (2017), porém, não foi a prioridade dos governos, 

alcançando predominantemente, homens brancos e livres. Faltavam recursos 

econômicos, metodológicos e de pessoal. Silva (2004) em análise das obras de 
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memoristas brasileiros, considerados modernistas, em O menino da mata e seu 

cão piloto de Graciliano Ramos e O moleque Ricardo de José Lins do Rego, 

explicita práticas pedagógicas agressivas no processo de busca pela leitura, no 

início do século XX, em que as infâncias descritas limitavam-se pelas situações  

familiares e da escola, buscando na difícil tarefa de ler, uma saída, da repressão 

social que sofriam, além de retratar, conforme a autora, uma atitude rara entre a 

população da época. Em referência à uma sociedade que engatinhava após um 

período colonial, os indicadores passados de acesso à escolarização, 

reverberaram inclusive, em índices educacionais atuais, a explicitar 

fundamentalismos patriarcais, exclusão social, discriminação e interesses 

hegemônicos, sobrecarregados com marcas históricas, de uma Educação que foi 

negligenciada e limitada a determinados grupos. 

Desse modo, adentrando no desenrolar da alfabetização brasileira, Moratti 

(2011) indica que desde o final do século XIX, até os anos finais do século XX, as 

cartilhas, foram um recurso didático, considerado por muitos educadores como uma 

receita pronta, a alcançar os objetivos esperados da aprendizagem, tendo 

adaptações conforme as necessidades de cada época. Primeiramente, conforme a 

autora, estas abrangiam predominantemente os métodos tradicionais sintéticos, os 

quais partem de fragmentos menores (letras) para o todo (palavra), definidos como 

método alfabético, fônico e silábico. Estes tinham a memorização como premissa, 

partindo de exercícios repetitivos, distanciando a significância da linguagem num 

contexto mais amplo. 

A soletração ou método alfabético, segundo Frade (2005), inicia da fixação 

do som das letras do alfabeto e após, das combinações silábicas entre consoantes 

e vogais, até chegar na construção das palavras. Os estudantes então, deviam 

identificar o nome da letra e “[...] tentar abstrair os outros sons existentes em seu 

nome” (FRADE, 2005, p. 24). A partir deste modelo, em razão das diferenças 

culturais do Brasil, mais especificamente da região nordeste, ocasionou uma 

adaptação do alfabeto, de modo que a pronúncia fosse simplificada, conhecido em 

literaturas regionais, como ABC do sertão (FRADE, 2005). 

Já o método fônico, parte da compreensão do som de cada letra. Conforme 

Frade (2007), inicia com as variações das vogais, associando posteriormente às 

consoantes, constituindo ligações simples, até mais complexas, que permitirão 

originar outras palavras, pois “[...] cada letra (grafema) é aprendida como um 
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fonema (som) que junto a outro fonema pode formar sílabas e palavras” (FRADE, 

2007, p. 23), de modo que o estudante possa relacionar a palavra falada com a 

escrita. Este método presente nas metodologias do início do século XX, no início 

do século XXI, volta a tomar ênfase em políticas públicas, como um dos pilares para 

uma alfabetização de qualidade (BRASIL, 2019). 

Outro método sintético, indicado por Frade (2005) é o silábico, o qual toma 

o segmento fonológico constituído pela sílaba, associando de forma gradual 

consoantes com as vogais, construindo as famílias silábicas, seguindo também a 

premissa das mais simples às mais complexas. Este método, pode também utilizar 

palavras-chave, de modo que sejam fragmentadas em sílabas, destacando-as e as 

reorganizando para formar novas palavras. 

Com o movimento Escola Nova na década de 1920, experiências além da 

Europa, abrangendo também a América do Norte, chegam ao Brasil. Moreira (2013) 

aponta que em contradição aos métodos sintéticos, despontam também, os 

métodos analíticos, chamados de métodos globais, que de maneira oposta, iniciam 

o processo de alfabetização do todo para as partes. Ou seja, de estruturas 

gramaticais mais complexas para mais simples, sendo do texto para frase, da frase 

para palavra, da palavra para a sílaba, compostos, segundo Frade (2005), pelo 

método global de contos, palavração e sentenciação.  

Estes métodos traziam como fundamentação a psicologia Gestalt 

(MOREIRA, 2013). Nestes, as unidades analíticas tendem a ser mais significativas, 

progredindo gradualmente, diferenciando o objeto estudado, redefinindo suas 

múltiplas possibilidades, para que então pudesse ser construída a assimilação no 

processo. Conforme Moreira (2013), os pensadores que embasavam estes 

métodos, vieram a incorporaram jogos e brincadeiras na aprendizagem, gerando 

questionamentos sobre teorias reprodutivistas, o que acarretou em um gradativo 

rompimento às tendências tradicionais de ensino. 

O método global de contos, segundo Frade (2007) tem sempre o sentido 

como base, partindo de um texto ou historieta. Este texto ou pequena história, 

conforme a autora, é gradativamente lido pelos estudantes, e, consequentemente 

memorizado, por meio de diversas lições, a fim de que sejam reconhecidas suas 

sentenças, expressões, palavras e por último as sílabas, de modo que se descubra 

o significado do que está escrito. 
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Já o método de palavração pode ser confundido com o método silábico, 

como demonstra Frade (2005), pois primeiramente apresentam-se as palavras e 

depois estas são fragmentadas. Porém, de forma que sejam reconhecidas pelas 

inter-relações, principalmente pela configuração gráfica e a visualização32. 

Paralelamente, o método da palavração, pode ser complementado pelo método da 

sentenciação, conforme Moratti (2011), pois partindo de uma frase, em que as 

palavras são destacadas e compreendidas globalmente, possibilita aos estudantes, 

reconhecê-las e construídas em outras possibilidades. 

Até meados da década de 1970, perdurou no Brasil uma alternância e por 

vezes convergência metodológica na alfabetização, em que os métodos sintéticos 

e analíticos eram concomitantemente aplicados, compondo os métodos mistos, 

com bases em variadas vertentes teóricas. Um exemplo, segundo Moreira (2013) 

é o método natural de aquisição da leitura de forma global, adaptado por Heloisa 

Marinho. Segundo Frade (2005) este método implica na aprendizagem da 

linguagem de maneira espontânea, tendo seus resultados aplicados em atribuições 

sociais da escrita e da leitura, como troca de correspondências e elaboração de 

jornais, adaptado, anos mais tarde, por teorias construtivistas como método de 

imersão.  

O método da Abelhinha também é um exemplo de método misto. Este, 

segundo Moreira (2013) adaptava o método fônico, de maneira lúdica, associando 

o som das letras com personagens de histórias. Apesar disto, Moratti (2011) indica 

que, por ser embasado em teorias behavioristas, apresentava uma concepção 

deslocada da linguagem do indivíduo que o compunha, em muitos dos casos, 

dependendo do contexto que se desenvolvia, com metodologias que dissimulavam 

esforços cognitivos. 

Apesar de diferentes metodologias aplicadas na alfabetização que foram 

consideradas inovadoras e revolucionárias, que repercutem diretamente em 

métodos de ensino e vice-versa, como lembra Frade (2007), o Brasil apresentava 

ainda na década de 1970, índices preocupantes sobre a defasagem da Educação 

Básica, sobretudo entre jovens e adultos. Desta maneira, a vertente tecnicista, 

conforme Ferreira Jr (2015), desenvolve uma estratégia, em resposta a movimentos 

                                                             
32 Estes métodos tiveram mais significância no aprendizado apenas no século XIX no ocidente, 
como indica Miranda (2011). Conforme o aoutor, Orbis Pictus é considerado o primeiro livro didático 
ilustrado, voltado para o ensinamento de crianças, publicado em 1657 por Comenius. 
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populares, para ampliar o acesso à Educação, a esta parcela populacional, com o 

Movimento Brasileiro pela Alfabetização (MOBRAL), porém, que foi duramente 

criticado pelo seu caráter político ideológico. Este foi extinto em meados da década 

de 1980, deixando marcas dos abismos sociais, de acordo com o nível de 

escolaridade que se alcançava: 

Submetida à lógica da divisão do trabalho, a escola – pelos seus 
mecanismos de seleção e de exclusão – reflete e reforça a hierarquização 
da sociedade: - de um lado, em suas universidades e institutos 
tecnológicos ela forma especialistas super qualificados – pesquisadores, 
engenheiros, planificadores, professores, médicos – de cuja competência 
vai depender o destino dos outros e o “progresso” de todos; - por outro 
lado, enquanto houver empregos não qualificados ou que requerem 
apenas um mínimo de qualificação, a ser preenchidos, a escola produzirá 
também o seu “refugo”. Isto é, pessoas que, não terão alternativa senão 
ocupar os empregos menos interessantes e também, “naturalmente”, pior 
remunerados (HARPER, et. al., 1987, p. 87). 

Desta maneira, o processo de alfabetização da língua portuguesa brasileira, 

continuava a revelar-se um problema urgente, associado a outras demandas 

sociais, que mereciam uma ruptura paradigmática decisiva para o futuro do país, 

pois “[...] há alguns anos, bastava que a pessoa soubesse assinar o nome ou até 

mesmo escrever um simples bilhete para que ela pudesse ser considerada 

alfabetizada” (JUSTO E RUBIO, 2013, p. 17). Este fenômeno, enquadrava-se ao 

analfabetismo funcional, expressão designada primeiramente pelo exército norte-

americano na década de 1930, conforme Castell, et al. (1981), de modo que 

indicasse a capacidade do indivíduo, em entender ou não instruções.  

Visto que está problemática representava decisivas marcas para os países, 

em relação a suas estratégias de desenvolvimento, também nesta época, a 

Organização das Nações Unidas para Educação a Ciência e a Cultura (UNESCO), 

sugeriu que fossem realizadas avaliações internacionais, sobre as habilidades dos 

indivíduos sobre a leitura e a escrita (SOARES, 2004), refletindo na estruturação 

de metas e políticas futuras. Neste segmento, na Constituição brasileira de 1988, 

em seu artigo 214, previa como uma de suas metas decenais, a articulação de 

políticas educacionais, para a erradicação do analfabetismo no país (BRASIL, 

1988).  

Via-se a necessidade de superar os discursos teóricos e agir na prática. 

Entretanto, a acessibilidade à Educação, em razão da qualidade do ensino, como 

indica Ferreira Jr (2015), não representou uma garantia plena do aprendizado, 
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somados ainda, à evasão escolar, o que comprometia ainda mais avanços 

significativos de uma educação de qualidade (BRASIL, 1997). 

Já a partir de 1980, uma nova vertente começa a fluir sobre a alfabetização 

brasileira, com o “[...] conceito de letramento e a concomitante desinvenção da 

alfabetização” (SOARES, 2004, p. 5), apesar do termo letramento ser conhecido e 

usual em países como França, Inglaterra, Estados Unidos e Portugal, desde o 

século XIX. O letramento, implicava, portanto, conforme a autora, fazer da leitura e 

da escrita uma prática social, como processo contínuo, no qual os indivíduos vêm 

a ampliar o entendimento sobre o mundo ao seu redor, de forma crítica e autônoma, 

sem limitar-se apenas à aspectos da aquisição das técnicas, motoras e orais da 

linguagem. 

A desinvenção da alfabetização indicada pela autora, com o aparecimento 

do termo letramento, significava uma perda de especificidade do processo de 

alfabetização em relação aos resultados calamitosos que representou até então, 

percebido em “[...] índices de precário ou nulo desempenho em provas de leitura, 

denunciando grandes contingentes de alunos não alfabetizados ou semi-

alfabetizados, depois de quatro, seis, oito anos de escolarização” (SOARES, 2004, 

p. 9). Estas discussões levaram aos termos alfabetização e letramento, em muitas 

produções científicas brasileiras, se fundirem e até se confundirem por muito 

tempo. Portanto, o letramento, é sim um processo diferente da alfabetização, mas 

não pode estar desassociado da mesma: 

Dissociar alfabetização e letramento é um equívoco porque, no quadro 
das atuais concepções psicológicas, lingüísticas e psicolingüísticas de 
leitura e escrita, a entrada da criança (e também do adulto analfabeto) no 
mundo da escrita ocorre simultaneamente por esses dois processos: pela 
aquisição do sistema convencional de escrita – a alfabetização – e pelo 
desenvolvimento de habilidades de uso desse sistema em atividades de 
leitura e escrita, nas práticas sociais que envolvem a língua escrita – o 
letramento. Não são processos independentes, mas interdependentes, e 
indissociáveis: a alfabetização desenvolvesse no contexto de e por meio 
de práticas sociais de leitura e de escrita, isto é, através de atividades de 
letramento, e este, por sua vez, só se pode desenvolver no contexto de e 
por meio da aprendizagem das relações fonema–grafema, isto é, em 
dependência da alfabetização. A concepção “tradicional” de alfabetização, 
traduzida nos métodos analíticos ou sintéticos, tornava os dois processos 
independentes, a alfabetização – a aquisição do sistema convencional de 
escrita, o aprender a ler como decodificação e a escrever como 
codificação – precedendo o letramento – o desenvolvimento de 
habilidades textuais de leitura e de escrita, o convívio com tipos e gêneros 
variados de textos e de portadores de textos, a compreensão das funções 
da escrita (SOARES, 2004, p. p. 14-15, grifos da autora). 
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Esta questão, nas políticas públicas, começou a ser esclarecida em meados 

de 2005, com o fascículo do Programa Pró-letramento, o qual explicitava aos 

documentos e materiais produzidos posteriormente, que era impossível escolher 

entre alfabetização ou letramento, enfatizando, pois, que o que se devia tomar 

como referência é a associação de ambos, ou seja, alfabetizar letrando (BRASIL, 

2007). Além desta discussão, que na época não havia solução, Soares (2004) 

aponta que a alfabetização neste período, deixou de estar associada a um método, 

passando a associar-se a uma teoria, o construtivismo, com base em Piaget (1973), 

que passa a considerar o indivíduo, ativo na construção do conhecimento. 

 Neste contexto, a psicogênese da língua escrita, proposta por Ferreiro e 

Teberosky (1985), buscava construir o conhecimento no processo de 

aprendizagem com os estudantes, por meio experimentações e hipóteses, sem 

repressões quanto ao erro, observando neste, as tentativas de possibilidades de 

desenvolver o processo de escrita. Apresentava durante o processo de 

aprendizagem a diversidade textual que se interpunham socialmente, 

diagnosticava o nível de aprendizagem dos estudantes antes de iniciar o processo 

de ensino e acompanhava seu desenvolvimento, propiciando formas dos 

estudantes expressarem o que sabem, de modo que os professores também 

conhecessem diferentes formas de interpretar os resultados (FRADE, 2005). 

O método composto por Ferreiro e  Teberosky (1985), com base em Piaget 

(1973), para testar as hipóteses de escritas, classificavam as hipóteses de escrita 

do estudante  em cinco níveis: 1 - nível pré-silábico: representando uma fase da 

escrita indeferida, caracterizando representações pictóricas, conhecidas como 

garatujas, na qual não há distinção entre som, letra e até números, ligando o 

tamanho do que se pede para escrever, com a forma que escreve, vindo também 

a repetir letras e símbolos que pode conhecer, sem algum sentido formal ao 

construir uma palavra; 2 - nível silábico sem valor sonoro: representa a fase em que 

o estudante inicia o processo de diferenciação entre os grafismos que compõem as 

palavras, porém ainda não os identificam claramente, representando repetidamente 

letras familiares conhecidas por ele; 3- nível silábico com valor sonoro: o estudante 

consegue identificar estruturas silábicas que compõem as palavras, porém, “para 

cada pauta sonora uma letra representada” (LOPES, 2010, p. 9), utilizando 

geralmente as vogais, ou a letras que consegue identificar o fonema, por exemplo 

a palavra girafa, escreveria iaa ou gaa; 4- nível silábico alfabético: este indica um 
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momento de transição para o alfabético, desenvolvendo um conhecimento silábico 

e fonológico mais complexo, em que o estudante já identifica o som, a estrutura 

silábica, observando que uma letra para cada sílaba é insuficiente, porém ainda 

esquece de alguma letra, ou acaba trocando-a por uma que tenha o som parecido, 

como com o exemplo da palavra anterior, girafa, pode escrever: diaf; 5- nível 

alfabético: representa o domínio da escrita, em que o estudante demonstra 

entendimento sobre a construção de palavras e frases, entretanto, ainda não é o 

processo final, pois o estudante pode apresentar falhas ortográficas, como troca de 

letras que possuem o mesmo som, necessitando aprofundar a percepção à outras 

estruturas que compõem a linguagem (LOPES, 2010; RODRIGUES, 2012;). Estas 

classificações foram tomadas como padrão de sondagem, para se trabalhar 

especificamente com os estudantes no Ensino Fundamental Anos Iniciais, estando 

inclusive em orientações de formações do Ministério da Educação (MEC), 

representando: 

Uma teoria psicolingüística (que explicita como os aprendizes organizam 
psicologicamente a aprendizagem de um conteúdo de escrita) e não uma 
teoria pedagógica sobre como ensinar. No entanto, mesmo que as 
práticas dos professores construtivistas ainda não estejam devidamente 
organizadas para configurar um método pedagógico, o chamado 
construtivismo parece adotar princípios gerais dos métodos natural e de 
imersão, embora reconhecendo a necessidade de abordar unidades 
menores de análise, como a letra, o fonema ou a sílaba (FRADE, 2005, p. 
41). 
 

 Com isto, discursos entre defensores da teoria construtivista versus 

defensores de antigos métodos, são acentuados na década de 1990, conforme 

Moratti (2011). Em meio a estes impasses, Paulo Freire, ficou internacionalmente 

conhecido pelo desenvolvimento da pedagogia da autonomia, embasando-se no 

construtivismo, apoiando também educadores no movimento da pedagogia 

libertadora e crítico-social dos conteúdos, defendendo uma educação que se 

desvencilhasse do modo bancário de ser, sobretudo voltada à adragogia, aos 

marginalizados do processo educativo, ao longo dos anos. Logo, a alfabetização 

ganhou um caráter político, sendo um ato de conhecimento e pensamento criador, 

possibilitando a reescrita da realidade, como indica Freire (1989), pois, fatores 

externos, como econômicos e sociais passaram a ser considerados neste 

processo: 

Aprendem a ler e a escrever, ao mesmo tempo em que discutiram 
assuntos de interesse de nosso Povo. Não aprenderam a ler decorando 
ou memorizando ba-be-bi-bo-bu; ta-te-ti-to-tu, para depois simplesmente 
repetir. Por isso, enquanto aprendiam a ler e a escrever, os camaradas e 
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as camaradas discutiram sobre a reconstrução nacional, sobre a 
produção, sobre a saúde; discutiram sobre a unidade, a disciplina e o 
trabalho do nosso Povo na reconstrução nacional. Conversaram sobre o 
MLSTP, sobre o seu papel de vanguarda do Povo. Agora, juntos 
novamente, vamos dar um passo em frente na procura de saber mais, sem 
esquecer nunca que é praticando que se aprende. Vamos conhecer 
melhor o que já conhecemos e conhecer outras coisas que ainda não 
conhecemos. Todos nós sabemos alguma coisa. Todos nós ignoramos 
alguma coisa. Por isso, aprendemos sempre (FREIRE, 1989, p. 30). 
 

O método freiriano segundo Frade (2005), adaptou então o método silábico, 

partindo de uma palavra geradora, “[...] mas que prioriza o sentido e a compreensão 

crítica do mundo, por meio da escolha das palavras a serem trabalhadas, 

eliminando, portanto, o controle artificial do vocabulário” (FRADE, 2005, p. 30), 

considerado assim, um método misto.  

Contudo, na visão de Soares (2004), sobre os paradigmas teóricos, que 

permearam as múltiplas faces da alfabetização, a partir da segunda metade do 

século XX, podem ser resumidos, de forma geral, da seguinte forma: entre 1960 e 

1970 podem ser considerados, uma tendência behaviorista, que foram então 

substituídos pela tendência cognitivista nos anos de 1980, a avançar em 1990, para 

o paradigma sociocultural, com a tendência sócio-construtivista. Neste contexto, a 

década de 1990, também é marcada pelas reformas neoliberais, como aponta 

Ferreira Jr (2015), que levaram a um salto quantitativo da acessibilidade ao ensino 

básico, porém que não representaram o domínio da língua vernácula, na forma 

escrita ou falada, em até oito anos de estudo, por muitos dos estudantes. 

Neste sentido, Moratti (2011) atenta o olhar também, a observar os materiais 

técnicos ou tecnologias, utilizadas no processo de alfabetização ao longo do tempo, 

os quais foram alterados, deixando para trás o uso de caixas de areia, folhas 

avulsas, plumas de ganso, caneta tinteiro e mata borrão, substituídos por cadernos 

e caneta esferográfica, por exemplo. Os materiais utilizados em cada contexto, 

refletem no proceder das atividades em sala de aula, como alternância entre 

leituras silenciosa e em voz alta, individual e coletiva, formulando as didáticas 

utilizadas pelos professores, refletindo em tradições que perduraram até os dias de 

hoje, desarticulando a utilização de tecnologias do tempo presente, pelo 

engessamento de práticas com aspectos clericais do ensino de séculos passados: 

Pode-se dizer, então, que algumas atividades ganham força e tradição 
pedagógica justamente porque são administráveis num coletivo e com 
uma materialidade disponível. Supõe-se que algumas delas ultrapassam 
seu objetivo, em termos de conteúdo, e se tornam canônicas justamente 
por serem bem administradas na gestão da sala de aula, por permitirem o 



  

86 
 

manuseio de instrumentos e materiais ou por ocuparem os alunos e 
possibilitarem a administração dos tempos escolares (ditado, exercícios 
de caligrafia, cópia ou outra produção escrita) (MORATTI, 2011, p. 192). 

Desta maneira, diários de classe, cadernos, produções textuais, 

abecedários, livros, cartilhas, depoimentos orais, fichas de frequência, são 

exemplos documentais disponíveis como objetos de coletas de dados, segundo 

Moratti (2011), para entender o processo de alfabetização, pois demandam de cada 

indivíduo a materialidade da leitura e da escrita. Portanto, a forma que as salas de 

aulas são organizadas, os materiais utilizados e o modo que as atividades são 

desenvolvidas, refletem diretamente neste processo, através de contratos 

estabelecidos por lobbys empresariais, com interesses capitais, que desenvolvem 

macro estratégias conjuntas, entre o MEC, secretarias estaduais, regionais e locais 

que as subsidiam, pois: 

Focalizando o olhar sobre fenômenos mais amplos da cultura escrita, 
podemos vislumbrar, a partir dos próprios registros escolares, indícios de 
como a escola dialoga com outras práticas: comerciais, editoriais, 
tipográficas, de fabricação de móveis, instrumentos e suportes de escrita, 
pois o ato de ler e escrever não se faz sem materialidade. Nos registros 
escolares, também podemos identificar agentes, sujeitos que, dominando 
determinadas práticas de escrita/oralidade, dentro e fora da esfera 
escolar, ajudaram a configurar o que hoje conhecemos como 
alfabetização escolar (MORATTI, 2011, p. 195). 

Outra questão importante, observada por Moratti (2011), foi a que ensinar a 

ler e escrever, era considerada uma tarefa simples, porém que tomou uma enorme 

complexidade e importância social, à medida que os anos avançaram, envolta pelas 

transformações culturais da sociedade, além das alterações de políticas públicas. 

Logo, o constante aprimoramento dos professores torna-se requisito mínimo, 

embora a classe docente da Educação Básica, mais especificamente ao Ensino 

Fundamental, historicamente continue constando, em uma das áreas menos 

valorizadas do ensino, na questão de remuneração dos profissionais, o que de certa 

forma implica, na desmotivação em buscar aperfeiçoamento, reconhecido em 

documentos oficiais da Educação, gerando uma reação em cadeia, em que, quem 

perde não é somente os professores e estudantes, mas a sociedade inteira: 

A situação de precariedade vivida pelos educadores, expressa nos baixos 
salários, na falta de condições de trabalho, de metas a serem alcançadas, 
de prestígio social, na inércia de grande parte dos órgãos responsáveis 
por alterar esse quadro, provoca, na maioria das pessoas, um descrédito 
na transformação da situação. Essa desvalorização objetiva do magistério 
acaba por ser interiorizada, bloqueando as motivações. Outro fator de 
desmotivação dos profissionais da rede pública é a mudança de rumo da 
educação diante da orientação política de cada governante. Às vezes as 
transformações propostas reafirmam certas posições, às vezes outras. 
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Esse movimento de vai e volta gera, para a maioria dos professores, um 
desânimo para se engajar nos projetos de trabalho propostos, mesmo que 
lhes pareçam interessantes, pois eles dificilmente terão continuidade 
(BRASIL, 1997, p. 35). 
 

Não obstante, ao contemplar diferentes características que compuseram a 

alfabetização ao longo das décadas, entende-se que decodificar sons e letras, 

revelou-se extremamente insuficiente em relação às demandas sociais até o final 

do século XX, convergindo no século XXI, com a demanda de outro tipo de 

alfabetização, a digital. Ler e escrever de forma mecânica, não garantia ao indivíduo 

uma interação com os diferentes tipos de textos que circulavam socialmente, 

limitando a possibilidade de interpretar e realizar conexões adequadas, de modo 

que pudessem entender e aplicar criticamente estas técnicas, não importando a 

multiplicidade ou combinação simultânea de métodos, que inclusive até hoje 

mesclam-se e são manifestados e indicados nas didáticas propostas em 

documentos oficiais, como é o caso do método fônico expresso na Política Nacional 

de Alfabetização (BRASIL, 2019).  

O século XX, contou com o florescimento de tecnologias como a TV e 

aparelhos de som, os quais foram utilizados, como recurso didático alternativo, no 

processo educativo, porém não foram integrados às estratégias dos currículos e 

propostas pedagógicas, de modo que fossem estendidas atividades para além do 

ambiente escolar, voltadas aos estudantes. O que havia conforme Nascimento 

(2013), eram programações da TV aberta, voltadas à formação de professores em 

vídeo-aulas temáticas.  

Nesta perspectiva, ao adentrar à era da computação, mais precisamente no 

final dos anos 1990, a escola lentamente foi se adaptando às TDIC, como visto no 

ponto anterior deste capítulo, o que repercute em problemas estruturais também de 

políticas posteriores. Na visão de Ferreira Jr (2015), o Brasil iniciou o século XX, 

como uma sociedade agrícola e o terminou como uma sociedade urbana e 

industrial, porém que não deu a seus cidadãos, as possibilidades de enfrentarem 

de maneira equivalente, os desafios culturais, científicos e tecnológicos, 

necessários ao viver do século XXI, embora a alfabetização seja abordada como 

um bem cultural universal. 

 

3.3 Contribuições da Neurociência para a Alfabetização 
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Em razão dos avanços tecnológicos que surgiram no final do século XX, 

teve-se um salto qualitativo no campo da neurociência. Muitos pesquisadores, 

afirmam que os estudos neste campo, iniciaram no final do século XIX, porém 

Finger (2001) descreve que antes deste período já haviam registros referentes as 

estruturas cerebrais, como visão, audição, fala, sono, controle motor, memória, 

dores, distúrbios, e várias outras faces do intelecto, desde a antiguidade, nas 

culturas egípcias, mesopotâmica, indiana, chinesa, grega e romana.  

Porém, no final do século XIX, com o aperfeiçoamento de conhecimentos 

científicos, foi um momento que as publicações em torno da neurociência começam 

a se multiplicar. Mais especificamente, na década de 1990 do século XX, com os 

avanços possibilitados pela tecnociência, por meio da quinta geração de 

tomógrafos helicoidais, foi possível ter acesso a neuro-imagens em melhores 

resoluções, permitindo um mapeamento cerebral mais detalhado, o que contribuiu 

para entender como o cérebro humano aprende em distintos contextos. 

Com as neuro-imagens, foi descoberto pontos cruciais sobre a evolução 

cognitiva que permeiam as ligações neurais do cérebro humano contemporâneo. 

Em relação ao processo de construção da linguagem, foi identificado conforme 

Schirmer et al. (2004), que quando não há maiores comprometimentos no 

desenvolvimento, o indivíduo tem a possibilidade de construir estruturas da 

linguagem de forma oral, independentemente de sua cultura, chegando aos 48 

meses de vida, compreendendo de 1000 a 2000 palavras,  podendo expressar 

frases corretas, fazer perguntas, usar a negação, falar sobre acontecimentos do 

passado ou antecipar acontecimentos futuros, iniciando o processo de 

aprendizagem abstrata. Já o processo para aquisição da escrita e, 

consequentemente da leitura, tornam-se cada vez mais complexos, mas que, pela 

plasticidade que o cérebro possui, pode responder a estímulos por meio de infinitas 

variáveis sinápticas, sendo elas geradas ou eliminadas, construindo assim, 

segundo OECD (2008), a memória, fator crucial ao processo de aprendizado. 

Os conhecimentos possíveis a partir das imagens de tomógrafos, foram 

aplicados na área da Educação a fim de compreender melhor como ocorria a 

aprendizagem, resultando, segundo Sprenger (2008) em três diferentes processos 

cognitivos: estimulados pela visão (visual), estimulados pela audição (auditivo), e 

estimulado pelo tato (por meio de experiências, sendo cinestésico). Embora estes 

avanços tenham sido significativos, ao contribuir com novas formas de pensar a 
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Educação, a neurociência sofreu resistência a adaptabilidade nos meios 

educacionais, em razão de inúmeros mitos circularem socialmente, justamente pela 

difícil tarefa que é desvendar o cérebro humano, bem como do funcionamento da 

aprendizagem (OECD, 2008). 

Sobre estes mitos de aprendizagem, chama-se a atenção, por exemplo, para 

a problematização do termo lentidão na aprendizagem, latente em discursos 

pedagógicos em referência ao processo de aquisição da leitura e escrita (BRASIL, 

1997). Logo, a neurociência contribuiu na identificação e tratamento de transtornos, 

que podem ser manifestados na fase de aquisição da linguagem, como a dislexia, 

nos procedimentos a serem tomados neste sentido, demonstrando que todo 

cérebro é capaz de desenvolver habilidades, pela flexibilidade que possui. 

Em vista disto, aplicando estes conhecimentos na área da alfabetização, 

Teles (2004) indica que as descobertas possíveis em relação ao momento em que 

se realiza a leitura, identificam-se ações em três regiões do lado esquerdo do 

cérebro, as quais funcionam concomitantes para a expressão da linguagem. O 

autor indica que a região inferior-frontal, processa a vocalização, articulação das 

palavras e a análise dos fonemas, caracterizando assim, a linguagem oral; a região 

parietal-temporal, é responsável pela análise das palavras, pela relação visual das 

letras, em correspondência com os símbolos gráficos, segmentação e a fusão 

silábica e fônica, permitindo o processo gradual de leitura analítica; e,  a região 

occipital-temporal, a qual processa o reconhecimento visual das palavras, 

permitindo que se realize a leitura rápida e automática, convergindo com as 

informações de todos os sistemas sensoriais, a integrar ortografia, pronúncia e 

significado. Neste segmento, para o indivíduo alcançar este último estágio, 

composto pela leitura fluente, é preciso que em seu aprendizado sejam 

desenvolvidas estratégias mnemônicas, consistindo conforme Sprenger (2008) em: 

atingir, refletir, recodificar, treinar, rever e recuperar, de forma que estimule 

memórias de longo prazo, as quais consolidam o conhecimento. 

Nos últimos cinco anos, especializações e novos projetos relacionando 

neurociência e alfabetização tem despontado em universidades pelo país, com uma 

nova forma de se aproximar das competências e habilidades a serem 

desenvolvidas para se chegar ao processo da leitura fluente. Uma destas formas 

como indica Teles (2004), é por meio da consciência fonológica, em que o indivíduo 

se torna consciente das complexas segmentações que envolvem a linguagem, seja 
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seus aspectos semânticos, grafofonológicos e morfossintáticos, desenvolvendo 

compreensão leitora e escrita, com marcado domínio oral e um vocabulário rico. 

 O problema desta questão, está em desenvolver está consciência, visto que 

o contrário da mesma significa inconsciência. Logo, pode ser um processo que é 

construído concomitante ao contexto do viver de cada indivíduo, pois como lembra 

Derrida (2001), a apropriação plena da linguagem é algo inatingível, imperfeito, 

tanto pela vasta complexidade originária, quanto pela sua mutabilidade. 

Com isto, aplicar estes conhecimentos na área da alfabetização, requer do 

professor um envolvimento diferenciado com os estudantes, além do conhecimento 

que este precisa ter em estimular, como os diferentes sentidos nas atividades. Ou 

seja, atividades multissensoriais, para que sinapses dos diferentes indivíduos que 

compõem as salas de aula, façam as ligações necessárias, construindo e 

prolongando as pontes do conhecimento. Neste sentido, as TDIC trazem 

possibilidades interessantes que podem aproximar conteúdos pedagógicos, de 

forma mais atrativa à geração alpha.Deste modo, o próximo ponto contextualiza os 

retratos da alfabetização no século XXI e de que maneira as TDIC modificam este 

cenário, porém que nem sempre são consideradas, inclusive nas políticas públicas 

educacionais recentes, voltadas ao Ensino Fundamental Anos Iniciais. 

 

3.4 Alfabetização e multimodalidade: Perspectivas e limites de uma nova era 

 

A partir de 1996, com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases para a 

Educação Nacional (LDBN) e, em 1997, com o estabelecimento dos Parâmetro 

Curriculares Nacionais (PCN), os documentos educacionais brasileiros, deram um 

primeiro passo em seus diálogos e ações, em vista dos avanços científicos e 

tecnológicos que a sociedade global estava passando, além de ideais sobre 

equidade ao acesso à educação. Isto representou, um novo ciclo na história das 

escolas, bem como na elaboração de suas políticas, nesta transição para o século 

XXI, em que as orientações passaram a ter um caráter mais flexível, bem diferente 

do que ocorria há um século no mesmo sistema: 

Não basta visar à capacitação dos estudantes para futuras habilitações 
em termos das especializações tradicionais, mas antes trata-se de ter em 
vista a formação dos estudantes em termos de sua capacitação para a 
aquisição e o desenvolvimento de novas competências, em função de 
novos saberes que se produzem e demandam um novo tipo de 
profissional, preparado para poder lidar com novas tecnologias e 
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linguagens, capaz de responder a novos ritmos e processos. Essas novas 
relações entre conhecimento e trabalho exigem capacidade de iniciativa e 
inovação e, mais do que nunca, “aprender a aprender”. Isso coloca novas 
demandas para a escola. A educação básica tem assim a função de 
garantir condições para que o aluno construa instrumentos que o 
capacitem para um processo de educação permanente (BRASIL, 1997, p. 
28). 
 

Esse findar do século XX, aspirava inovações: o desvencilhamento de 

capacitações tradicionais, a enquadrar-se em expectativas do novo profissional, 

além de uma reorganização para lidar com as novas tecnologias e linguagens, pela 

nova relação com o conhecimento e o mundo do trabalho, pois os estudantes, 

conforme Thoman e Jolls (2003), precisavam encontrar autonomamente o que 

precisam saber, sob a perspectiva freiriana, aprendendo a aprender.  

Em razão destas mudanças culturais, ocasionadas ao avanço da 

globalização e as TDIC, nesta época também, é manifestada, segundo Rojo (2010), 

a Pedagogia dos Multiletramentos, definida por um grupo de pesquisadores, que 

estavam preocupados com o rumo de práticas pedagógicas em relação às novas 

necessidades que permeavam os letramentos. Com isto, era mais que necessário 

estabelecer um currículo para alfabetização (BRASIL, 2001), pois no século XXI, 

passou a estar associada, além do letramento, também aos multiletramentos, dos 

quais fazem parte as múltiplas manifestações de textos que circulam entre as 

diferentes culturas, sendo verbais, escritos, digitais e audiovisuais, os quais, 

interagem entre si e convertem-se em modelos híbridos da linguagem (ROJO, 

2009; 2010; e ROJO; MOURA, 2012). 

No início do século XXI, a mais expressiva estratégia para a alfabetização 

por parte do MEC, contemplou-se no Programa Formação de Professores 

Alfabetizadores (PROFA), tendo como base a concepção construtivista da língua, 

respeitando as fazes do aprendizado dos estudantes. Esta formação, não citou 

mais métodos a serem seguidos, mas didáticas, aplicadas primeiramente com os 

professores, para que estes as replicassem com os estudantes, desenvolvendo 

atividades permanentes, mediante sequências didáticas ou sequências 

pedagógicas interdisciplinares, as quais estimulavam   a curiosidade, contemplando 

diversas áreas do aprendizado (BRASIL, 2001).  

Embora as propostas representarem novas dinâmicas, são cabíveis 

questionamentos, em vista de como ainda se desenhava o ensino básico brasileiro 

neste período. A formação criticava improvisações por parte do professor, o qual 
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tinha de seguir orientações metodicamente, a cumprir metas de aprendizagem com 

os estudantes, desconsiderando se este teve ou não formação adequada, a 

heterogeneidade das salas de aula, os desafios das classes multisseriadas, a 

questão dos recursos, os quais não se distribuíam e ainda não se distribuem por 

igual nas escolas de centros urbanos, áreas rurais, quilombolas, indígenas, 

faxinalenses, militares, itinerantes e da Educação Especial.  

Nesta perspectiva, Rojo e Moura (2012) indicam, que preferencialmente nas 

práticas dos multiletramentos, havia de se incorporar na aprendizagem, além das 

técnicas usuais do processo, como papel, lápis, caneta, giz, lousa e materiais 

impressos, ferramentas que incorporem áudio, vídeo e edição digital, demandando 

didáticas diferenciadas que estimulem a análise e produções sócio-críticas pelos 

estudantes, pois a diversidade presente nos ambientes síncronos (online), podem 

articular saberes formais e não formais. Ou seja, aquilo que se aprende, na escola 

e também no cotidiano, caracterizando uma aprendizagem permanente, como 

indica Morin (2001). O desafio no início do século XXI, era então, aproximar a 

multimodalidade ao ensino.  

Cerca de 10 anos depois do manifesto dos multiletramentos, foram 

constituídas pela Unesco (2009), concepções para formação dos professores em 

TIC, baseada em teorias econômicas, as quais vinculam a melhoria do ensino, em 

relação ao desenvolvimento econômico, implicando três fatores: o primeiro é a 

alfabetização tecnológica, com o intuito expandir o conhecimento tecnológico dos 

estudantes, incorporando habilidades tecnológicas no currículo. O segundo, em 

aprofundar e aprimorar os conhecimentos, aplicando-os na resolução de problemas 

do mundo real. E, o terceiro, a criação de conhecimentos, potencializando 

habilidades, para que sejam inovadores em suas carreiras profissionais, o que 

possibilita um benefício mútuo entre a sociedade. 

Estes princípios norteavam documentos educacionais de alguns países, 

como o Estados Unidos, despontando a Educação em mídia, já no início do século 

XXI, conforme apontam Thoman e Joolls (2003), defendendo uma noção ampliada 

de alfabetização e de letramento digital, como no Brasil, por Soares (2003) e Rojo 

(2009). Esperava-se fornecer estrutura para acessar, analisar, avaliar e criar 

mensagens, informações e múltiplas expressões das linguagens nos multimeios, 

desenvolvendo habilidades de investigação e auto-expressão.  
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Essa noção mais ampliada de alfabetização veio sendo discutida e tomando 

corpo nas atualizações e organizações de diversos programas específicos como 

Pró-Letramento, Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), além de pesquisas acadêmicas envolvendo 

as TIC como eram mais comumente abordadas. Porém, o contexto dos 

multiletramentos, foram efetivamente tratados com mais profundidade na Base 

Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2018a), com maior ênfase aos anos finais do 

Ensino Fundamental anos Finais e Ensino Médio. 

Neste sentido, o que permeia os multiletramentos, como indica Rojo (2009), 

é a multissemiose, ou seja, a soma de diversos elementos de sentido, amplificados 

em variados gêneros textuais, os quais advêm das expressões da linguagem, seja 

ela verbal ou não verbal, representando a multimodalidade, que integra estes 

recursos comunicativos (VAN LEEUWEN, 2011). Todavia, no que tange à área das 

linguagens e suas tecnologias, podem ser contemplados como gêneros textuais 

ascendentes, posts, tweets, gifs, emojis, memes, mashup (mistura entre duas 

músicas), e-zine, playlist comentada, podcasts, infográficos, reportagens, relatos, 

tutoriais multimidiáticos, vlog, videominuto, political remix, machinima, anime music 

vídeo, entre outros (BRASIL, 2018a), que vêm a compor o mundo do hipertexto na 

internet, relembrando que:  

O potencial participativo e colaborativo das TDIC, a abundância de 
informações e produções requer, ainda, que os estudantes desenvolvam 
habilidades e critérios de curadoria e de apreciação ética e estética, 
considerando, por exemplo, a profusão de notícias falsas (fake news), de 
pós-verdades, do cyberbullying e de discursos de ódio nas mais variadas 
instâncias da internet e demais mídias (BRASIL, 2018a, p. 488). 
 

 Conforme o exposto, identifica-se uma inversão de valores, em que a 

escola precisa reclinar o olhar, o entendimento, bem como suas práticas, a 

elaborar estratégias concisas, para que os estudantes, tenham não somente o 

domínio da linguagem gráfica e audiovisual, mas também desenvolvam a 

percepção crítica de suas variabilidades linguísticas que se expressam no atual 

contexto, fazendo parte como agentes ativos e que, consequentemente podem 

ser afetados pelas mesmas. A alfabetização tornou-se assim, mais complexa, 

tendo em vista multimodalidade textual que a cada dia se expande na web, que 

vem se naturalizando nos discursos e conteúdos consumidos por grande parte 

de estudantes que compõem a geração alpha 
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Com isto, em 2008, o MEC lançou um Guia de Tecnologias Educacionais, 

no qual estão expostos programas desenvolvidos em algumas cidades 

brasileiras, em conjunto com grupos de pesquisas de universidades, com a 

finalidade de inserir a tecnologia na escola com mais efetividade. Entre os 

projetos que aproximaram as TDIC com a fase da alfabetização, em algum ponto 

do processo, até meados de 2010, elencam-se os seguintes, conforme o quadro 

abaixo: 

Quadro 3 – Projetos que aproximaram as TDIC e a Alfabetização 

Alfabetização Digital – 
Software Livre – Linux 

Inclui entendimento e manuseio deste software nas estratégias 
de alfabetização desenvolvidos por meio do PROINFO; 

Correção do Fluxo Escolar 
na Alfabetização 

Estratégias direcionadas à estudantes não alfabetizados em 
idade própria, realizado no contra turno; 

Programa Alfa e Beto Por meio de uma abordagem sistêmica no aprendizado, 
acompanha e disponibiliza materiais que apoiam o professor na 
fase da alfabetização, contemplando a diversidade de mídia; 

Programa Circuito 
Campeão 

Visa diminuir a defasagem no aprendizado nos três primeiros 
anos do Ensino Fundamental, com estratégias educacionais que 
dinamizam o ensino; 

Programa Se liga Desenvolve técnicas e materiais pedagógicos para auxiliar 
estudantes com dificuldades na escrita, leitura e cálculo, com 
foco em estudantes não alfabetizados; 

Projeto de Alfabetização 
Tecnológica – Kit de 

Robótica 

Fundamenta-se no uso da robótica no desenvolvimento dos 
conteúdos curriculares, apoiado em estratégias investigativas, 
utilizando na aprendizagem, softwares livres, apresentando o 
sistema de programação desenvolvido no projeto; 

Mesa Educacional Alfabeto 
– Educação Especial 

Combina a utilização de computador, leitor e blocos concretos, 
adaptados para apoiar a alfabetização de crianças com e sem 
deficiência sensorial; 

PRALER Programa que desenvolve estratégias aplicadas na alfabetização 
por meio de metodologias diferenciadas; 

Brasil Alfabetizado e Portal 
EJA 

Com foco na alfabetização de jovens e adultos; 

Sistema Virtus Letramento Conjunto de recursos multimídia e software, para apoiar o 
desenvolvimento da leitura, produção de texto e cálculo; 

Fonte: (BRASIL, 2008).  
 

Apesar das propostas contidas no quadro acima, representarem 

promissoras e inovadoras ações ao aproximar as TDIC no processo de 

alfabetização, ocorreram de maneira isolada, em curtos períodos, além de não 

comporem a realidade de todas as escolas. Estas estratégias, desenvolveram-se 

com grupos selecionados de alunos e geralmente não concomitante ao currículo. 

Caracterizam-se, desta forma, como atividades extraclasse, ou, conforme 

Nascimento (2013), um reforço educacional.  

Também Lopes (2010), organizou um caderno do MEC para professores 

alfabetizadores, chamado Escola Ativa, o qual implica que para facilitar o processo 

de alfabetização é necessário estabelecer atividades significativas, capacitação 
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docente, valorizar a autoestima dos estudantes, intervir com estratégias 

fundamentadas e realizar diagnósticos da turma, porém não explicita a utilização 

das TDIC no processo de alfabetização, nem a importância dos multiletramentos. 

Na proposta número 5 do Plano Nacional de Educação (PNE) propõe-se até 

2024, alfabetizar todos os estudantes até o final do 3º ano do Ensino Fundamental, 

e, inclusive, conforme o inciso 5.3, utilizando tecnologias educacionais como um 

recurso aberto para a alfabetização, tendo em vista a diversidade de métodos, 

propostas pedagógicas, além do acompanhamento dos resultados (BRASIL, 2014). 

Neste sentido, os diferentes métodos de alfabetização, desenvolvidos e aplicados 

outrora, vem no século XXI, a se misturar ou convergir, sendo complementados 

com diferentes metodologias de ensino, desenvolvidas em diferentes áreas, 

relativas a aspectos cognitivos, como as metodologias ativas. E, além disto, 

conforme a BNCC, o ciclo da alfabetização finda no 2º ano do Ensino Fundamental 

e não mais no 3º ano (BRASIL, 2018a). 

As metodologias ativas têm como referência ideias que nasceram no século 

XX e vêm se modificando no século XXI pela presença das TDIC, elaboradas por 

pesquisadores tanto da Educação quanto de outras áreas. Olivatti (2019) em sua 

obra, as organiza de maneira sintética, demonstrando as suas peculiaridades, 

elencando por exemplo, team based learning, sala de aula invertida, gamificação, 

problem based learning, caso de ensino, brainstorming, storytelling, entre outras. 

Nesta perspectiva, um exemplo em que a alfabetização na última década, 

mesmo que timidamente aproximou-se dos multiletramentos, pode ser observado 

na organização dos livros didáticos, os quais trazem nas abordagens das 

atividades, momentos que os professores podem inserir metodologias ativas em 

sua prática, ao trabalhar com gêneros multimodais. Porém, no próprio documento 

do PNLD (BRASIL, 2015, p. 27), explica-se que “[...] é pequeno o espaço reservado 

para os textos multimodais”. O livro utilizado pela turma de 1º ano, em que se realiza 

o estudo de caso, com base na versão preliminar da BNCC de 2017, elaborado por 

Trinconi (2017), indica ao professor como fazer sequências didáticas, projetos, 

atividades interdisciplinares e lúdicas, que partam da realidade material, de maneira 

adaptada, entretanto, não menciona a aplicabilidade das TDIC, tendo de partir por 

parte do professor a adaptação. 

Com isto, Nascimento (2013), aponta que o uso das TDIC, deve ser 

organizado pela proposta pedagógica de cada escola, seja como reforço ou 
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complementação de conteúdos por disciplina ou por meio de projetos que integrem 

diferentes disciplinas. Em referência à carga horária de informática, o autor indica 

que os coordenadores escolares a estruturam conforme as possibilidades das 

infraestruturas.  

Logo, este contato, conforme o autor, pode ser: sistematizado: em períodos 

semanais ou quinzenais, recomendado a escolas em processo inicial de 

implementação do uso do computador, caracterizando-o como reforço ou 

complementação de conteúdos; ou não-sistematizado, quando os professores 

familiarizados com as TDIC as integram em seu plano de trabalho, ficando livres 

para agendar horários no laboratório, integrando o trabalho com diferentes 

disciplinas (NASCIMENTO, 2013).  

Na escola em que se realizou o estudo, há a possibilidade de desenvolver 

práticas não sistematizadas, mas o que ocorre efetivamente, é o envolvimento 

sistematizado no laboratório. Em 2019, com a turma do 1º ano, este contato ocorreu 

quinzenalmente, possivelmente por haver uma quantidade grande de turmas, a 

escalonar horários no laboratório no período da tarde, e a inexistência de uma 

proposta interdisciplinar que instigue a participação de outros professores neste 

ambiente, além da própria professora de informática educativa ser responsável 

semanalmente pela higienização dos aparelhos.  

Desta forma, como lembra Nascimento (2013), para que a vivência do 

laboratório não seja monótona, restrita ao professor responsável por este ambiente, 

demanda-se um envolvimento maior com outros professores que passem a ocupá-

lo, requerendo versatilidade, criatividade e tempo. Assim, para incluir com mais 

efetividade as TDIC, com as possibilidades que as escolas têm, a equipe 

pedagógica precisa instigar estratégias em conjunto com os professores 

alfabetizadores e demais, para que a assiduidade no laboratório não seja apenas 

sistemática. 

Em observância às práticas acima citadas, outras metodologias que estão 

sendo referidas em trabalhos recentes da Educação, que permeiam o 

desenvolvimento da linguagem e as TDIC, conforme Rojo e Moura (2012), são os 

chamados Protótipos Didáticos (PD), os quais, demandam estruturas flexíveis, que 

podem ser alterados, dependendo do contexto que se desejam utilizar e, com isto, 

podem ser inclusos em planos de trabalho desenvolvidos pelas escolas, no 

processo de alfabetização, a formular a organização de um webcurrículo (ROJO, 
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2017), que seria a integração da cultura digital ou da cibercultura, por meio das 

tecnologias e diferentes mídias nos currículos escolares, indo além das estratégias 

sistematizadas.  

Algumas destas alternativas que poderiam aproximar professores 

alfabetizadores dos laboratórios de informática, bem como, de outras disciplinas, a 

integrar as TDIC nas abordagens pedagógicas, desenvolvendo práticas dos 

múltiplos letramentos, neste segmento, sob a perspectivas de diferentes autores, 

poderiam ser: 

 design thinking, adaptando no ensino, estratégias desenvolvidas por 

empresas e tipografias do marketing, em que se busca alternativas e soluções 

criativas na construção de conhecimento pelos estudantes (BROWN; WYAAT, 

2010);  

 mobile learning, ou m-learning que envolve o uso de dispositivos móveis 

como celulares/smartphones, tablets e demais dispositivos touch scream, que 

amplificam a aprendizagem para além da sala de aula, em modelos móveis de 

aprendizagem (SACCOL, et al., 2010);  

 webblog, que traz a possibilidade de envolver expressões multimodais de 

diversos gêneros textuais, além de criar uma rede de comunicação virtual e de 

compartilhamento de conhecimento e que permitem uma convergência alternativa 

(MARCUSCHI; XAVIER, 2005; JENKINS, 2009);  

 pensamento computacional e letramento computacional, os quais implicam 

que, por meio do entendimento que se tem sobre o uso dos computadores, 

desenvolvam-se ferramentas, softwares e até a aplicação da linguagem de 

programação em computadores33 (WING, 2006; DISSESA, 2001);   

 teoria do flow, a qual relaciona-se com o desenvolvimento da gamificação, 

referente ao estado de atenção e concentração do indivíduo ao emergir no jogo, 

engajando-se na atividade com maior foco em ultrapassar metas e níveis 

(CSIKSZENTMIHALYI, 2000);  

 ensino híbrido, o qual supõe flexibilizar e organizar o processo de 

aprendizagem em um ambiente que concilie o ensino presencial ao online, 

combinando tecnologias analógicas e digitais (SCHLEMMER, 2014); 

                                                             
33 Algumas alternativas criadas para fins educacionais para iniciantes em linguagem de 
programação orientada a objetos, é o ambiente de desenvolvimento integrado Pascalzim, Tabulae 
Colaborativo e Tabulinha (BRASIL, 2008). 
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  u-learning, ou aprendizagem ubíqua, consistindo numa aprendizagem 

onipresente, em qualquer lugar e hora, por meio dos aparatos tecnológicos que nos 

rodeiam (YAHYA et al., 2010). 

 As metodologias acima citadas, além das metodologias ativas, mencionadas 

anteriormente, possibilitam desenvolver inúmeras oportunidades de aprendizagem 

no contexto da alfabetização, seja no desenvolvimento da escrita, trabalhando com 

diferentes gêneros textuais (multimodalidade), estruturas gramaticais, ortográficas, 

fônicas e semânticas, que contemplem práticas nos multimeios, resultando em uma 

práxis mais significativa, engajada e dinâmica, na qual os estudantes são 

protagonistas ativos do processo. Conforme, Rojo (2017) estas estratégias 

propiciam aos estudantes, a possibilidade deles próprios criarem materiais 

navegáveis e interativos, tratados também como Objetos Digitais de Aprendizagem 

(ODA), como livros digitais sobre o bairro ou a comunidade escolar, HQ’s temáticas, 

games, gráficos e infográficos, vidding, entre outros. 

Contudo, é visto que as mídias, as gerações, a escola, os métodos de 

alfabetização, e consequentemente as TDIC, estão em convergência. O ritmo das 

mudanças não cessa, são originadas em diferentes processos, de períodos 

diferentes, porém que se encontram simultâneas à geração alpha, que está 

aprendendo a ler e escrever, envolta nesta complexidade, que muitas das vezes é 

pouco explorada no contexto escolar ou explorado de maneira rasa, com o contato 

sistematizado (NASCIMENTO, 2013). 

 Por fim, para fechar a segunda década do século XXI, em 2019, é lançada 

uma cartilha, aprovada pelo segundo ex-ministro da educação do atual governo, 

promovendo uma reviravolta no campo da alfabetização, com a uma nova Política 

Nacional da Alfabetização (PNA), aquecida por discursos político-ideológicos, 

formulada por doze especialistas brasileiros e oito estrangeiros, trazendo como 

referência um novo termo: literacia, que subentende-se estar “[...] em consonância 

com a terminologia comum presente nas pesquisas e estudos de países 

desenvolvidos” (BRASIL, 2019, p. 40). No documento explicita-se que esta é, de 

maneira geral, composta por três fases: 1ª literacia básica, abrangendo da pré-

escola ao 1º ano do Ensino Fundamental, a qual envolve habilidades como 

decodificação e conhecimento de palavras de alta frequência, fundamentando 

todas as tarefas de leitura, incluindo a literacia familiar, literacia emergente e 

alfabetização; 2ª literacia intermediária, abrangendo do 2º ao 5º ano, a qual envolve 
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habilidades comuns da literacia, sendo estratégias de compreensão de textos, 

significados de palavras, conhecimentos ortográficos e fluência na leitura oral; 3º 

literacia disciplinar, abrangendo do 6º ano ao Ensino Médio, habilidades específicas  

de diferentes disciplinas. 

Apesar de mencionar três fases da literacia, o documento apenas trata de 

estratégias para a literacia básica, com foco na alfabetização, trazendo também o 

termo numeracia, sobre a introdução aos conhecimentos básicos da matemática 

nesta fase (BRASIL, 2019), portanto incompleto em suas formulações sobre as 

outras fases da literacia. Neste documento, os pressupostos que passam a 

fundamentar a alfabetização, são compostos por cinco pontos: 1º consciência 

fonêmica, indicando que é preciso compreender que uma palavra é composta por 

fonemas, porém no documento, estes não são definidos; 2º instrução fônica 

sistemática, implicando na sistematização entre grafemas  e fonemas; 3º fluência 

em leitura oral, indicando a habilidade de leitura de palavras por minuto, indicando 

ao 1º ano, uma leitura de 60 palavras; 4º desenvolvimento de vocabulário,  

implicando em estratégias para que se desenvolva um vocabulário rico, para 

compreensão de textos; e 5º produção da escrita, relacionada a habilidade de 

produzir palavras e textos, reforçando para crianças mais novas  a consciência 

fonêmica e instrução fônica e para mais velhas a conhecer tipologias de diferentes 

textos.  

Além destes cinco componentes, inclui ainda um 6º em outra parte do texto, 

referindo-se a adesão de “[...] referenciais de políticas públicas exitosas, tanto 

nacionais quanto estrangeiras” (BRASIL, 2019, p. 40), porém que negligenciam o 

termo letramento, proposto por Soares (2004), multiletramentos, indicado por Rojo 

(2009), o construtivismo abordado no método Paulo Freire (MORATTI, 2019) e a 

psicogênese da língua escrita, conforme Ferreiro e Teberosky (1985). Esta política, 

promoveu no primeiro bimestre de 2020, os programas: Conta pra mim voltado a 

literacia familiar, para que a família incentive práticas da leitura, baixando livros do 

site do MEC; e, Tempo de Aprender, voltados ao aperfeiçoamento de professores 

alfabetizadores, porém que sofreram interrupções tanto pela pandemia, quanto por 

tensões no governo, não havendo no momento, conhecimento sobre a efetividade 

de ambos. 

Não obstante, até o findar da segunda década do século XXI, não houve um 

documento nacional oficial, um manual ou material didático que direcionasse o 
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professor alfabetizador, a explorar a alfabetização ou os (multi)letramentos em 

ambientes virtuais, voltados para o Ensino Fundamental Anos iniciais, de modo que 

articulasse o desenvolvimento prático de atividades em torno da alfabetização, 

assim como em seus métodos avaliativos. 

 O que houve na literatura brasileira, foram reflexões e projetos 

desenvolvidos e adaptados por pesquisadores e professores de maneira isolada. 

Esse tipo de direcionamento constatou-se apenas com estratégias a serem 

desenvolvidas no Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino Médio, utilizando 

softwares de edição de textos e audiovisual, por meio de ferramentas colaborativas, 

para criar produções multissemióticas, com finalidades diversas (BRASIL, 2018a). 

Desse modo, no próximo ponto, apresenta-se as avaliações nacionais sobre 

a alfabetização realizadas no século XXI, tendo em vista, as primeiras estratégias 

que tentam articular as TDIC neste processo, porém com algumas divergências 

teóricas em suas formulações. 

 

3.5 Avaliações em larga escala sobre a alfabetização no século XXI 

 

Em relação ao contexto de avaliações da educação brasileira, na perspectiva 

de larga escala, também conhecidas como avaliações externas, passam a ser 

tendência marcante no século XXI. Tendência esta, que iniciou ainda na década de 

1990, com o Sistema de Avaliação da Educação (SAEB), com dados divulgados 

pelo INEP. No âmbito da Alfabetização as principais avaliações que se destacam 

neste sentido, é primeiramente a Prova Brasil, também conhecida como Avaliação 

Nacional de Rendimento Escolar (ANRESC), adaptada para o Ensino Fundamental 

Anos Iniciais, tornando-se a Provinha Brasil (BRASIL, 2013c), realizada 

bienalmente, seguida da Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA) (BRASIL, 

2013a), até o Programa Mais Alfabetização (PMALFA) (BRASIL, 2018b), que 

iniciou em 2018. 

Apesar das diferentes nomenclaturas, os objetivos e estratégias são 

semelhantes.  A Provinha Brasil teve sua primeira edição em 2008, realizada por 

estudantes matriculados no 2º ano do Ensino Fundamental, incluindo nesta, a partir 

de 2011, também a avaliação sobre conhecimentos básicos em matemática. Seu 

objetivo era contribuir, acompanhar e diagnosticar o processo de alfabetização e 

letramento da língua portuguesa e mais tarde, conceitos matemáticos, composta 
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por quarenta questões: vinte da língua portuguesa e vinte da matemática (BRASIL, 

2013c).  

As habilidades de escrita, envolviam o reconhecimento de letras, sílabas, 

estabelecer relação entre unidades sonoras e suas representações gráficas. Sobre 

a leitura, evolvia a leitura de palavras, frases, reconhecer informações e a estrutura 

de textos, bem como seus assuntos e finalidades. Com isto, classificava em nível 

1, estudantes que obtiveram até cinco acertos; nível 2, de seis a oito acertos; nível 

3, de nove a onze acertos; nível 4, de doze a quinze acertos; e nível 5, de dezesseis 

a vinte acertos. Para cada um destes níveis, indicava considerações sobre a 

aprendizagem, além de apresentar estratégias e possíveis materiais, a contribuir 

para melhores resultados, quando necessário (BRASIL, 2013c). 

Já a SAEB/ANA, surgiu em 2012, como estratégia do PNAIC para 

diagnosticar a fase final do nível de Alfabetização, direcionada na época aos 

estudantes do 3º ano do Ensino Fundamental, também voltados à Língua 

Portuguesa e à Matemática, além de diagnosticar as condições da oferta de ensino, 

com questionários voltados aos professores e gestores que atendem ao ciclo de 

alfabetização. Nesta perspectiva, como a provinha Brasil, os testes destinados aos 

estudantes possuíam 20 questões de Matemática, e, quanto a Língua Portuguesa, 

teve pequenas alterações com dezessete questões de múltipla escolha e três itens 

de produção escrita: 

Ao se aplicar itens de produção escrita, pretende-se avaliar, entre outros 
aspectos, a estrutura do texto, a capacidade de gerar o conteúdo textual 
de acordo com o gênero solicitado e de organizar esse conteúdo, 
estruturando os períodos e utilizando adequadamente os recursos 
coesivos (progressão do tempo, marcação do espaço e relações de 
causalidade). Assim, com a produção textual dos estudantes, espera-se 
avaliar os contextos de uso da escrita, a organização textual, a coerência 
e coesão da produção, o uso de pontuação e aspectos ortográficos e 
gramaticais de acordo com o que se espera das crianças matriculadas no 
final do Ciclo de Alfabetização (BRASIL, 2013a, p. 8). 

 

Estas avaliações consideraram como marco teórico referencial o termo 

letramento, complementar ao processo de alfabetização, salientando 

possibilidades de ações e interações entre os indivíduos participantes, 

correspondendo a diferentes habilidades que envolvem este processo. Já em 2018, 

sofrem alterações, pois houveram mudanças em relação a BNCC, quanto ao ciclo 

final da alfabetização, o qual não finaliza mais no 3º ano e sim no 2º, além de passar 

a vigorar a Portaria do MEC nº 142/2018, definindo a estrutura do PMALFA 

(BRASIL, 2018b). 
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No que tange a estrutura das avaliações o PMALFA trouxe poucas 

alterações, sendo semelhante às estratégias já apresentadas quanto a Provinha 

Brasil e SAEB/ANA, realizadas durante o primeiro e segundo semestres letivos 

(avaliação de entrada e saída), diagnosticando o ensino da língua portuguesa e 

matemática, com foco no 1º e 2º ano do Ensino Fundamental, utilizando, portanto 

como base, o letramento, apesar de 2019, a nova PNA trazer outra proposta com 

a fundamentação, a literacia (BRASIL, 2019). Semelhante à proposta, das outras 

avaliações, seus resultados ficam sob a responsabilidade do MEC/SAEB, com 

divulgação do INEP, sobre os Índices de Desenvolvimento da educação básica 

(IDEB) do o Ensino Fundamental Anos Iniciais. Os dados brutos das avaliações são 

indexados pelos PA de cada turma, constando no documento guia para a correção, 

como um instrumento de desenvolvimento profissional ao professor34 (BRASIL, 

2018b).  

O diferencial que este programa trouxe, foi a presença na escola de 

assistentes de alfabetização, além da avaliação caracterizada como prova de 

fluência da leitura, a qual, desta vez aborda um dos princípios da literacia, 

envolvendo seu 3º ponto estrutural que corresponde a fluência em leitura oral, 

organizadas em conjunto com as secretarias de Estado, como a Prova Paraná.Esta 

utilizou, pela primeira vez, o uso de dispositivos móveis para sua realização, por 

meio do aplicativo Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação (CAED) 

Avaliação (BRASIL, 2018b), com a finalidade de gravar o nível de fluência da leitura 

dos estudantes, entretanto, ocorreu  como uma categoria amostral, com cerca de 

mil escolas selecionadas  em toda rede nacional para este teste. 

Os assistentes de alfabetização, convocados conforme edital, promovido 

pelas secretarias de educação municipais e estaduais, desenvolveram atividades 

do PMALFA, durante cinco meses em 2018 e apenas 8 meses em 2019, porém na 

escola em que o estudo foi realizado, em 2019, atuaram por apenas dois meses.  

As funções que os assistentes de alfabetização exerciam, deviam ser 

estabelecidas em comum acordo entre equipe pedagógica e os professores 

                                                             
34 Um dos únicos sites que disponibilizam documentos mais específicos para download sobre a 

avaliação da fluência do PMALFA, assim como seus guias para correções, é disponível em: 
<http://www.sed.sc.gov.br/documentos/pmalfa-programa-mais-alfabetizacao/ensino-

fundamental/pmalfa-2018-2019>. A maioria destes documentos ficam restritos apenas aos 
professores alfabetizadores que aplicam os testes. 
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alfabetizadores, porém não ultrapassando cinco horas semanais para unidades 

escolares não vulneráveis, ou de dez horas semanais para as unidades escolares 

vulneráveis. O critério, escola vulnerável, se dava no sentido de mais de 50% de 

seus estudantes, terem representado níveis insuficientes em leitura, escrita e 

matemática, em avaliações realizadas pela SAEB/ANA, ou por apresentarem nível 

sócio-econômico médio, baixo ou muito baixo, segundo o censo escolar, divulgado 

também pelo INEP (BRASIL, 2018b).  

O programa coloca, como ideal, que o assistente de alfabetização fosse um 

voluntário, conforme a lei 9.608 de 1998, com experiência em alfabetização, porém 

poderiam ir, desde professores formados a estudantes do Magistério e de 

graduação em Pedagogia, com carga horária máxima dez horas semanais por 

turma e quarenta horas semanais. Os assistentes tinham de elaborar relatórios 

referentes as atividades desenvolvidas em sala de aula, além de atendimentos 

específicos, realizados com os estudantes, submetidos ao sistema de avaliação do 

CAED (BRASIL, 2018c). A remuneração destes é feita pelo Programa Dinheiro 

Direto na Escola (PDDE). 

Ainda que estes assistentes representassem um suporte para o processo 

educativo, a presença destes profissionais pode representar um sucateamento da 

tentativa de se preencher lacunas estruturais que se arrastam por décadas na 

alfabetização, além de uma desvalorização dos profissionais que alfabetizam, indo 

ao encontro do que Moratti (2011) alertara, sobre o ato de ensinar a ler e escrever, 

ter sido no passado, considerado uma tarefa simples, refletindo também  na 

desmotivação dos professores a buscarem aperfeiçoamento.  

Já a questão sobre o aplicativo desenvolvido para o teste de fluência de 

leitura CAED/Avaliação, exige para download, operacionalização Android, de no 

mínimo 4.5. O teste foi aplicado de maneira individual a cada estudante, de maneira 

offline, apresentando uma lista de palavras, outra de pseudopalavras (palavras 

inventadas), além de um texto narrativo, em que se grava o áudio sobre a leitura 

do estudante, no próprio aplicativo. Para cada bloco de tarefa, o estudante tinha um 

minuto para realizar a leitura. Desta forma, cada estudante teve três áudios 

gravados pelo aplicador do teste, tendo como critério a ser avaliado a fluidez, 

precisão e prosódia, além de indicar o respaldo correta ou incorreta questões sobre 

o texto (PMALFA, 2018).  
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Smartphones e tablets não foram distribuídos às escolas para esta 

avaliação, ficando sob responsabilidades da escola, bem como dos aplicadores a 

organização quanto a isto. A análise e divulgação dos resultados, ficaram sob 

responsabilidade do CAED/Universidade Federal de Juiz de Fora, disponíveis até 

o momento, apenas às instituições de ensino, como estratégia de monitoramentos 

e acompanhamento dos trabalhos desenvolvidos, em que os estudantes foram 

classificados em pré-leitor: categoria residual; iniciante: estudantes que leram mais 

de dez palavras e cinco pseudopalavras; fluente: estudantes que leram mais de 

sessenta e quatro palavras no texto com precisão superior a 90%; Proficiente: 

estudantes que acertaram três ou mais questões de compreensão (PMALFA, 

2018). 

 Conhecer o aluno, o contexto escolar, delinear parâmetros a serem 

superados por meio dos resultados avaliativos, é interessante e tem o seu valor, 

como ponto de partida para estratégias de trabalho, por exemplo. A energia e os 

recursos, empreendidos a estas estratégias, tem adentrado em caminhos de 

tempos passados, retomando uma educação tecnicista, retrógrada, convertendo o 

processo de alfabetização como automático, desconsiderando o desenvolvimento 

omnilateral do estudante, como indica Morin (2001) e a construção sócio-cultural 

da linguagem, centrando-se nas práticas e não mais no processo.  

Ademais, estes formatos de avaliação, marcadamente neoliberais, reforçam 

artifícios da hierarquização, conforme a visão de Harper, et. al. (1987), em que os 

aplicadores dos testes, sejam os assistentes de alfabetização ou os próprios 

professores da escola, terão que classificar os estudantes indo da categoria 

residual ao proficiente, apto ou inapto, o que acontece com a também na lógica da 

divisão do trabalho entre os indivíduos. Contudo, para finalizar o capítulo, 

apresentar-se-á os dados obtidos com professores da escola em que se realizou o 

estudo, sobre suas apreensões na prática, sobre a fase de alfabetização dos 

estudantes, correlacionada com as TDIC. 

 

3.6 Visão de professores alfabetizadores e da informática educativa 

 

Com a finalidade de aprofundar o entendimento sobre a realidade escolar 

em que o estudo foi realizado, foram aplicados em 2019, aos professores 

alfabetizadores e, em 2020 aos professores de informática educativa, questionários 
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com estrutura semiaberta, para conhecer as peculiaridades do contato destes 

professores com as Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação em suas 

práticas, bem como da visão que estes possuem em relação ao contato percebido 

pelos estudantes com as TDIC, tanto na fase de alfabetização quanto no laboratório 

de informática.  

 

Perspectiva dos professores alfabetizadores 

No ano de 2019, haviam na escola em que se realizou o estudo, quatro PA, 

ou, do Ensino Fundamental Anos Iniciais: um no 1º ano e três no 2º ano. Destes 

quatro professores, três foram os que assinaram o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (TCLE) (Apêndice 1). As dez questões foram voltadas às 

especificidades do trabalho realizado na alfabetização com os estudantes e as 

TDIC (Apêndice 2). As respostas das questões originaram cinco categorias de 

análise: 1- tempo que trabalham com alfabetização, composta pela questão 1; 2- o 

contato percebido que os estudantes têm com as TDIC, abrangendo as questões 2 

e 3; 3- as dificuldades encontradas no processo de alfabetização, com as questões 

4 e 5; 4- ponto de vista sobre os métodos avaliativos com a questão 6; e, 5- a 

infraestrutura e utilização das TDIC em sua prática na escola, com as questões 7 a 

10. Os professores, portanto, estão classificados em: Professor de Alfabetização A 

(PA-A), Professor de Alfabetização B (PA-B) e Professor de Alfabetização C (PA-

C): 

Quadro 4 – Respostas dos Professores Alfabetizadores. 

Questões Respostas dos professores 

1.Tempo de atuação formando 
turmas de alfabetização 

PA-A: 17 anos 
PA-B:15 anos 
PA-C: 11 anos  

2.Percepção sobre o contato 
que os estudantes têm com as 
TDIC 

PA-A: O contato é percebido por meio de acesso a jogos e a 
rede sociais, os quais muitas das vezes não contribuem para 
a formação. 
PA-B: Contato somente com jogos envolvendo violência e 
WhatsApp. 
PA-C: Não têm muito contato. 

3.Percepção sobre mudanças 
comportamentais dos 
estudantes em sala de aula 

PA-A: Os estudantes têm demonstrado mais agitação e 
muitas dificuldades na aprendizagem, demandando mais 
laudos médicos. 
PA-B: Os estudantes têm se demonstrado agitados, com 
dificuldades em se concentrar, apresentando pouco interesse 
em aprender. 
PA-C: Mudanças em relação à falta de limites, no tratamento 
dos colegas e professores. 
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4.Principais dificuldades dos 
estudantes no processo de 
alfabetização 

PA-A: Adquirir o hábito da leitura e escrita, associando o som 
com a palavra. 
PA-B: Relacionar o som com a palavra escrita. 
PA-C: Atenção, concentração e alguns falta de incentivo 
familiar. 

5.Dificuldades em trabalhar com 
estudantes em diferentes níveis 
de alfabetização 

PA-A: Atender necessidades específicas de cada estudante. 
PA-B: Trabalhar de maneira diferenciada com cada estudante, 
conforme suas necessidades. 
PA-C: Conseguir a atenção e concentração dos estudantes 
por muito tempo ao realizar as atividades.  

6. Eficiência nos meios 
avaliativos 

PA-A: Parcial. Não consideram a situação real do aprendizado 
do estudante. 
PA-B: Parcial. Não condizem com o real desenvolvimento que 
o estudante se encontra. 
PA-C: Parcial. Não correspondem a realidade dos estudantes. 

7. Uso das TDIC na prática 
docente 

PA-A: Preparação das aulas de forma geral. 
PA-B: Na elaboração de atividades e avaliações. 
PA-C: Pesquisas de conteúdo e busca de novidades para 
aplicar em sala de aula. 

8. Mediação das TDIC e ensino, 
de acordo com a infraestrutura 
que a escola oferece 
 

PA-A: Não há. 
PA-B: Não supre as necessidades. 
PA-C: Não há. O tempo que os estudantes têm no laboratório 
de informática é limitado. 

9. Maior Acessibilidade 
tecnológica 

PA-A: Concorda. Representaria melhorias para aulas. 
PA-B: Concorda. Possibilidade de pesquisar mais com os 
estudantes durante as aulas.  
PA-C: Parcialmente. Pesquisar com os estudantes em sala de 
aula além do laboratório de informática. 

10.  Uso de TDIC no processo 
de alfabetização 

PA-A: Deveria ser maior. Como por exemplo na utilização de 
jogos para alfabetizar. 
PA-B: Deveria ser maior. Alternativa interessante para uma 
aula produtiva, com visualização de imagens, raciocínio 
lógico, incentivo pela pesquisa e consequentemente ao 
aprendizado. 
PA-C: Deveria ser maior. Tornariam as aulas mais 
interessantes. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Tempo de ensinar X Tempo de aprender:  Docência em alfabetização 

A experiência em docência de ambos os professores, igualmente foram 

declaradas, maior que 10 anos. Sobre a convergência existente entre as gerações 

tratada no capítulo anterior, nota-se neste caso, especificamente que os 

professores que ensinam os estudantes da geração alpha, fazem parte, 

naturalmente das gerações anteriores, caracterizados como imigrantes digitais, 

segundo Prensky (2001). Apesar das diferenças sobre a psicosfera que permeia o 

viver de cada geração, os professores demonstraram domínio das TDIC, mesmo 

não as utilizando diretamente, nas práticas do dia-a-dia em sala de aula, pelos 

empecilhos encontrados, com as infraestruturas disponíveis, como será visto nas 

questões posteriores, além de anualmente participarem de formações específicas, 
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oferecidas pela Secretaria de Educação Municipal, que contribuem para mantê-los 

atualizados.  

Discursos nostálgicos, sobre o passado, permeavam muitos dos ambientes 

escolares. Dificilmente a sociedade expandiria o olhar para diferentes formas de 

aprendizado, das quais as novas gerações fazem parte, se não fosse o fato ocorrido 

em 2020 em razão da pandemia, colocando também professores, novamente como 

aprendizes sobre as múltiplas linguagens que permeiam as TDIC. Certamente, 

estas se tornarão mais familiares em pouco tempo, nas estratégias de ensino, não 

somente da alfabetização, colocando em cheque o que já foi desenvolvido e os 

novos caminhos a serem trilhados nas diversas fases do ensino. 

Contato que os estudantes têm com as TDIC conforme a visão dos 
professores alfabetizadores 

A apreensão sobre o contato que os estudantes têm com as TDIC, 

apresentaram opiniões divergentes. Desde não perceber o contato, conforme o PA-

C, a um contato improdutivo para a formação, por meio de redes sociais e jogos, 

conforme os PA-A e B. Como será visto no capítulo 5, com as respostas dos 

questionários direcionados aos responsáveis pelos estudantes, foi desconsiderado 

o interesse e o contato dos estudantes com redes sociais, o que de certa forma, 

não é o foco destes, possivelmente em razão da faixa etária e maturidade, a ter 

contato com vídeos e jogos, principalmente. Entretanto, tratar o interesse pelo jogo, 

apenas como algo negativo ao aprendizado, pode ser um equívoco, pois como 

demonstra Mattar e Nesteriuk (2016), os jogos ou games em diferentes contextos, 

estimulam uma aprendizagem lúdica, combinando diversão e dificuldade, 

flexibilidade de regras, constante motivação e desafio, formas de lidar com o erro e 

fracasso, que podem ser adaptados a diferentes contextos de ensino, não somente 

em experiências síncronas. 

 Em relação ao comportamento em sala de aula, relacionado possivelmente 

como os interesses dos estudantes às aulas, resultam conforme os professores, na 

falta de atenção e concentração, desinteresse pelas atividades, afetando questões 

do convívio escolar, ocasionando dificuldades na aprendizagem, percebida 

conforme PA-A, uma demanda maior por “laudos médicos” e PA-C, “falta de 

limites”. Como será visto posteriormente, nas análises conforme os professores de 

informática educativa, no laboratório de informática, os estudantes têm um 
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comportamento que se contrasta ao relatado, demandando então dos professores 

alfabetizadores, imigrantes digitais, um maior esforço a adaptar atividades que 

possam envolver os estudantes, nativos digitais (PRENSKY, 2001). 

A angústia dos professores ao relatarem estes problemas, seguem uma 

ordem estrutural maior, que compõe o sistema escolar, desde a organização das 

salas de aula, os materiais disponíveis para serem utilizados e a constante e 

incessante cobrança em vencer os conteúdos, avaliar interna e externamente os 

estudantes e demonstrar resultados, respondendo ao planejamento da escola, que 

obedece ao Município, que responde ao Estado, que corresponde à União, em suas 

políticas macroestruturais.  

Nesta perspectiva, as mudanças comportamentais dos estudantes na escola 

do século XXI, ultimamente, têm sido tratadas, conforme Araújo (2007), em 

crescentes estudos sobre a psicologia educacional e escolar, movidas por 

diagnósticos de dificuldades cognitivas, a fim de identificar possíveis características 

patológicas ou em relação à personalidade dos estudantes, mediando o trabalho 

dos professores, com o que se detecta em testes, relatórios e formulários 

padronizados, muitas das vezes por, médicos, psicólogos, fonoaudiólogos, 

psicopedagogos, entre outros profissionais. 

Consequentemente, isso trouxe a escola, o discurso das medicalizações, 

segundo Moysés e Collares (2013), que levam a classificar o que é normal e 

anormal no ambiente escolar, principalmente ligados a distúrbios da aprendizagem, 

como o Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). Estas questões, 

portanto, seguem em plana discussão pois, quando laudos são realizados sem 

muitas especificidades, podem prejudicar o estudante ao invés de ajuda-lo em seu 

desenvolvimento (ARAÚJO, 2007).  

Desta maneira, a questão da “agitação” e “falta de limites”, podem ir ao 

encontro das ressignificações que a infância tomou nas últimas décadas, pelas 

reorganizações familiares, indicadas por Costa (2005; 2009), Fontanelle (2016) e 

Oliveira (2019). Tendo em vista a heterogeneidade que compõe as salas de aula, 

os professores, muitas das vezes sentem-se sobrecarregados em cumprir suas 

funções sobre o aprendizado e o desenvolvimento cognitivo dos estudantes, além 

de mediar relações de afetividade e psicossociais, que vão além das questões 

escolares, e que muitas das vezes podem se manifestam nestes processos. 
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Conforme o relato do PA-C, em que indicou que os estudantes têm pouco 

contato com as TDIC, isto pode estar relacionado, possivelmente, com a falta de 

exploração desta temática nas práticas, de forma que sejam criadas diferentes 

possibilidades de aprendizagem, como indica Olivatti (2019), além do planejamento 

curricular da escola, estar em dissintonia com os desafios sócio-culturais da 

contemporaneidade.  Como visto em pontos anteriores deste capítulo, as TDIC, na 

fase de alfabetização é deixada de ser mencionada nas políticas públicas 

educacionais, além do Ensino Fundamental Anos Iniciais, terem os menores 

incentivos para recursos como computadores e internet, segundo o INEP (BRASIL, 

2017). 

O fa(r)do retumbante: Dificuldades no processo de alfabetização 

As principais dificuldades em alfabetizar estudantes em diferentes níveis, 

conforme os professores, vão de encontro, com objetivos que se cruzam nas 

diferentes metodologias:  alcançar o hábito da leitura, conforme o PA-A, e que os 

estudantes relacionem o som, com a palavra, segundo PA-B, além de atender os 

estudantes individualmente de acordo com suas necessidades (PA-A e PA-B) e o 

desincentivo familiar, conforme o PA-C. 

Por mais que as políticas educacionais de alfabetização, sejam alteradas, 

em seu cerne, a busca pela aquisição da linguagem formal, na forma oral e escrita, 

sempre existirá.  Relacionar o som, com letras, sílabas e palavras, perpassam 

historicamente, por diversas metodologias que se convergem, desde o início do 

século XX, nos métodos sintéticos, analíticos, mistos, observados também em 

princípios da psicolinguística, da neurociência, dos letramentos e agora da literacia 

(MORATTI, 2011; FRADE, 2007, 2005; MOREIRA, 2013; TELES, 2004; LOPES, 

2010; SOARES, 2004; BRASIL, 2019). Este processo, resulta na assimilação do 

princípio da leitura e escrita, o qual, está portanto, enraizado nos princípios de ser 

alfabetizado no Brasil, como reflexo do que se construiu na Europa desde o século 

XVI, segundo Moratti (2011), como apropriação cultural, que se molda 

gradativamente, a desenvolver-se no subconsciente dos estudantes, para que se 

torne algo naturalizado.  

Para que o estudante alcance o hábito da leitura, precisa desenvolver 

conhecimento, sobre a construção e também entendimento das estruturas 

linguísticas em suas infinitas variáveis, perpassando, neste sentido, os princípios 
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do letramento, conforme Soares (2004) e, mais do que nunca, no atual contexto, 

dos multiletramentos de acordo com Rojo (2009; 2012; 2013), embora sejam 

processos não mencionados na última PNA. O despertar para leitura, será 

construído ao longo do tempo e não somente nesta fase do processo de 

alfabetização, perpassando as barreiras escolares, como indica Ferreiro (1999). 

Nesta perspectiva, o princípio da equidade no acesso à educação é visto em 

políticas públicas educacionais desde o final do século XX, porém quanto mais 

estudantes em sala de aula, mais difícil é para o professor conhecer e desvendar o 

universo de aprendizado de cada um, a aflorar suas potencialidades, por meio das 

múltiplas formas de aprender, explicitadas pela neurociência, por exemplo. Tendo 

em vista, o que o PA-A e PA-B, declararam sobre a dificuldade em atender as 

necessidades individuais de cada estudante, correlaciona-se aqui a estratégia mais 

recente abordada nas políticas públicas para alfabetização, que é a presença em 

sala de aula de assistentes de alfabetização (BRASIL, 2018b).  

A escola onde se realizou o estudo de caso, teve a presença de assistentes 

de alfabetização, em 2018 e 2019, organizados de maneira diferenciada em cada 

ano, pela equipe pedagógica. Em 2018, em contato direto em sala de aula, 

auxiliando os professores e em 2019, com contato restrito aos estudantes que 

apresentavam necessidades específicas na aprendizagem, porém por apenas dois 

meses. A despeito das limitações tratadas em torno desta estratégia, em relação 

ao aperfeiçoamento necessário aos profissionais que trabalham com a 

alfabetização, representaram para escola, um auxílio tanto para os professores, 

com a possibilidade de atenção maior à particularidade de alguns estudantes, 

porém em um período muito curto, interrompendo também o processo de 

desenvolvimento da aprendizagem. 

Conforme a visão do PA-C, outra dificuldade encontrada é o desestímulo por 

parte das famílias, ao auxiliar no processo de alfabetização dos estudantes. Neste 

sentido, a PNA traz uma estratégia a qual relaciona a família neste processo, 

chamada de literacia familiar (BRASIL, 2019). Porém, muitas famílias que se 

encontram em situação de vulnerabilidade social, não possuem condições e 

estrutura para dar a atenção e suporte aos estudantes, necessitando de uma 

orientação mais específica sobre estas estratégias, em muitos casos.  

Logo, o programa Conta Pra Mim, promovido pelo MEC, disponibiliza 

materiais para download, a fim de desenvolver “[...] por meio da leitura em voz alta 
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e de conversas mais elaboradas com seus filhos” (BRASIL, 2019, p. 16), um 

resultado mais eficaz no aprendizado da literacia pelos estudantes. Estes 

resultados, portanto, poderão ser analisados apenas futuramente, por ser algo que 

está em andamento, além de consequentemente, ter sido uma estratégia afetada 

pelos efeitos da pandemia, bem como, por tensões governamentais, que envolvem 

o próprio MEC. 

E o resultado é sempre um só: Métodos avaliativos 

Refletindo aqui sobre os resultados dos meios avaliativos da perspectiva de 

larga escala, a visão de ambos os professores, indicam que estes são parcialmente 

efetivos em demonstrar a real situação do aprendizado e desenvolvimento dos 

estudantes. Em relação a isto, questiona-se aqui a necessidade de tantas 

avaliações, que a cada ano, mais cedo estão fazendo parte do cotidiano dos 

estudantes, acompanhando-os desde o 1º ano do Ensino Fundamental, até o 

ingresso no ensino superior, com o intuito de monitorar a trajetória desde o ingresso 

na vida escolar (BRASIL, 2017).  

Este monitoramento condiz a expectativas, de uma educação que 

corresponde a ideais neoliberais, nos quais, embora os resultados não 

correspondam ao contexto real, marcadamente definirão o ranking do nível 

educacional de uma escola. Os professores, neste sentido, têm uma laboriosa 

tarefa em preparar os estudantes para estes testes, bimestralmente na perspectiva 

interna e semestralmente na perspectiva externa, deixando o desenvolvimento 

global destes, em segundo plano.  

Enquanto inúmeros recursos são voltados para avaliações, de larga escala, 

as quais muitas das vezes, os resultados, dizem respeito apenas às escolas, para 

estratégias a serem tomadas, o que também já acontece na perspectiva de 

avaliações internas,  pouco se investe no desenvolvimento de capital humano, de 

forma que estimule professores a investir em suas carreiras, o que, em médio e 

longo prazo, resultariam na melhora da qualidade do ensino, estimulando práticas 

inovadoras, para a emancipação (GIROUX, 1997). A dita liberdade em desenvolver 

conteúdos na escola pública, fica subentendida, em relação a estas tendências que 

determinam a classificação dos estudantes, reproduzindo ainda mais as 

desigualdades. 
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Novas possibilidades: Utilização das TDIC na prática docente em 

alfabetização 

Conforme a resposta de ambos os professores, o uso das TDIC, fica restrito 

a pesquisas na elaboração de conteúdos, atividades, avaliações e novas práticas 

a serem desenvolvidas em sala de aula. Logo, estas estratégias representam o uso 

indireto na sala de aula. Assim, em relação às infraestruturas que a escola oferece 

para utilizar as TDIC na prática, conforme os três professores, não suprem as 

necessidades dos estudantes, de maneira que haja uma mediação no ensino. 

Melhor dizendo, restringe-se ao contato sistematizado, com a disciplina de 

informática educativa, indicado, segundo Nascimento (2013), a escolas que estão 

em processos iniciais de adaptação das TDIC. 

Os PA-A e B concordam que uma maior acessibilidade ao contato com as 

TDIC, poderia refletir na melhora do aprendizado dos estudantes. Já o professor 

que declarou que representaria um desenvolvimento parcial, PA-C, trouxe também 

um fator positivo, com a possibilidade de pesquisar em sala de aula juntamente 

com os estudantes, além de suas atividades que desenvolvem no laboratório de 

informática. 

Em outra questão sobre o contato dos estudantes com as TDIC, o contato 

com jogos, que não contribuem para o aprendizado, foi levantado.Neste sentido, os 

professores veem apenas em jogos educativos, a possibilidade de ensino. Com 

isto, entende-se que a visão sobre os jogos ainda precisa ser desmitificada por 

muitos professores, pois “[...] a escola oferece uma estrutura fragmentada, 

enquanto os alunos são cada vez mais sujeitos multitarefas colaborativos e 

autônomos (FADEL et al., 2014, p. p. 81-82). Logo, a autora, apresenta, com o 

apoio de diversos pesquisadores, diferentes abordagens sobre a gamificação na 

educação, demonstrando como pode ser desenvolvida, a estimular a diversão, 

superação de metas, o equilíbrio, senso de justiça e curiosidade, ampliando o 

conhecimento em diversas áreas, pela diversidade possível no mundo dos gemes, 

os quais exponencialmente tem estado presente como lazer na vida dos nativos 

digitais.  

Contudo, ambos os professores compactuariam, sobre a possibilidade de 

haver um maior acesso às TDIC no processo de alfabetização, tornando as aulas 

mais interessantes e produtivas, permitindo visualizar imagens, estimular o 
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raciocínio lógico, resolvendo problemas e incentivar a pesquisa pelo aluno, o que 

resultaria na melhora do aprendizado.  Esta tendência, que estimula o uso das TDIC 

no ensino é abordada por Rojo (2017), na produção multifacetada de materiais com 

os estudantes por meio de ODA e PD, refletindo também sobre a formulação do 

webcurrículo, de maneira que sejam delineados seus alicerces, sustentando com 

coerência as práticas dos professores. 

Perspectiva dos Professores de Informática Educativa 

No ano de 2019, haviam na escola que se fez o estudo, dois professores de 

informática educativa: um no período da manhã e outro no período da tarde. Os 

dois propuseram-se a colaborar com a pesquisa, assinando o TCLE (Apêndice 3) 

e respondendo ao questionário. As sete questões direcionadas aos professores, 

pautaram-se, de forma geral no andamento das aulas da disciplina de informática 

educativa e a relação que observam dos estudantes com as TDIC (Apêndice 4). 

Em razão de um dos professores ter sido afastado por um período da escola, os 

questionários foram aplicados em maio de 2020, o que possibilitou também, fazer 

um paralelo ao contexto da pandemia, indicando o direcionamento que a escola 

está tendo com as TDIC, neste sentido, além de outras estratégias. 

Conforme as respostas obtidas, organizou-se as seguintes categorias para 

a análise: 1- formação específica para administrar o laboratório de informática, 

composta pelas questões 1 e 2; 2- a desenvoltura dos estudantes de diferentes 

faixas etárias em relação as TDIC, com a questão 3; 3-  as dificuldades encontradas 

no trabalho, com a questão 4; 4- a qualidade da infraestrutura das TDIC, com a 

questão 5 e, 5-  considerações sobre o trabalho remoto em razão da Pandemia do 

vírus COVID-19, com a questão 6. Para referenciar os professores nas respostas, 

são identificados respectivamente a Professor de Informática Educativa A (PIE-A) 

e Professor de Informática Educativa B (PIE-B): 

Quadro 5 – Respostas dos Professores de Informática Educativa 

1- Atuação no laboratório de 
informática 

PIE-A: 8 anos 
PIE-B: 3 anos 

2-A formação para trabalhar no 
laboratório, condiz com as 
necessidades e demandas 
requeridas. 

PIE-A: Além das especificidades dos estudantes em 
diferentes níveis de aprendizagem e de estudantes com 
laudo médico, realizei vários cursos de aperfeiçoamento 
com grande aproveitamento. O Núcleo Regional de 
Educação oferece cursos com práticas maravilhosas para 
aplicar na escola. 
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PIE-B: O curso de formação, ministrado pela Secretaria de 
Educação, auxiliou na criação do blog nos sentidos 
básicos de criação e utilização do blog. A formação não foi 
específica para cada etapa do ensino com orientação à 
estudantes com laudo médico, porém com a experiência 
docente, em várias séries, adapto as atividades, conforme 
as necessidades. 

3- Percepção sobre a relação 
dos estudantes com as TDIC 

PIE-A: Os alunos adoram as aulas de informática, observo 
bastante interesse e concentração na sala em aula, com a 
possibilidade de facilmente adaptar atividades que os 
envolvam. 
PIE-B: Os alunos atualmente têm mais “intimidade” com o 
computador, muitos já têm contato em casa com essa 
ferramenta, porém ainda há vários alunos que nunca 
tiveram esse contato e ficam deslumbrados. Geralmente a 
aula é bem gostosa e prazerosa, eles gostam bastante.  

4-Dificuldades em trabalhar no 
laboratório com estudante que 
estão em diferentes níveis de 
alfabetização 

PIE-A: Os alunos de Educação Infantil apresentam um 
pouco de dificuldade no início, mas logo já pegam o jeito, 
uso técnicas de alfabetização nas aulas iniciais, e se 
adaptam. As aulas são bem atrativas e interessantes, 
voltadas para o conteúdo que é trabalhado em cada série. 
Já os que já estão alfabetizados não apresentam muita 
dificuldade, pois como é uma aula diferente, eles se 
esforçam muito para aprender. 
PIE-B: Alguns já tem contato em casa com o computador 
e acabam ajudando aqueles que tem maior dificuldade. Os 
que não são alfabetizados tem atividades adaptadas ao 
seu nível de aprendizagem. 

5-Infraestrutura tecnológica 
escolar e sua correlação à 
prática docente   

PIE-A: A escola em si oferece uma infraestrutura 
maravilhosa, laboratório amplo com computadores em 
pleno funcionamento, mas sempre preciso ter uma carta 
na manga quanto as atividades, pois as vezes a internet 
nos deixa na mão, raramente isso acontece, mas é preciso 
estar prevenido, caso isso aconteça. 
PIE-B: É satisfatória, a escola faz o possível para oferecer 
um ensino de qualidade, porém como os recursos vem da 
secretaria de Educação a internet pode cair e as vezes há 
imprevistos que podem acontecer. 

6- Trabalho remoto em razão da 
Pandemia 

PIE-A: Estamos oferecendo agora mais do que nunca as 
aulas digitais postadas no blog da escola, o nosso objetivo 
sempre é atingir todos , mas infelizmente sabemos que 
nem todos os nossos alunos possuem acesso a internet, 
computadores e celulares, por tanto acredito que nem 
todos terão um desenvolvimento de qualidade, até porque 
sabemos que a tecnologia é maravilhosa e de suma 
importância, mas a sala de aula com o professor 
explicando não tem como ser substituída em totalidade, até 
mesmo na sala do laboratório e informática, o professor 
laboratorista é de suma importância. 
PIE-B: Não atingir a todos de forma global em razão da 
acessibilidade aos meios digitais é a maior dificuldade, 
porém, não acredito que a falta da tecnologia atrapalhe o 
desenvolvimento dos estudantes, pois os professores 
estão empenhados na realização de atividade físicas, para 
suprir as necessidades das crianças. 

Fonte: Dados da pesquisa.  
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Uma porta para outra dimensão: Formação específica para administrar o 
laboratório de informática 

Os cursos para se trabalhar especificamente no laboratório de informática, 

são ofertados pela Secretaria de Educação por meio dos NTE. O PIE-A, com mais 

tempo de experiência nesta área, apontou que durante sua formação pode fazer 

diversos cursos de aperfeiçoamento em diferentes níveis de aprendizagem. Já o 

PIE-B com experiência mais recente, declarou ter formações voltadas para o 

desenvolvimento prático das aulas, porém sem a especificidade de cada etapa de 

ensino, realizando adaptações, de acordo com sua experiência docente pessoal. 

Conforme Fadel et al. (2014) o aperfeiçoamento e capacitação de 

professores, em contextos que assimilem as TDIC no processo de ensino e 

aprendizagem, deve ser contínuo, além de necessário na atual conjuntura. Logo, 

como requisito para atuar no laboratório de informática, por exemplo, os 

professores precisam passar por formações específicas, que ocorrem de maneira 

efêmera, direcionados apenas a aqueles que se interessam pela área.  

Segundo Medeiros (2010), esta formação é composta por 40h em Introdução 

à Educação Digital; 100h sobre Tecnologias na Educação, ensinando e aprendendo 

com as TIC; 40h sobre Elaboração de Projetos; e, 400h em Especialização sobre 

Tecnologias em Educação. Conforme o autor, os materiais para o curso, estão 

disponíveis no portal do professor, materiais da TV escola e no Banco Internacional 

de Objetos Educacionais, porém alguns materiais, encontram-se corrompidos ou 

não encontrados, nas referidas das plataformas digitais. 

Como consequência desta acessibilidade restrita ao curso, isto gerou uma 

seletividade dos profissionais que atuam no laboratório de informática, pois como 

indica Nascimento (2013), a seleção de poucos profissionais, indicaria que estes 

aprofundariam o conhecimento sobre o uso destas novas técnicas, passando para 

outros, suas experiências. Isso ocorre no sentido de auxílio pelo professor 

responsável pelo laboratório, como baixar materiais, direcionar pesquisas, entre 

outras atividades. Em contrapartida, um direcionamento maior em integração às 

diferentes disciplinas, no que pode ser observado no o Ensino Fundamental Anos 

Iniciais, não foi estimulado, criando de certa forma uma detenção destes saberes 

aos professores que possuem a formação específica para atuar no laboratório.  

A porta que se abre com a integralização deste curso, é, pois, a do 

laboratório de informática, o qual fica sob responsabilidade de um a dois 
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professores por escola, o que acaba por afastar muitos dos outros professores que 

não tem este domínio técnico comprovado, ao aventurar-se com os estudantes de 

maneira autônoma, a desvendar novas possibilidades de aprendizagem no Ensino 

Fundamental Anos Iniciais. 

O ser nativo digital: Desenvoltura dos estudantes no laboratório de 
informática 

Na disciplina de informática educativa, os estudantes saem das salas de 

aula, que estão habituados diariamente, para experimentar durante uma hora, 

quinzenalmente, oportunidades diferenciadas de aprendizagem, no ciberespaço 

(LÉVY, 1999) em um dos 33 computadores com acesso à internet (PPP, 2019). 

Dependendo do número de estudantes de cada turma, alguns utilizam 

computadores em duplas, mas a maioria, consegue, quando não precisam de 

ajuda, utilizar de maneira autônoma este recurso. Neste sentido, os dois 

professores de informática educatriva, declararam bastante interesse e 

concentração dos estudantes nas atividades desenvolvidas no laboratório de 

informática, o que resulta em aulas produtivas e prazerosas, tanto com estudantes 

que já tem familiaridade com as TDIC, quanto dos que não tem as mesmas 

possibilidades de acesso.  

 Na escola em que se realizou o estudo, no laboratório de informática, o 

professor projeta em sua smart TV, o caminho que os estudantes devem seguir em 

suas próprias telas: “as aulas expositivas perdem espaço para trabalhos 

corporativos e práticos” (NASCIMENTO, 2013, p. 41), nesta perspectiva, o PIE-A 

indicou ter bastante facilidade em adaptar atividades que envolvam os estudantes. 

Como exemplo da turma analisada, conforme o material disponível no blog 

da escola, em 2019, as atividades desenvolvidas com o 1º ano do Ensino 

Fundamental, ocorreram quinzenalmente, iniciando no blog em 31 de maio, até 15 

de novembro, abordando temas, indicados pelo professor regente da turma, a 

serem trabalhados em cada bimestre, como indicado no quadro 6: 

Quadro 6 – Temas desenvolvidos com o 1º ano na disciplina de Informática 

Educativa em 2019 

Disciplina Conteúdo Desenvolvimento 

Geografia Tipos de moradia Vídeo, música, jogos 

Matemática Ordem Crescente e 
Decrescente 

Jogos 
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Geografia Sistema de Trânsito Vídeo e jogos 

Interdisciplinar 200 anos de Guarapuava Vídeos 

Interdisciplinar História de Guarapuava Vídeo e jogos 

Matemática Noção de tempo e quantidade Jogos 

Matemática Adição e Subtração Jogos 

Matemática Numerais até 30 Vídeo e jogos 

Ciências Reciclagem do Lixo Vídeo e jogos 

História Cultura Afro-brasileira Jogos 

Fonte: Blog da Escola35, 2019. 

Apesar de nem todas as aulas realizadas estarem expostas no blog, além 

de haver semanas com feriados, em que não foi possível de se desenvolver 

atividades, conclui-se que a carga horária anual total, das atividades desenvolvidas 

no laboratório de informática são estreitamente limitadas, com cerca de 20 a 30 

horas, de um cronograma de 800 horas letivas anuais. Ou seja, uma média de 

apenas 3%. Para Fantin (2016) esse pouco contato com oportunidades mais 

significativas da cultura contemporânea na escola, não surpreende, gerando 

entusiasmo sobre fundamentalismos de certas políticas que fetichiosamente 

montam possibilidades de mudança ao inserir tecnologias na escola, porém que 

não as conduzem e integram nas práticas educativas em sua totalidade. 

A facilidade descrita pelos professores ao adaptar atividades neste contexto, 

ocorre possivelmente, por este ambiente oferecer uma infraestrutura diferenciada 

do convencional, desperta nos estudantes a curiosidade, o desejo de aprender e 

descobrir, motivando socializações colaborativas incomuns à sala de aula 

tradicional, como exposto pelo PIE-B, em que estudantes mais familiarizados com 

as TDIC, ajudam os que encontram dificuldades. Para alguns estudantes, isto é sair 

de sua zona de conforto, enquanto que para outros, a zona de conforto é justamente 

esta, cabendo ao professor mediar, facilitar, organizar práticas e metodologias, para 

que todos possam usufruir da melhor forma, o contato com as TDIC. 

Adaptação e Mediação: Dificuldades encontradas no trabalho com 
estudantes de diferentes níveis de aprendizagem no laboratório de 
informática 

Embora o PIE-A, ter indicado a realização de formações específicas a cada 

nível de aprendizado, apontou ter mais dificuldades em trabalhar no laboratório de 

informática, com estudantes da Educação Infantil, os quais não iniciaram o 

processo de alfabetização. Declarou a utilização de técnicas de alfabetização em 

                                                             
35Disponível em: <https://infoeduccapitaowagner.blogspot.com/search/label/1%C2%B0%20ANO>. 
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aulas iniciais, às quais os estudantes se adaptam com facilidade para o 

prosseguimento das aulas, abordando temas específicos de cada ano, indicados 

pelos professores de cada turma, a cada bimestre. Sobre estudantes já 

alfabetizados, assegurou que estes não apresentam dificuldades, apenas mais 

esforço para aprender. Também com relação a isto, o PIE-B afirmou adaptar 

atividades aos estudantes, de acordo com seu nível de aprendizagem, sem maiores 

dificuldades pela experiência que possui. 

Inserir a informática na escola, conforme Nascimento (2013), não indica 

apenas equipá-la com materiais, pois o êxito desta estratégia está, em utilizá-la 

como mais que um reforço, estimulando novas atitudes dos profissionais diante do 

contexto educacional, para que estejam abertos a mudanças e busquem junto aos 

estudantes melhores soluções para o desenvolvimento de sua prática. Neste 

sentido, embora haja algumas limitações da própria formação específica para se 

trabalhar no laboratório, os professores demonstraram autonomia nas formas de 

administrar suas aulas. 

 Análise técnica: Qualidade da infraestrutura 

Para ambos os professores, a infraestrutura do laboratório de informática foi 

considerada satisfatória, tendo eventualmente imprevistos com a conexão da rede, 

o que os levava a modificar algumas atividades, se necessário. Medeiros (2010) 

aponta que a última atualização do PROINFO trouxe uma reestruturação, com 

propostas em três frentes: primeiro a instalação de laboratórios nas escolas, 

segundo a conexão com internet banda larga de maneira gratuita até 2025, com 

atualizações da velocidade de maneira gradativa e terceiro, a capacitação de 

professores, propostas estas que fazem parte do Programa Banda Larga.  

A escola em que se realizou o estudo, é uma das 50 mil escolas públicas 

brasileiras contempladas por este programa. A última atualização de velocidade da 

banda larga ocorreu em 2020, porém a fase de capacitação de professores ainda 

não iniciou na escola em questão, o que demandará pesquisas futuras para 

demonstrar as novas possibilidades de adaptações no ensino, além de seus 

resultados práticos. 

Novos Rumos: Considerações sobre o trabalho remoto em razão da 
Pandemia do vírus COVID-19 
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O PIE-A indicou a intensificação do trabalho no formato webblog utilizado 

como uma das estratégias em razão da pandemia. Neste sentido, reforça a 

orientação do professor em relação às tecnologias em sala de aula, indo ao 

encontro do que salienta Nascimento (2013), sobre o importante papel do professor 

em mediar o contato crítico dos estudantes com as TDIC, o que nem sempre ocorre, 

de maneira adequada ou supervisionada, aos que tem possibilidades de acesso 

em suas casas. 

Ambos os professores apontam que o problema maior sobre esta mudança 

no sistema educacional, é a questão da não acessibilidade às TDIC por todos os 

estudantes. A atividade dos professores no blog pode ter aumentado ad hoc, porém 

o nível de acesso, obteve diferentes níveis ao longo da pandemia. Logo o PIE-B 

acredita que a falta da tecnologia não atrapalha o desenvolvimento dos estudantes, 

salientando o empenho dos docentes na elaboração de materiais físicos que estão 

sendo enviados quinzenalmente para estes.  

Esta experiência híbrida experimentada na escola pela primeira vez, por 

tratar-se de uma questão de calamidade pública, teve suas limitações reconhecidas 

pelos professores. Deste modo, “[...] pode ser frustrante devido às dificuldades em 

conseguir que todos desenvolvam seu potencial e realmente se mobilizem para 

evoluir” (MORAN; BACICH, 2015, p. 3), o que demandará para estratégias futuras, 

um planejamento diferenciado, em que as TDIC não sejam apenas um recurso 

avulso, mas integrado às disciplinas. 

Por um caminho mais próximo 

Sobre os diálogos dos professores, tanto dos que trabalham com a 

alfabetização, quanto dos que trabalham com a informática educativa, foi percebido 

apreensões distintas, tanto sobre os estudantes da geração alpha, quanto das 

infraestruturas e mediações em relação às TDIC. Num primeiro momento, por 

exemplo para os professores alfabetizadores, o contato que os estudantes têm com 

as TDIC, representaram mudanças no comportamento em relação à forma que se 

portam no momento das atividades, ficando agitados, com dificuldades em se 

concentrar. Fator oposto à apreensão dos professores de informática educativa, os 

quais relataram motivações diferenciadas dos estudantes no laboratório de 

informática. 
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 O primeiro passo da inserção do laboratório e informática nesta escola já foi 

dado. Todavia, partindo das demandas educacionais do atual momento, resultaram 

em um contato insuficiente com as TDIC, relatado pelos próprios professores 

alfabetizadores, não suprindo as necessidades dos estudantes, requerendo com 

urgência, de uma colaboração mais próxima entre professores de diferentes 

disciplinas, que devem estar em consonância com propostas elaboradas pela 

equipe pedagógica. Posto isto, a organização do planejamento curricular interno, 

precisa ser modificado, de maneira que traga possibilidades de aproximação dos 

professores a utilizarem o laboratório de informática, por meio de projetos ligados 

às metodologias ativas por exemplo, desenvolvendo um contato não sistematizado, 

conforme a visão de Nascimento (2013), além de criar formas diferenciadas de 

avaliação, tal qual os estudantes possam desenvolver diferentes habilidades, de 

forma colaborativa, possibilitadas pela integração às TDIC, no currículo escolar . 
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4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

“Todo conhecimento comporta o risco do erro e da ilusão” 
(Edgar Morin, 2001: 19). 

 

 A necessidade constante de buscar sentidos, fundamentos e possíveis 

caminhos para o entendimento de fenômenos da existência, é o que move a 

humanidade. Com isto, o estudo aqui desenvolvido, tem caráter exploratório, com 

o intuito de promover uma visão geral, buscando aprofundamento em um contexto 

específico, conforme Gil (2008). Para Triviños (1987) o estudo exploratório pode 

parecer simples, porém não elimina o tratamento científico, abrangendo revisão de 

literatura, entrevistas e aplicação de questionários por exemplo. Deste modo, os 

momentos de investigação buscaram trazer aproximações concretas sobre o 

fenômeno, estabelecer pontos essenciais sobre sua realidade e possibilidades, o 

que é singular e geral, por meio do estudo de informações, observações, a fim de 

classificar, analisar, sintetizar, verificar e buscar regularidade em inferências 

dedutivas e indutivas (TRIVIÑOS, 1987). 

Logo, a natureza da pesquisa, é qualitativa, com perspectiva, mista, 

conforme a visão de Creswell (2003). Portanto, qualitativa, no sentido do “[...] 

pesquisador não fica fora da realidade que estuda, à margem dela, dos fenômenos 

aos quais procura captar seus significados e os compreender” (TRIVIÑOS, 1987, 

p. 121), considerando então, a subjetividade e a construção sócio-histórica deste, 

quanto às apreensões sobre o objeto. Já, no tocante a análise dos dados, como 

indica Triviños (1987) considera também dados quantitativos, ao apoiar-se em 

estatísticas para representar suas amostras. 

  Nesta perspectiva, para compreender os resultados das pesquisas 

qualitativas, Gil (2008) indica que é necessário ir além dos dados, buscando uma 

leitura ampla destes, a fim de lhes atribuir sentido, explorando a temática em fontes 

diversas, de maneira que possa esclarecer, desenvolver e ultrapassar juízos de 

valor primários. Desta forma, o foco do estudo, dentro da pesquisa qualitativa foi o 

estudo de caso histórico-organizacional, no qual o “objeto é uma unidade que se 

analisa profundamente” (TRIVIÑOS 1987, p. 133). O recorte analisado, foi, o 

resultado avaliativo final, sobre o nível da alfabetização dos estudantes do 1º ano 

de uma escola da rede municipal de ensino, do município de Guarapuava-PR, no 

ano letivo de 2019, realizada internamente na instituição, tendo em vista o uso das 
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TDIC pelos estudantes, considerando as possíveis problemáticas que envolvem 

direta ou indiretamente este fenômeno.  

Bogdan e Birten (1982), sugerem que nesta especificidade metodológica, o 

estudo inicie a partir do conhecimento de materiais, publicações e documentos 

disponíveis sobre o objeto. Os materiais disponíveis para delinear a coleta de 

dados, foram, portanto, os documentos educacionais que referenciam, organizam 

e norteiam o Ensino Fundamental em escala nacional, bem como referenciais 

teóricos que problematizam tais peculiaridades sobre a temática, correlacionando-

os a obras de diversas áreas do conhecimento, investigando também efeitos sociais 

e culturais que refletem sobre o objeto analisado. 

Desse modo, a fim de alcançar os objetivos propostos, por meio da 

investigação exploratória, conforme Gil (2008), buscou-se primeiramente em 

diferentes olhares científicos, contextualizar as correlações políticas, econômicas e 

culturais que condicionam as estruturas capitalistas tardias da sociedade pós-

moderna por meio das técnicas, a fim de discutir como estas ressoam na Educação 

contemporânea. No decorrer dos capítulos, foram realizadas discussões que 

caracterizam a multidisciplinaridade da linguagem, a fim de aproximar os rumos da 

alfabetização na atualidade, caracterizando as principais metodologias da 

alfabetização no Brasil, a partir do século XX. 

Foi investigado também, de que forma as políticas educacionais permeiam 

o acesso às tecnologias na escola, realizando um breve apanhado histórico de suas 

implementações, apontando suas efetividades na prática, na especificidade 

analisada, indicando empiricamente, a forma que foi ofertada a disciplina de 

informática educativa, a relação dos estudantes com e no laboratório de 

informática, tendo em vista a visão de professores alfabetizadores e professores de 

informática educativa, sobre as TDIC. 

Para coleta de dados, foi direcionado um questionário, de estrutura 

semiaberta aos responsáveis dos estudantes do 1º ano, a fim de dimensionar o 

contato dos estudantes com as TDIC no âmbito familiar, caracterizando 

possibilidades de aprendizagem não formais, para correlacioná-las ao seu 

desempenho escolar, sobre a avaliação interna que a escola adota, sobre o nível 

de alfabetização. As devidas análises destes estão no capítulo 5. Já para os 

professores alfabetizadores e aos professores de informática educativa, foi 

aplicado, um questionário com estrutura aberta e semiaberta, porém com menos 
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questões, com a finalidade de entender as especificidades do uso das TDIC na 

escola e no processo de aprendizagem dos estudantes, levando em consideração 

a diversidade multicultural e social que a escola abarca, expressos no ponto 3.6 do 

capítulo 3. 

Para realização desta pesquisa, não houve financiamento por parte de 

nenhuma agência fomentadora, ficando sob responsabilidade da pesquisadora, os 

custos obtidos com o estudo, compostos pelas impressões das vias dos 

questionários, dos termos de consentimento livre e esclarecido, e, combustível 

utilizado no deslocamento para escola e secretaria municipal de Educação, para 

obtenção da Carta de Anuência. 

Depois da fase de coleta dos dados, iniciou-se a pré-análise. Segundo 

Bardin (2010), esta fase considera a organização do material pesquisado. Nesta 

perspectiva, esta etapa, portanto consistiu na tabulação dos dados, na qual foi 

tratado os dados estatísticos e descritivos, construídos infográficos, quadros 

analíticos, compondo o início da escrita preliminar da dissertação. Após delineou-

se as categorias de análises de cada seção, subdivididas neste trabalho entre a 

visão de professores alfabetizadores e de informática educativa, indicadas no 

capítulo 3 e dos estudantes participantes da pesquisa, por meio da visão de seus 

responsáveis e os resultados avaliativos obtidos em 2019, no capítulo 5.  

 A fase seguinte, contemplou a descrição analítica (BARDIN, 2010), a qual 

orientou de maneira aprofundada os rumos do estudo, por meio da relação à teorias 

e conceitos inerentes à temática pesquisada. Logo, o enfoque teórico atribuído à 

pesquisa foi o materialismo histórico-dialético, conforme Triviños (1987). 

Materialismo histórico, no sentido de buscar entendimento sobre fenômenos sociais 

que reverberam na educação, analisando sua progressão histórica e evolução, e, 

materialismo dialético, ao encontrar razões lógicas entre as correlações humanas 

possíveis, que envolvem estas problemáticas.  

Desse modo, a estrutura da pesquisa qualitativa, na visão de Triviños 

(1987), pode partir da descrição, com a finalidade de buscar além da aparência do 

fenômeno, também sua essência, explicando sua origem, correlações, mudanças 

e previsões de efeitos posteriores à sociedade. Com isto, os referenciais teóricos 

dos dois primeiros capítulos da dissertação, buscaram entender sobre os 

fenômenos associados a técnica e seus efeitos na humanidade e da humanidade 

sobre a técnica, resultando, pois, no fenômeno geológico denominado 
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Antropoceno, no qual, transformações de ordem sociais, biológicas e naturais, 

passam a condicionar modos de vida nos últimos 200 anos. Também, neste 

seguimento, foram caracterizadas as especificidades técnicas que, levaram à 

culminação da cibercultura, que passaram a interferir fortemente sobre as relações 

sociais das diferentes gerações que se encontram no século XXI, pontuadas no 

capítulo 2.  

Posteriormente, no capítulo 3, submergindo ao universo escolar, foi 

demonstrado brevemente como estas transformações sócio-culturais ressoaram no 

contexto educacional, caracterizando a evolução de políticas voltadas às TDIC e a 

Alfabetização, trazendo diferentes possibilidades do aprender, ao século XXI. No 

capítulo 4, explicitou-se (aqui), as etapas e procedimentos tomados para a 

realização deste estudo. A última fase do estudo, implicou na interpretação 

referencial, em que apoiando-se nas referências teóricas levantadas, foram 

construídas concepções sobre as possibilidades e limites que a pesquisa abarca, 

a desenvolver conforme Bardin (2010) a análise do conteúdo, com o intuito foi 

manifestar características evidentes e subentendidas do fenômeno observado, 

neste estudo de caso, sendo a relação dos dados obtidos com os responsáveis dos 

estudantes sobre o contato que estes possuem com as TDIC e o resultado 

avaliativo quanto ao nível de alfabetização,  expressos no capítulo 5.  

As pesquisas do âmbito educacional, tendo como objeto o campo social, 

imbuída de uma concepção materialista do contexto pesquisado, necessitam 

desenvolver, segundo Triviños (1987), uma visão ampla das formações 

socioeconômicas, modos de produção, forças e relações de produção, classes 

sociais, base e superestruturas sociais, cultura, ideologia, espírito social e 

individual. Neste contexto, a aproximação do objeto, ocorreu por meio de 

constatações empíricas, por meio da visão dos professores da instituição, 

estabelecendo seus aspectos fundamentais, ocorrências, fatores e possibilidades, 

consultando e correlacionando a trabalhos já realizados sobre a temática, 

documentos educacionais, informações e observações próprias sobre o contexto 

explorado, buscando descreve-lo, classificá-lo e analisá-lo, sintetizando as 

regularidades, que podem determinar as concretudes do fenômeno. Tendo a 

abordagem metodológica estabelecida, no próximo ponto, a coleta de dados é 

tratada mais profundamente. 
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4.1 Coleta de Dados 

A fim de estabelecer os caminhos e possibilidades deste estudo, 

primeiramente fez-se contato com a direção escolar e a professora regente da 

turma sobre a qual realizou-se este estudo, no que tange as perspectivas e 

expectativas da pesquisa. Tendo um aval positivo para a realização do estudo, 

regularizou-se junto à Secretaria de Educação Municipal, os termos e haveres da 

pesquisa, os quais foram aprovados na Carta de Anuência (Apêndice 5).  

Nesta etapa, além dos levantamentos teóricos para pesquisa, 

correspondendo ao primeiro semestre de 2019, foram então elaborados os 

questionários “instrumento de pesquisa, constituído por uma série de questões 

sobre determinado tema” (VIEIRA, 2009, p. 15), direcionados aos responsáveis dos 

estudantes do 1º ano “A”, única turma de 1º ano da escola em que se realizou o 

estudo, em 2019, e também os questionários direcionados aos professores 

alfabetizadores e de informática educativa. 

As questões voltadas aos responsáveis possuíam caráter semiaberto, com 

algumas questões que poderiam ser marcadas mais de uma opção, indicadas nos 

enunciados (Apêndice 6). Neste sentido, os questionários investigam 

características sobre o contato que os estudantes têm com as TDIC em suas casas, 

conforme a visão dos responsáveis, com a finalidade de relacioná-los ao resultado 

avaliativo interno que a escola adota sobre o nível de alfabetização.  

Triviños (1987) indica o uso de questionários, comuns em pesquisas 

positivistas de caráter quantitativo, mas que podem também serem utilizados em 

pesquisas qualitativas, por serem um meio caracterizado como neutro, em que o 

pesquisador a fim de demonstrar traços gerais sobre a população de amostra, 

esclarece suas inquietações, com as devidas assertivas teóricas acerca do tema 

em foco. Este instrumento possibilita então, o aprofundamento sobre o 

entendimento de dado contexto, tratado aqui como estudo de caso, sobre a relação 

que os estudantes possuem com as TDIC, correlacionado ao resultado da 

aprendizagem da alfabetização alcançados por estes em 2019. 

O contato com os responsáveis dos estudantes, aconteceu por meio de uma 

reunião previamente marcada, no início do 2º semestre letivo de 2019, no dia 13 

de agosto. Dos 25 estudantes constantes em matrícula da turma estudada, até 

aquele momento, compareceram 23 responsáveis na reunião, os quais estiveram 
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cientes sobre os objetivos da pesquisa, a forma da coleta de dados e os 

esclarecimentos sobre o TCLE (Apêndice 7). Destes 23 responsáveis que 

compareceram na reunião, foi obtido resposta de 18 questionários, dentro de uma 

semana, os quais consentiram aos estudantes que são responsáveis, a 

participarem da pesquisa de forma indireta. Desta forma, os responsáveis que 

assinaram o TCLE, indicaram nos questionários, a relação dos estudantes com as 

TDIC em casa e permitiram o acesso aos resultados do processo avaliativo interno, 

sobre o nível de alfabetização dos estudantes, compondo as amostras analisadas 

neste estudo de caso, caracterizada por 72% dos estudantes da sala de aula, em 

que o estudo foi realizado. 

O questionário aplicado aos responsáveis, foi composto por 16 questões. As 

análises das respostas dos questionários, foram relacionadas com as abordagens 

teóricas que fundamentaram a pesquisa, originando quatro categorias de análises, 

especificadas no capítulo 5, as quais foram relacionadas aos resultados avaliativos 

do processo de alfabetização dos estudantes participantes (indiretos). 

A etapa seguinte, consistiu na aplicação de questionários direcionado aos 

professores. Primeiramente, aos professores alfabetizadores, no dia 10 de 

dezembro de 2019. Dos quatro professores alfabetizadores, que faziam parte do 

ensino fundamental, responsáveis pela alfabetização, foram obtidas respostas de 

três destes professores.  

Posteriormente, aos dois professores de informática educativa, 

responsáveis pelo laboratório de informática em 2019, o questionário foi aplicado 

no dia 15 de maio de 2020, via e-mail, em razão de um destes ter se encontrado 

em afastamento por um período da escola, pois ainda em 2019, indicaram contribuir 

com a pesquisa, logo os questionários foram entregues pelos dois, no final deste 

mesmo mês. A finalidade foi “[...] favorecer não só a descrição dos fenômenos 

sociais, mas também sua explicação e a compreensão” (TRIVIÑOS, 1987, p. 152), 

o que gerou uma perspectiva mais aprofundada sobre as especificidades do 

trabalho docente, em relação às TDIC, na escola analisada.  

Desse modo, os questionários direcionados aos professores tiveram o intuito 

de enriquecer as análises, ressaltando o olhar dos docentes que trabalham 

diretamente com os estudantes da fase de alfabetização e demais turmas, no caso 

os que são responsáveis pelo laboratório de informática, elucidando como é o 

desenvolvimento da alfabetização na escola e também o contato com as TDIC. As 
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respostas a partir das observações e inquietações destes professores, sobre o que 

e como as TDIC influem no cotidiano escolar, foram correlacionadas aos 

levantamentos teóricos feitos. 

 A análise dos dados obtidos com cinco professores participantes da 

pesquisa, que assinaram o TCLE, encontra-se no ponto 3.6, do capítulo anterior, e, 

as análises dos questionários direcionados aos responsáveis, com a correlação aos 

resultados avaliativos dos estudantes, constam no capítulo 5. Com a especificação 

da coleta de dados, no próximo ponto apresenta-se o cenário que a pesquisa foi 

desenvolvida, sob análise de documentos internos da escola, assim como 

correspondências sócio-espaciais, que a escola faz parte.  

4.2 Contextualização sócio-espacial da escola 

As informações aqui apresentadas sobre a escola, partem do principal 

documento que rege a Instituição, o Projeto Político Pedagógico (PPP), atualizado 

no ano de 2019, porém, que carecia de informações atualizadas e aprofundadas, 

em razão da escola ter passado por mudanças administrativas e organizacionais e, 

em relação aos dados estatísticos contidos no documento, não demonstrarem 

referências sobre as amostras estatísticas, nele contidas. 

 A escola, foi fundada, em 1964, passando a ter a atual denominação em 

1970. Em 1994, a escola integrou-se ao Programa de Educação Escolar e Centro 

de Atenção Integral à Criança (CAIC) (PPP, 2019).  A formulação desta nova etapa 

que a escola passou a ter, conforme Silva (2016), fez parte de um projeto proposto 

a todo território nacional, o qual previa a construção de cinco mil centros 

educacionais, dispersos pelo país, gerido em colaboração com a União, Estados e 

Municípios.  

De acordo com Silva (2016), este projeto originou-se por volta das décadas 

de 1970 a 1980, com modelos educacionais das Escolas Parque e os Centros 

Integrados de Educação Pública (CIEP), inspirado pelo antropólogo Darcy Ribeiro, 

em parceria com os arquitetos Oscar Niemeyer e João da Gama Figueiras Lima, 

primeiramente denominados Centro Integrados de Atendimento à Criança e ao 

Adolescente (CIAC). Estes, inicialmente seguiam a premissa do projeto Minha 

Gente, coordenados pelo Ministério da Criança, porém com a instabilidade política 

que o país passou nesta época (impeachment de Collor de Melo), foi então 

denominado, Programa Nacional de Atenção à Criança e ao Adolescente 
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(PRONAICA), redefinindo também os CIAC para Centro de Atendimento à Criança 

e ao Adolescente (CAIC). 

A arquitetura do CAIC “[...] sobressai-se na paisagem urbana dos bairros 

pela grandiosidade de sua estrutura, que impressiona por destacar simbolicamente 

a força do concreto armado” (SALES, 2000, p. 63), além de destacar as cores da 

bandeira brasileira. Dentro do Núcleo Regional de Educação de Guarapuava, 

fazem parte oito municípios, composto por Guarapuava, Campina do Simão, 

Candói, Foz do Jordão, Goioxim, Pinhão, Reserva do Iguaçu e Turvo, logo, 

Guarapuava é o único município que possui uma escola com a estrutura CAIC. 

Até julho de 2019, a escola funcionava em conjunto com uma Escola 

Estadual, no período matutino, com isto, passou por uma transição estrutural e 

organizacional. Estando entre as três maiores escolas municipais de Guarapuava, 

em 2019 utilizava apenas 27 salas de sua estrutura, sendo 4 turmas no período 

matutino, juntamente com o atendimento da sala multifuncional e, 23 turmas no 

período da vespertino, totalizando um atendimento à 645 estudantes matriculados 

em 2019 (PPP, 2019). O quadro docente, em 2019, era composto por 44 

professores concursados, 7 professores Processo Seletivo Simplificado (PSS), 

tendo também o apoio de residentes pedagógicos, estudantes do Programa de 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) e estagiários da Universidade 

Estadual do Centro Oeste, da Faculdade Guairacá e Campo Real (PPP, 2019), 

além de 2 assistentes do PMALFA (PPP, 2019).  

A escola localiza-se na área urbana do município (Apêndice 8), atende a 

população do bairro que faz parte, além de bairros ao entorno, com as modalidades 

de Ensino Regular e Especial, da Educação Infantil (I e II) ao Fundamental (1º ao 

5º ano) (BRASIL, 2018a). Em 2020, com novas reformulações organizacionais, a 

escola passou a alocar em 6 de suas salas um Centro Municipal de Educação 

Infantil (CEMEI), em período integral. Desta forma, no período matutino, ficou 

reservado a turmas do 3º, 4º e 5º anos, e, no período vespertino, turmas de pré I e 

II, 1º e 2º anos. A partir destas mudanças, começou a ofertar seu ensino a 

estudantes de outras localidades do município, os quais acessam a escola por meio 

de transporte, fomentado pelo município.  

 O entorno da escola contempla áreas de contrastes sociais, de um lado, 

Avenida Turíbio Gomes e Rua Francisco Demário, é visto infraestruturas 

consolidadas, com iluminação pública, pavimentação, calçadas, sinalização de 
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trânsito e saneamento. Schimdt (2009) indica que a partir dos anos 2000, em razão 

da aprovação do Plano Diretor de Guarapuava, promoveu-se um incentivo por parte 

do poder público e iniciativa privada que permitiu reestruturar a dinâmica urbana, 

promovendo uma supervalorização da área central em direção aos bairros. 

Dinâmica possível de ser notada na localidade que escola se insere, fazendo parte 

de uma zona comercial e de serviços, além ser um bairro residencial, próximo à 

área central. 

O espaço intraurbano do município de Guarapuava, conforme Schmidt 

(2009), entretanto, é sobrecarregado de traços da sociedade tradicional, 

transparecendo o movimento dos agentes produtores que mantêm o controle do 

espaço de forma diferenciada. A partir disto, observa-se que do outro lado, na Rua 

Antônio Carlos Cunico e Rua Coronel Antônio Vilaça, uma ruptura de infraestruturas 

mínimas, possíveis de serem constatadas, em um comparativo transtemporal, por 

imagem de satélite, de 2006 a 2020, observado na imagem abaixo: 

 
Imagem 1 – Evolução do entorno da escola -  2006, 2010 e 2020.  
Fonte: Google Earth Pro, 2019. 

 

Segundo uma pesquisa desenvolvida em 2016, pela Companhia de 

Habitação do Paraná (COHAPAR), dentro do Plano Estadual de Habitação de 

Interesse Social (PEHIS), disponível no Sistema de Informação Sobre 

Necessidades Habitacionais (SISPEHIS), há no município de Guarapuava 7 

ocupações irregulares mapeadas. O mesmo órgão define-as como “[...] conjunto de 

no mínimo 10 domicílios ocupando terreno de propriedade alheia (pública ou 

particular), dispostas, em geral, de forma desordenada e densa” (PARANÁ, 2016). 

Dentre estas, foi materializada a ocupação Fundo do CAIC, existente há 

aproximadamente 20 anos, à qual segundo a imagem acima, nos últimos 10 anos 

expandiu a ocupação do solo, com maior intensidade, possuindo a maioria dos 

domicílios precários e carentes de serviços públicos essenciais, sofrendo 
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principalmente com o risco de inundações, demonstrando, portanto, que no entorno 

da escola, há certos níveis de segregação sócioespacial. 

A ocupação desta área periférica do município teve um crescimento 

exponencial nos últimos anos, remodelando a paisagem local, revelando 

disparidades econômicas que ficam perceptíveis em poucos metros de distância. 

O bairro que a escola faz parte, teve sua ocupação ainda na década de 1920, com 

licitações outorgadas à Luiz Cunico e seu irmão João Cunico, conforme 

Mocalesque e Bittecourt (1930). Os irmãos Cunico, trabalharam com a benfeitoria 

de trigo, reativando um moinho que pertenceu a Humberto Carli. Gradativamente 

fragmentaram a localidade em loteamentos, além de doar certas áreas a 

instituições, como à Igreja Católica, inclusive a área onde encontra-se hoje a 

escola. 

Com isto, na formulação do espaço urbano, “[...] algumas formas herdadas 

da dominação pelo latifúndio não se alteram, nem mesmo as práticas das forças 

atuantes locais que atuam no sentido de manter a distância física na produção da 

habitação” (SCHMIDT, 2009, p. 252). Nesta paisagem, nota-se, um afastamento da 

sociedade em grupos, com um crescimento desorganizado, gerando espaços de 

ocupações desordenadas, resultados de um desenvolvimento econômico desigual, 

apropriado a partir da renda, caracterizando desta forma, uma área periférica: 

As condições históricas e com caráter opressor de acesso à área central 
forçaram o contingente de pessoas empobrecidas, trabalhadores rurais e 
mal pagos e trabalhadores urbanos pouco qualificados a migrarem para 
longe da área central e contribuíram para limitar a expansão das áreas 
urbanas, impedindo ou mesmo retardando o acesso à cidade aos grupos 
que não faziam parte da elite, formada principalmente pelos latifundiários. 
A estrutura econômica e as heranças de uma sociedade tradicional 
participam tanto do processo de reprodução do capital gerado do campo 
como da estruturação do espaço urbano (SCHMIDT, 2009, p. 78).  

 

Por conseguinte, de acordo com Santos (2009) o que se vê na paisagem 

atual é uma sobrecarga de rugosidades, que são acumulações e superposições de 

materialidades de tempos passados, resquícios de combinações técnicas e sociais, 

que vêm a ser substituídas ou com novos significados nos lugares. A escola é uma 

materialização arquitetônica advinda de uma proposta do governo federal, que teve 

adaptações ao longo do tempo, perdendo sua função primeira, principalmente o 

engajamento com a comunidade. 

 Seu entorno, passa a configurar-se em uma organização espacial 

transformada “[...] em separações físicas e simbólicas que, dentre várias 
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consequências, aprofundam a segregação socioespacial” (SCHMIDT, 2009, p. 44), 

com um mosaico de contrastes desiguais que se delineiam lado a lado. 

A próxima parte do capítulo, apresenta características gerais sobre a turma 

que os estudantes participantes da pesquisa, fazem parte.  

4.3 Caracterização da amostragem dos estudantes participantes da pesquisa: 

1º ano do Ensino Fundamental Anos Iniciais 

Desenvolver a pesquisa com estudantes que fazem parte do 1º ano do 

Ensino Fundamental Anos Iniciais, deu-se em razão, de ser esta a fase do ensino, 

que se inicia o contato com o processo de alfabetização. A fase anterior deste 

processo é a Educação Infantil, correspondendo dos 0 aos 5 anos, a qual, busca 

desenvolver, o conhecimento sobre si, a convivência com o outro, o brincar, o 

explorar, a expressão e participação, preparando o aluno para adentrar ao Ensino 

Fundamental, desenvolvendo conhecimentos básicos sobre as letras e os 

números, escrevendo o nome próprio, além de noções básicas, sobre derivados 

componentes que englobam as diferentes disciplinas, trabalhadas de maneira 

lúdica como indicado em (BRASIL, 2018a, p. p. 89-90): 

Embora, desde que nasce e na Educação Infantil, a criança esteja cercada 
e participe de diferentes práticas letradas, é nos anos iniciais (1º e 2º anos) 
do Ensino Fundamental que se espera que ela se alfabetize. Isso significa 
que a alfabetização deve ser o foco da ação pedagógica. Nesse processo, 
é preciso que os estudantes conheçam o alfabeto e a mecânica da 
escrita/leitura – processos que visam a que alguém (se) torne 
alfabetizado, ou seja, consiga “codificar e decodificar” os sons da língua 
(fonemas) em material gráfico (grafemas ou letras), o que envolve o 
desenvolvimento de uma consciência fonológica (dos fonemas do 
português do Brasil e de sua organização em segmentos sonoros maiores 
como sílabas e palavras) e o conhecimento do alfabeto do português do 
Brasil em seus vários formatos (letras imprensa e cursiva, maiúsculas e 
minúsculas), além do estabelecimento de relações grafofônicas entre 
esses dois sistemas de materialização da língua. 
 

Portanto, é no 1º ano, que os estudantes passam a aprofundar o 

aprendizado sobre os elementos morfológicos das palavras, iniciando o processo 

de alfabetização (BRASIL, 2018a). Com isto, para uma compreensão mais 

aprofundada sobre o contexto analisado, foi também observada as visões dos 

professores da escola, que trabalham com esta fase do aprendizado, além dos 

professores que acompanham os estudantes no laboratório de informática, para 

fazer um paralelo sobre o desenvolvimento das estratégias de alfabetização, assim 

como do contato que os estudantes têm com as TDIC no âmbito escolar. 
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A partir de 2006, o Ensino Fundamental foi reestruturado, passando a 

atender então, estudantes que estão por completar 6 anos de idade, de maneira 

que prolongasse o tempo para o aprendizado do processo, tanto da alfabetização, 

quanto do letramento, com foco nos três primeiros anos. Deste modo, 

gradativamente, Estados e Municípios passaram a adotar o Ensino Fundamental 

de nove anos, além da obrigatoriedade do ensino dos 4 aos 17 anos (BRASIL, 

2013b). Estas medidas propunham nestas estratégias, propiciar por meio do 

contato com o ambiente escolar, em um período maior, o desenvolvimento em 

diversas áreas do conhecimento, a favorecer o êxito na escolarização, embora 

existam, em diferentes contextos, a dificuldade em encontrar vagas, além da 

questão do investimento na qualidade do ensino. As políticas das retenções, 

também foram alteradas, passando a serem exequíveis por ciclos e não mais 

anualmente, como resposta ao abandono escolar, entretanto, que podem gerar 

uma falsa ilusão do sucesso almejado do sistema escolar como um todo. 

No ano em que se realizou a pesquisa, em 2019, incomumente houve 

apenas uma turma de 1° ano (1º ano “A”), o que geralmente não ocorre, em razão 

de haver uma grande procura por vagas, como em 2018, que teve 6 turmas de 1º 

ano (PPP, 2018). A turma em que o estudo foi realizado, continha 25 estudantes, 

entre 5 e 7 anos, pertencentes, pois, à geração alpha, como indica Oliveira (2019), 

por serem nascidos pós 2010. O processo de seleção dos estudantes foi realizado 

por meio de uma reunião prévia com os responsáveis destes, no início do segundo 

semestre letivo, em agosto de 2019.  

Destes 25 responsáveis, compareceram na reunião 23, aos quais foi 

explanado acerca da relevância de se ter um olhar diferenciado do processo de 

alfabetização de estudantes que crescem em meio as TDIC, além das 

especificidades relacionadas aos procedimentos burocráticos da pesquisa. Dos 23 

responsáveis que compareceram na reunião, 18 foram os que contribuíram com a 

pesquisa, respondendo aos questionários e permitiram acesso aos dados 

avaliativos, sobre o nível de alfabetização dos estudantes que são responsáveis. 

Para a avaliação interna do nível de alfabetização dos estudantes, a escola 

utiliza a versão proposta por Ferreiro e Teberosky (1985), estruturada a partir do 

modelo construtivista da língua com base na teoria da psicogênese da língua 

escrita, a qual sugere uma classificação sobre os resultados do nível de escrita dos 

estudantes, sendo eles: pré-silábico, silábico sem valor sonoro, silábico com valor 
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sonoro, silábico alfabético e, alfabético, apresentadas no capítulo anterior (ponto 

3.2). Esta avaliação, segundo Rodrigues (2012), constrói-se por meio tentativas de 

respostas elaboradas pelos estudantes, com referência às suas experiências e 

conhecimentos adquiridos para formularem a escrita, compondo assim, a 

sondagem. 

A sondagem, mostrada na imagem abaixo (Imagem 2), é um dos recursos 

que o professor dispõe para conhecer as hipóteses que os estudantes em fase de 

alfabetização têm sobre seu entendimento da escrita, segundo Moreira (2013). As 

palavras avaliadas, como indica o método de Ferreiro e Teberosky (1985), 

preferencialmente, deviam fazer parte do mesmo campo semântico, ou seja, um 

conjunto de palavras, que unidas fazem sentido. Por exemplo, sobre animais da 

fauna africana: 1-hipopótamo, 2- girafa, 3- leão, 1-rã. Frase: A girafa veio da África.  

A estrutura compõe-se, desta forma, de uma palavra polissílaba (número 1), uma 

trissílaba (número 2), uma dissílaba (número 3) e outra monossílaba (número 4), 

acompanhando também uma frase (número 5), porém que podem ser adaptadas:  

 
Imagem 2 – Modelo de sondagem adotado e adaptado pela escola. 
Fonte: Acervo escolar da Escola Municipal Capitão Wagner. 

Rodrigues (2012) aponta que a sondagem, indicada na imagem acima, tem 

grande importância no trabalho de alfabetização desenvolvido pelo professor, pela 

possibilidade de diagnosticar como está sendo o andamento do processo de 

aprendizado de cada estudante, a identificar avanços ou regressões, buscando, 
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desta forma, conhecer e aplicar diferentes propostas educacionais, de acordo com 

as especificidades de cada um, “[...] visando conduzi-los a última etapa: a 

alfabética” (RODRIGUES, 2012, p. 6). A sondagem é conduzida pelo professor 

regente da turma, de modo que as palavras, sejam ditadas individualmente aos 

estudantes, sem corrigi-los, para que o nível em que o estudante se encontra não 

seja condicionado de alguma forma. Deste modo, a análise completa dos dados, a 

fim de relacioná-los com as respostas a partir dos questionários direcionados aos 

responsáveis, foi possível a partir de dezembro de 2019, quando se definiu de fato, 

o nível de desenvolvimento da alfabetização que os estudantes atingiram 

(FERREIRO; TEBEROSKY, 1985).  

Neste sentido, a investigação com os estudantes se deu de forma indireta, 

pois o processo de aplicação desta avaliação, conforme orientações da equipe 

pedagógica é realizado pelo professor regente da turma de alfabetização, não 

havendo, portanto, interferência em razão da pesquisa, sobre as práticas de 

alfabetização realizadas com os estudantes, em nenhum momento do processo de 

desenvolvimento destes, em 2019. 

Com a finalidade de delinear um parâmetro geral do desenvolvimento dos 

estudantes, as análises foram pautadas nos resultados que os estudantes atingiram 

em cada bimestre, compreendendo os meses de: abril para o primeiro bimestre, 

junho para o segundo bimestre, setembro para o terceiro bimestre e novembro para 

o quarto bimestre de 2019. O capítulo que segue, traz as constatações empíricas 

alcançadas com este estudo. 
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5. TECNOLOGIAS DIGITAIS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E SUAS 

CORRELAÇÕES AO NÍVEL DE ALFABETIZAÇÃO DOS ESTUDANTES 

“Para ter eficácia, o processo de aprendizagem deve, 
 em primeiro lugar, partir da consciência da época em que vivemos” 

(Milton Santos, 2008: 115). 

 Este capítulo apresenta os resultados obtidos com os questionários 

respondidos pelos 18 responsáveis que se comprometeram em contribuir com a 

pesquisa, assinando o TCLE, sobre o contato que os estudantes têm com as TDIC, 

no seio familiar, caracterizando práticas que podem auxiliar ou não, no 

desenvolvimento da aprendizagem da alfabetização. Posteriormente, este material 

foi correlacionado ao resultado avaliativo interno que a escola adota, em relação ao 

processo de alfabetização dos estudantes, a sondagem, conforme Ferreiro e 

Teberosky (1985), construindo assim, a análise do conteúdo (BARDIN, 2010).  

As análises, desse modo, indicam apreensões obtidas, com 72% dos 

estudantes da sala de aula, em que o estudo foi realizado. Para interpretação dos 

dados, foram classificadas quatro categorias de análise:1- acessibilidade às TDIC; 

2- tempo dedicado a atividades relacionadas às TDIC; 3- interesses 

extracurriculares e, 4- conteúdo consumido nas TDIC.  

A interpretação do conteúdo dos questionários, realizou-se de maneira mista 

(CRESWELL, 2003), pautando-se no sistema de porcentagem, indicando índice 

quantitativos, em que 18 participantes, indicam 100% e, de forma qualitativa, deu-

se de maneira descritiva, relacionando aos levantamentos bibliográficos, conforme 

as temáticas abordadas em cada questão, além de compará-los também, a 

estatísticas gerais da sociedade brasileira (IBGE, 2018), a fim de identificar 

possíveis padrões, ligado aos resultados avaliativos dos estudantes, indicando a 

síntese das categorias. 

 

5.1 Acessibilidade e seus contrastes  

 Esta categoria, é composta pela análise das questões 1, 2, 3, e 4 do 

questionário voltado aos responsáveis dos estudantes. O intuito foi dimensionar a 

aproximação das famílias participantes quanto a acessibilidade, diante das TDIC e 

à internet. 

Questão 1 
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Sua família tem acesso à internet? 

 Com a amostra, revelou-se que 94% das famílias participantes da pesquisa 

possuem acesso à internet. Apenas 6% indicou um acesso parcial. Isto pode 

indicar, que independente das realidades socioeconômicas, que esta parcela 

populacional faz parte, o acesso à Internet é amplo. Conforme a Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios (PNAD), em análise cronológica, de 2016 a 2018, o 

número de domicílios com acesso à internet, cresce exponencialmente no Brasil, 

tanto na área urbana quanto a rural, com um rendimento médio per capita dos 

domicílios, de 1769 reais, tendência análoga à todas as regiões do país (IBGE, 

2018). 

Neste sentido, uma das possibilidades desta maior acessibilidade, pode 

estar ligada ao incremento financeiro das famílias, fruto de políticas econômicas 

que se convergem em diferentes escalas, sejam locais ou macrorregionais dos 

setores, tanto público quanto privado, por exemplo, pois, os domicílios que não 

tinham acesso à internet, representavam uma renda per capita média de 590 reais 

(IBGE, 2018). Outra possibilidade, é pela ampliação da oferta de serviços de 

tecnologia, em que, a competitividade entre as empresas locais é acirrada, 

elevando a qualidade dos produtos e sua distribuição, a propiciar consequente, 

queda dos preços de materiais e produtos, tornando-se mais acessível, como será 

demonstrado na questão posterior, em complemento desta questão. 

Questão 2 

Como é a principal forma de acesso à internet que a família utiliza? 

Pelo questionário não aprofundar diretamente sobre o nível sócio-econômico 

dos participantes, procurou-se saber a respeito da forma do acesso à rede, em 

continuidade a questão 1. Portanto, afirmaram possuir acessibilidade, neste caso, 

100% dos participantes.  No questionário optou-se por colocar acesso à rede, a 

partir da terceira geração (3G), por esta desenvolver-se desde 2001, chegando a 

meados de 2010 cobrindo a maioria dos países do globo, conforme Mendes (2014). 

Identificou-se, acesso via rede wi-fi com 94% e 6% representando o acesso 

via 3G ou 4G, o qual corresponde ao contato parcial da questão anterior. Outras 

opções colocadas no questionário foram lan house, locais públicos e outros, porém 

nenhuma destas opções foi escolhida, em referência ao contato parcial. Estas 
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opções, até meados de 2010, eram consideradas em pesquisas nacionais sobre o 

acesso à internet, revelando inclusive, acesso por meio de familiares. Isto pode 

revelar as mudanças pelas quais o país tem passado, no que se refere à oferta de 

serviços de telecomunicações, bem como o desenvolvimento sócio-econômico, 

identificado na questão anterior, a revelar novas formas de acessibilidade pelas 

diferentes camadas sociais. 

 O fornecimento de acesso à rede no Brasil, foram movimentados 

primeiramente por empresas de telecomunicações, as quais amplamente 

distribuíam serviços de maneira fixa a seus usuários, com valores 

exacerbadamente caros, restritas à determinados estratos sociais. Pela evolução 

tecnológica dos aparelhos de acesso à internet, os serviços provedores de rede, 

concomitantemente tiveram que otimizar a oferta de acesso. Em um período de 

apenas dois anos, de 2017 a 2019, “[...] o preço do gigabyte teve redução de 25,3%, 

passando de R$ 0,75 para R$ 0,56” (ANATEL, 2019, p. 4), tonando-se, desse 

modo, mais atraente e acessível aos consumidores. 

Neste sentido, Vicentin (2016) explana, que pela convergência existente 

entre as demandas de processamento de multidados na rede, empresas de 

telefonia celular, por exemplo, estão migrando a forma do fluxo de transmissão, por 

meio da tecnologia Next Generation Networking, não podendo mais se desatrelar 

deste movimento, o que, além disto, iria contra-corrente dos ideais de mercado. 

Este fator tem ocorrido pelos índices de distribuição rede, via cabos metálicos e 

coaxiais representarem queda nos últimos 10 anos, dando espaço à forte tendência 

de distribuição via fibra óptica, o que representa melhor qualidade na distribuição, 

além de preços mais acessíveis que outrora, em relação à banda larga fixa e móvel 

(ANATEL, 2019).  

De um ponto de vista geral, pode-se dizer, que a grande possibilidade de 

cobertura de internet que os responsáveis declararam, estão ligadas a questões 

políticas e econômicas constatadas nos últimos anos na sociedade brasileira. Estas 

questões ficaram nítidas também, em razão de um futuro cada vez mais próximo, 

a forma de distribuição de rede no Brasil, passar por mais uma ruptura, pelo 

hodierno discurso sobre a implantação da tecnologia 5G no país, como indica 

Mendes (2014), o qual segue sobre entraves comerciais e governamentais entre 

Brasil, China e Estados Unidos. 

Questão 3 
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Qual o principal aparelho de acesso à internet utilizado pela família? 

Esta mostra revelou que quase 90% das famílias acessam a internet, 

principalmente via celular. Outras opções inferidas, foram por meio de computador 

com 6% e smart TV, também com 6%. Integrava a questão, porém, nenhuma 

escolha foi relatada, as variáveis outros, tablet e videogame, que como 

Baranauskas, et al. (2013), indicam, integram as TDIC, pela possibilidade de 

acesso à internet. 

Como visto no capítulo 1, o crescente uso de smartphones, segue como forte 

tendência na sociedade brasileira, representando conforme Meirelles (2019), 

quatro vendas do aparelho, por TV. Nesta perspectiva, isto pode ocorrer em razão 

das funcionalidades existentes em computadores, terem sido agregadas nestes, 

mantendo-se em 2018, com uma média de 93% dos domicílios com acesso à 

internet, tendo-os como dispositivo principal de acesso à rede, em contraste aos 

57%, dos que ainda utilizam computadores como meio principal (IBGE, 2018).  

Em 2018, o acesso à internet via TV, também representou aumento em 

relação a 2017, como será visto posteriormente. Já o tablet, representou queda na 

utilização, tanto em domicílios rurais quanto urbanos (IBGE, 2018). Sobre os 

consoles de videogames, embora integrem em suas funções acesso à internet, têm 

sido desconsiderados em pesquisas nacionais, como fonte de acesso nos 

domicílios, que, de certa forma, pode equivaler ao acesso que outrora era 

considerado em pesquisas nacionais, principalmente à acessibilidade a jogos 

mobile, em lan houses, por exemplo. 

Questão 4 

O/a estudante tem seu próprio aparelho de acesso à internet? 

 Com esta questão, o intuito foi observar se o índice de estudantes que 

possuem seu próprio aparelho, ao ser correlacionado aos resultados sobre os 

níveis de alfabetização que alcançaram, podem direcionar de alguma forma, 

questões determinantes. Logo, esta questão revelou que 44% dos estudantes dos 

estudantes que participaram indiretamente da pesquisa, tem aparelho próprio de 

acesso à Internet.  

Em pesquisas nacionais, com foco ao acesso à internet, considera, em suas 

amostras, pessoas com 10 anos ou mais de idade (IBGE, 2018). Esta questão pode 
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demonstrar que a geração alpha, população que tem até 10 anos de idade, 

segundo Oliveira (2019), está sendo desconsiderada destas amostras, embora 

representem crescente potencialidade de uso das TDIC. Destes 44% dos 

estudantes que têm aparelho próprio, o celular, com 50% é o mais comum entre os 

estudantes, seguidos pelo tablet, com 25 % da amostra. Contudo: 

O rápido desenvolvimento da tecnologia nos aparelhos telefônicos móveis 
transforma o smartphone no gadget de maior complexidade tecnológica e 
no mais proeminente do cenário atual. Logo, é o smartphone a porta de 
entrada para as informações e a conexão com tudo ao redor, 
principalmente para a Geração Alpha, que não conhece o mundo sem o 
touch screen (FURTADO, 2019, p. 424). 

Esta questão, porém, possuiu um fator indeterminado de amostra, pelos 

outros 25%, não terem indicado nenhuma resposta. Todavia, embora pouco menos 

da metade dos estudantes, terem acesso ao aparelho próprio, pode revelar uma 

tendência social crescente, jamais identificada nas gerações anteriores, em que as 

novas proles descobrem a web de maneira autônoma, como indica Furtado (2019), 

resultando em maiores oportunidades de interação com múltiplas linguagens, 

possíveis no ciberespaço.  

Do ponto de vista do processo educativo, as intercorrências destas 

inovações tecnológicas, as quais fazem parte desde a primeira infância, 

relativamente estão sendo desconsideradas, no Ensino Fundamental Anos Iniciais, 

pois os esforços observados até o momento, foi em equipar a escola com o 

laboratório de informática (NASCIMENTO, 2013), lotado por computadores. 

Deveras este meio indica avanços, inovações e possibilidades de aprendizagem, 

entretanto, já faz parte de uma racionalidade temporal que não condiz à realidade 

de muitos estudantes da geração alpha, que em suas casas, muitas das vezes já 

podem fruir de aparelhos mais modernos, enquanto na escola, o contato da carga 

horária anual, limita-se em valores menores que 5% ao contato direto com as TDIC. 

 Síntese: Relação com as TDIC na escola e em casa 

As variáveis envolvidas nas questões acima, levam a identificar que a 

geração alpha, ao nascer e crescer num cenário de forte ampliação das condições 

familiares, tendo a possibilidade de acesso à rede mundial de computadores, 

podem gerar novos significados ao ser nativo digital na sociedade brasileira 

(PRENSKY, 2001). Desta maneira, os estudantes, pertencentes à geração alpha, 
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passam a compor a geração que pela primeira vez no país, por mais tempo passará 

pela vida escolar, além de, por mais tempo participar das possibilidades 

ciberculturais, a partir do seio familiar (FURTADO, 2019; OLIVEIRA, 2019). 

Mais de 90% das famílias dos estudantes, demonstraram possibilidade de 

acesso às TDIC. No entanto, foi possível identificar em políticas públicas 

educacionais e no contexto analisado, que este contato mais próximo com as TDIC, 

segue com limitações, com poucas atividades desenvolvidas em ambientes 

síncronos, além de ser a fase em que houve menores investimentos de 

infraestruturas (BRASIL, 2017). 

 Identificou-se, desta forma, que a desatenção das estratégias estatísticas 

nacionais ao considerar a importância crescente de crianças até os 10 anos de 

idade, ao universo das TDIC, deixam de ampliar o olhar de diferentes esferas 

sociais, sobre importância de haver um direcionamento diferenciado aos aspectos 

educacionais que esta parcela de estudantes pode demandar, além de limitar-se 

na escola com a tendência de uso do principal aparelho que compunha a lógica do 

início do século, o computador, que gradativamente tem sido substituído por 

aparelhos que integram suas funções. 

5.2 Tempo dedicado às Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação 

Das questões 6 a 10, o objetivo foi analisar se o tempo que os estudantes 

passam, dedicado às TDIC, podem contribuir de alguma forma, para resultados dos 

níveis de alfabetização. Neste ponto, serão expostos gráficos para melhor 

visualização dos resultados. 

Questão 6 

Em média quanto tempo diário o/a estudante faz uso do Celular? 

Nesta questão, voltada à geração alpha, estudantes do 1º ano, com idades 

entre 5 a 7 anos, procurou-se identificar, a média de horário diária que utilizam o 

celular, como uma palavra geral a este aparato, porém que inclui neste caso 

smatphones. Constatou-se, conforme os dados do gráfico da próxima página, que 

os estudantes participantes da pesquisa, dos quais possuem acesso ao celular, 

seja ele próprio ou não, fazem o uso deste aparelho, em sua maioria, em até uma 

hora, somando 56%. 
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 Os que não dedicam nenhum tempo, ou não fazem uso deste, são indicados 

por 11% dos estudantes. Em contraponto revela-se que, os estudantes que 

dedicam até 2 horas, 3 horas, e também mais de 4 horas de uso diário do celular, 

indicam o valor também de 11% cada um. Logo, os estudantes que tem contato 

com o celular, em uma média de diária entre 0 e 4 horas, somam 89% dos 

estudantes, conforme a indicação do gráfico: 

 

Gráfico 2 – Média diária de tempo de acesso ao celular.  
Fonte: Dados da pesquisa. 

Nos últimos anos, os índices de utilização da linha fixa convencional de 

telefonia, tem decrescido gradualmente na sociedade brasileira, dando espaço à 

linha móvel de uso pessoal, o que denota explicitamente uma alteração de 

racionalidade técnica, que se reflete em novas correlações culturais, possíveis de 

serem identificados, por exemplo, a partir dos índices de possuidores de aparelhos 

celulares por faixa etária. Os dados são expostos, como mencionado 

anteriormente, pela população com 10 anos e mais de idade, representando aos 

de 10 a 13 anos, uma média de 43%, de 14 a 17 anos, um salto para 73%, com 

ápice entre os 30 e 39 anos, passando de 90%, com regressão média de 25% à 

população acima 60 anos (IBGE, 2018). 

O celular, no entanto, tem sido cada vez menos utilizado para démodés 

ligações de voz, havendo a incorporação de “[...] câmera de vídeo, câmera 

fotográfica, acesso à Internet, MP3 player ou games” (JENKINS, 2009, p. 32), 

tornando-se, conforme o autor, uma espécie de canivete suíço. A incorporação 

destas diferentes funções, transmutou o aparelho celular em smartphone, ou seja, 

telefone inteligente, agregando sistemas operacionais, o que explica o contato cada 

11%

17%

39%

11%

11%

11%

Tempo Diário de Acesso ao Celular pelos Estudantes

Não Dedica Nenhum Tempo Menos de uma Hora

1 Hora Até 2 Horas

Até 3 Horas Mais de 4 Horas



  

142 
 

vez maior pelas novas gerações, pela multiplicidade funcional e com custos 

relativamente menores que outros aparelhos (IBGE, 2018). 

Dentre os aparelhos que disponibilizam acesso à internet nos domicílios 

brasileiros, tanto urbanos como rurais, são intermediados com a média de 99%, 

pelo celular (IBGE, 2018).  As diferentes possibilidades de relações culturais 

permeadas pelo uso massivo de celulares, é descrita conforme Jenkins (2009) 

como telecocooning, consistindo no contato social cada vez menor, o que gera a 

ilusão de proximidade, fator observado com intensidade no período de pandemia, 

sobretudo na esfera educacional.  

Assim sendo, Kemp (2019) indicou que a média brasileira de acesso diário 

à internet, em 2019, foi de 9 horas e meia. Neste sentido, a geração alpha, 

permeada pelo crescente contato com o celular, em uma ralação diária de uso que 

também tende a crescer, mesmo de maneira offline, podem ficar propensos às 

tecnopatias alertadas por Bosch (2017), necessitando de um direcionamento mais 

equilibrado indicados por Aranda e Baig (2018).  

 

Questão 7 

Em média quanto tempo diário o/a estudante faz uso de Tablet? 

Esta questão representa o uso de tablet pelos estudantes, uma das TDIC, 

indicadas por Baranauskas, et al. (2013). Conforme o gráfico abaixo, identificou-se 

que 56% dos estudantes não têm acesso ao tablet, logo, não dedicam nenhum 

tempo, havendo ainda um percentual de 17% que não respondeu à questão, 

deixando indeterminado se este percentual de acesso ao tablet, pode ser maior ou 

não: 

 

56%

17%

22%

5%

Tempo Diário de Acesso ao Tablet pelos Estudantes

Não Dedica Nenhum Tempo Não Responderam 1 Hora Mais de 4 Horas
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Gráfico 3 – Média diária de tempo de acesso ao tablet.  
Fonte: Dados da pesquisa. 

Aos que possuem acesso ao tablet, predomina o período de 1 hora com 

22%, além do período com mais de 4 horas, representar 5%. Num panorama geral, 

portanto, dos estudantes que possuem este acesso, aproximadamente de 1 a 4 

horas, são 27%. 

De acordo com os resultados, foi possível identificar semelhanças às 

tendências nacionais, em que o tablet vem perdendo popularidade com um 

decréscimo de usabilidade entre 2017 e 2018 “de 13,8% para 12,5%” (IBGE, 2018, 

p. 28). Com isto, estratégias de distribuição de tablets às escolas brasileiras, 

tiveram pouquíssima expressividade, com uma escassa parcela entregue em 

meados de 2012, que movimentou 117 milhões em recursos do Fundo Nacional de 

Educação e que hoje, são considerados aparelhos obsoletos, contendo 16 

gigabytes de memória interna e 1 gigabyte de memória de acesso randômico (MEC, 

2012). Este desinteresse da população aos tablets, pode refletir diretamente em 

seu valor de mercado, deixando uma incógnita sobre a possibilidade de ainda haver 

uma maior integração destes no processo educativo, além das políticas já 

desenvolvidas demonstrarem fragilidades na implementação. 

Questão 8 

Em média quanto tempo diário o/a estudante faz uso de Computador ou 

Notebook? 

A questão apresenta índices de acesso diário ao computador de mesa ou ao 

notebook pelo estudante. No Brasil, na virada do século XX para o XXI o 

computador representava uma das únicas formas de acessar a rede mundial de 

computadores, todavia, um aparato seletivo, de custo elevado, assim como a 

acessibilidade da rede. De acordo com Neri (2003) as principais aproximações 

sobre a inclusão digital doméstica, era vista sob os índices de 12% da população 

total, como possuidora de computador e 8% com acesso à internet. O mapa que se 

delineava, na verdade, era da exclusão digital. No gráfico da página seguinte, 

segue o contato que os estudantes possuem com este aparato: 
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Gráfico 4 – Média diária de tempo de acesso ao computador ou notebook.  
Fonte: Dados da pesquisa. 

Conforme o gráfico acima, observa-se que, além dos 17% que não 

responderam a questão, o que pode indicar a margem de erro, 78% indicou não 

dedicar nenhum tempo a este aparato. Isto pode estar relacionado tanto à 

acessibilidade do aparelho, quanto a crescente preferência aos smartphones, no 

qual apenas 5% dos estudantes demonstram ter contato com o computador, no 

período referente a mais de 3 horas. 

Neste sentido, identifica-se que o contato que os estudantes têm com as 

TDIC, entre a casa e a escola, seguem em direções opostas. A escola concentrou 

seus esforços em superar a exclusão digital do início do século, lutando pelo uso 

estrito do computador na maioria das escolas, como apontam Echalar e Peixoto 

(2007) e Costa (2015). No entanto, com insólitas adaptações didáticas ao Ensino 

Fundamental Anos Iniciais, desde a origem de seu principal programa de 

informática, enquanto que em casa, predomina o uso massivo do celular pelas 

famílias, como visto em questões anteriores. 

O mapa da exclusão digital, dos anos iniciais do Ensino Fundamental, na 

escola que se realiza o estudo, foi falaciosamente superado, ao equipá-la com 

computadores, pois aproxima os estudantes de um dos aparatos que compõem as 

TDIC, não acompanhando o contexto social de mudanças de aparatos 

tecnológicos. Ademais, desenvolveu em 2019, com os estudantes participantes 

deste estudo, atividades de maneira sistemática no laboratório de informática 

(NASCIMENTO, 2013), realizadas quinzenalmente, um contato que está longe de 

compor um currículo integrado às TDIC. 

Questão 9 

78%

5%

17%

Tempo Diário de Acesso ao Computador ou Notebook
pelos Estudantes

Não Dedica Nenhum Tempo Até 3 Horas Não Responderam
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Em média quanto tempo diário o/a estudante assiste TV? 

 Esta questão voltada à acessibilidade da TV, teve uma pluralidade de 

resultados. A televisão, inserida na década de 1950 na sociedade brasileira, 

alicerçou suas bases, a persuadir comportamentos às gerações ao longo do tempo, 

como visto na obra de Sodré (1989). Nestas sete décadas, foi possível ver na TV, 

segundo Jenkins (2009), a alteração de seu conteúdo, de seu público, a oscilação 

de status, entre alto e baixo, numa constante busca por fiéis seguidores, além de 

alterações no próprio aparelho. 

Conforme os dados do gráfico abaixo, observou-se que, dos que assistem 

TV diariamente a partir de 0 a 4 horas, representam quase 80% dos estudantes, 

com exceção de 11% que não tem nenhum contato, além de 11% que também não 

respondeu à questão, a representar uma margem de erro a algum destes valores: 

 

Gráfico 5 – Média diária de tempo de acesso à TV.  
Fonte: Dados da pesquisa. 

No Brasil, a quantidade de domicílios totais em relação a 2017 e 2018, que 

possuíam TV, permaneceram com a média de 96%, demonstraram pequenas 

retrações, menor que 1%, com expressivo crescimento de aparelhos com tela fina, 

de 69,4% para 74,3%; apresentou queda para índices de TV de tubo, antena 

parabólica e TV por assinatura; em contrapartida, aumento de aparelhos que 

possuem receptor digital e de TVs que acessam a internet, indo de 16,1% em 2017 

para 23,3% em 2018 (IBGE, 2018). Este amplo conglomerado comunicativo, 

conforme Jenkins (2009), convergiu com a indústria informática, e, desse modo, o 

autor indica que, quando um telespectador migra de plataforma, como as infinitas 

janelas possíveis no ciberespaço, dificilmente voltaria a seus encantos, novamente. 
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11%
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Sendo assim, observa-se que indústria modificou a estrutura técnica de seu 

produto, adaptando-se aos nichos de mercado contemporâneos, perpetuando 

novas usabilidades, iniciou-se a era da smart TV, a qual também acessa a internet. 

Vídeos instantâneos em distintos canais livres, feitos pelos próprios consumidores, 

indicados por uma meticulosa inteligência artificial, em um looping infinito sobre 

aquilo que interessa a cada um; plataformas streaming, em que programas da TV 

de outrora, estão à total disposição, além de lançamentos exclusivos de filmes, que 

modificam a relação também com a indústria do cinema. Antes disso, Jenkins 

(2009), corretamente indicou que o conceito de TV com horários, ficaria no 

passado, bem como o ato de assistir em silêncio ou isolado, como analogia ao ato 

de ler, cada vez menos frequente pela sociedade. 

A ampla acessibilidade à TV pelos estudantes, é fruto de uma relação 

histórica, política e econômica, perpetuada nas gerações passadas, a partir da 

segunda metade do século XX na sociedade brasileira, perdurando até o século 

XXI, com sinais de uma leve queda apenas nos últimos cinco anos, ainda 

responsável por construir saberes informais, dividir opiniões, oferecer 

entretenimento, informar e também desinformar. Transformou-se, da mesma 

maneira que os celulares, também em smart, apesar de nem todas as que os 

estudantes possuem acesso, assim o ser, porém, mais do que nunca, está 

preparada para levar seus fiéis telespectadores, onde muitos deles, podem sequer 

saber onde chegar, como em alusão à Alice, que corre sem rumo, sobre a toca do 

coelho (Carroll, 2002). 

Questão 10 

Em média quanto tempo diário o/a estudante joga Videogame? 

 
Conforme mencionado anteriormente, o videogame também faz parte das 

TDIC, por possibilitar acesso à internet (BARANAUSKAS, et al., 2013) e, segundo 

Fadel et al. (2014), podem ser ferramentas de ensino, suporte para a estruturação 

da aprendizagem com base em jogos, ou seja, a gamificação, indicando o contato 

com diferentes possibilidades de narrativas e interatividade, a desenvolver, a 

criatividade e o raciocínio. Com isto, conforme os dados do gráfico da página seguinte, 

observa-se que cerca de 75% dos estudantes não dedicam nenhum tempo ao 

videogame, além de 12% não ter respondido à questão, o que pode representar um 

nível, maior ou menor da usabilidade deste aparato: 
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Gráfico 6 – Média diária de tempo de acesso ao videogame.  
Fonte: Dados da pesquisa. 

Estes dados podem estar relacionados tanto à idade dos estudantes, pelos 

jogos de consoles, exigirem um nível consideravelmente mais complexo de relação, 

quanto às novas formas de jogar, terem sido incorporadas em outros aparatos, 

sendo preferível, como visto em questões anteriores, outros dispositivos com mais 

funções, o que pode indicar também uma relação de custo e benefício. 

 Os consoles, foram objetos cobiçados às infâncias das gerações Y e Z, pelo 

encanto em poder interferir, explorar e modificar aspectos de um universo virtual. 

Tornaram-se objetos culturais, que possibilitam, por meio dos jogos, criar novas 

experiências, percepções e apreciações de diversas artes, porém que por muito 

tempo foram estigmatizados sob o julgamento de serem violentos, sexistas e 

viciantes, quadros estes que tem se modificado, à medida que o universo dos jogos, 

entrou para o mundo dos computadores e, mais tarde, dos celulares, 

movimentando uma indústria que fatura bilhões por ano, no Brasil e no mundo 

(MENDONÇA, 2019).  

 

Síntese: Apreciação às Telas 

Santos (2009) indica que no início do século XX, o período de 

desenvolvimento de uma dada tecnologia, era em média de 37 anos, passando 

para 24 anos, no período entre as guerras mundiais, reduzindo, após Segunda 

Guerra Mundial para 14 anos. Já nas tendências observadas sobre a sociedade 

atual, o período de 1 a 2 anos, às vezes, até meses dentro de um ano, trazem 

resultados significativos sobre avanços técnicos, principalmente voltados às TDIC, 

refletindo nas questões de uso, custo e qualidade dos produtos, que cada vez mais 

rapidamente, podem ser substituídos, movimentado a fluidez mercadológica. 
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Conforme Jenkins (2009), a mudança do compilado funcional está ocorrendo no 

âmago dos aparelhos, mas também, segundo observações de Bauman (1998; 

2001; 2005), Costa (2009), Santos (2009) e Lipovetsky (2004), ocorrem também no 

cérebro dos indivíduos, educando-os como consumidores.  

Desta forma, considerando a Grande Aceleração indicada por Silva e Arbilla 

(2018), os últimos 200 anos de modificações antrópicas, seguem transfigurando os 

modos de vida, da mesma maneira que o ambiente, a formular o período geológico, 

Antropoceno, forjado pela ação humana, tendo como consequência, não somente 

aos aspectos culturais dos indivíduos. Esta incessante produção e consumo de 

aparatos técnicos, ficam, portanto, registrados nas pegadas ecológicas de cada vez 

mais cidadãos, e aliás, cada vez mais cedo, potencializando modificações 

irreversíveis ao meio ambiente. 

Contudo, os estudantes, conforme seus responsáveis, estão passando 

grande parte de seu tempo dedicados às TDIC, em que o aparelho preferido é o 

celular, com 89% das indicações, no período diário, a partir de 0 a mais de 4 horas; 

em segundo, a televisão, com 78% das indicações, com período diário médio indo 

de 0 a 4 horas; terceiro o tablet, com 27%, entre 1 e mais de 4 horas; quarto o 

videogame, com 12%, no período a partir de 0 a 2 horas; e quinto o computador, 

com 5 % das indicações, entre 0 e 3 horas. 

Problematizar este consumo diário voltado às TDIC pelos estudantes, não 

apenas como reflexo da cibercultura ou das revoluções tecnológicas, implica na 

aproximação da escola à família, em delinear estratégias conjuntas sobre as 

características das subjetividades da infância deste tempo, sobre as múltiplas 

identidades culturais, afetivas e cognitivas, que lhes dizem respeito e estão num 

devir constante, como indica Fantin (2016).  

5.3 Interesses extracurriculares 

O objetivo das questões analisadas nesta categoria, questões 5, 11 e 14, foi 

construir uma dimensão maior sobre os interesses dos estudantes, além das 

atividades que estes realizam no ambiente escolar, consistindo em práticas formais 

e não formais da aprendizagem, seja no ambiente familiar ou em outras instituições 

específicas, essenciais para uma educação integral e aberta, que anima, conforme 

Morin (2001) a assimilação do conhecer, do ser, do fazer e do viver junto, a refletir 

no desenvolvimento do processo (não somente) de alfabetização. 
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Questão 5 

Em casa o/a estudante demonstra interesse em quais atividades? 

Nesta questão, os responsáveis poderiam indicar mais de uma opção, 

abordando tanto atividades voltadas às TDIC, quanto atividades voltadas ao 

desenvolvimento cognitivo e sócio-cultural dos estudantes.  Desse modo, foi feita a 

indicação percentual das mesmas, com referência a 100%, sendo o número total 

dos participantes.  

Conforme os responsáveis, apenas 5% dos estudantes têm interesse em 

acessar sites e a fazer pesquisas na web; de 10% a 30 % deles assistem a 

conteúdos diversos em plataformas streaming, interessavam-se por instrumentos 

musicais, jogos de tabuleiro e por jogos de videogame; de 50% a 70%, 

demonstraram interesse por brincar com o animal de estimação e apreciar 

aplicativos do celular; De 70% a 80% tem interesse em brincadeiras com variados 

tipos de brinquedos, mesclando com a imaginação, livros e atividades de leitura e 

escrita, além de jogos no celular e a assistir vídeos na internet. A única opção com 

mais de 80% das indicações foi assistir televisão. 

Em contrapartida, a opção que não teve nenhuma inferência foi navegar em 

redes sociais, o que pode demonstrar que, pela maturidade, em relação a faixa 

etária dos estudantes, os responsáveis os preservam de certa forma, deste contato. 

Em 2020, em razão do estado de calamidade originado pela pandemia, o parecer 

aprovado em 8 de junho, pelo Conselho Nacional de Educação, indica os usos das 

mais variadas mídias sociais, como estratégia para estimular e orientar estudos, 

indicados ao Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino Médio, Ensino Técnico e 

Superior. Todavia, observando a idade mínima para tais finalidades, deixa pois, aos 

responsáveis, a intermediação deste contato na Educação Infantil e Ensino 

Fundamental Anos Iniciais (BRASIL, 2020), o que pode denotar que, se há um 

contato dos estudantes à redes sociais, ele é mediado pelos responsáveis. 

Conforme os professores alfabetizadores A e B, em análise ao comportamento dos 

estudantes, indicaram um contato improdutivo nas redes sociais, porém que não foi 

identificado, nos 72% dos estudantes desta sala de aula.  

A baixa indicação sobre: realização de pesquisas na web, bem como acesso 

a sites (ambas 5%), pode estar relacionada à própria estrutura dos celulares, pois 

muitos deles, comportam desde sua formatação de fábrica, aplicações gratuitas 
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integradas, que funcionam como interfaces de pesquisa ou software de navegação, 

banco de dados de determinados site, como é o caso do aplicativo Google e 

Youtube, por exemplo. Logo, ao acessar estes aplicativos, o usuário, 

automaticamente adentra a sites indexados, em seus bancos de dados, o que pode 

levar a ilusão, de não estar acessando um site, ou pesquisando.  Estas atividades, 

no passado, popularmente tinham um envolvimento mais específico em 

computadores, que inclusive, expressaram-se em baixos índices de uso pelos 

participantes, em contraste ás instituições de ensino básico, que os utilizam 

majoritariamente em suas atividades que relacionam TDIC, podendo modificar, 

desta maneira, o conceito de pesquisar ou acessar sites, a usuários que utilizam 

predominantemente o celular. 

Posto isto, o interesse dos estudantes participantes, por atividades que 

envolvem as TDIC, de 10% a aproximadamente 60%, foram: assistir a conteúdos 

diversos em plataformas streaming e jogos de videogame, ambos com 11% e 61% 

interessaram-se por aplicativos do celular. Indicações entre 70% a 

aproximadamente 85% foram: assistir vídeos na internet, com 72%, jogos no celular 

com indicação relativa a 77% e assistir TV, com 83%. 

Neste sentido, o índice relativamente baixo de interesse por jogos de 

videogame, pode estar ligado às circunstâncias da acessibilidade, como visto na 

questão anterior. Já o índice equivalente, voltado à plataforma streaming, 

possivelmente relaciona-se à convergência midiática, indicada por Jenkins (2009), 

em que os usuários, encontram na rede, acesso à conteúdos de forma livre, não 

sendo interessante pagar pelo acesso, como ocorre com o caso da TV por 

assinatura (IBGE, 2018). 

As opções com índices entre 70% e 80% aproximadamente, indicadas por 

assistir vídeos na internet e interesse a jogos de celular, podem corresponder ao 

fator, antes elencado conforme a visão de Jenkins (2009). No entanto, a grande 

maioria dos participantes, não indica diretamente uma migração de plataforma, com 

interesse voltado apenas à internet, pois a TV obteve o índice mais expressivo, 

sobre o interesse voltado às TDIC.  

A indicação: aplicativos do celular, que teve 61% das indicações, pode ter 

sido mal colocada no questionário, em razão de indicar dúbia margem interpretativa 

aos respondentes, como explanado anteriormente sobre as questões em relação à 

pesquisa e acesso à sites, além das outras opções relacionadas a jogos de celular 
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e assistir vídeos na internet, os quais possuem também esta funcionalidade, neste 

aparelho. De modo geral, na família, o contato com a cultura digital, em atividades 

casuais, pelos estudantes sobressai exponencialmente em relação ao contato com 

as TDIC, desenvolvido em ambientes formais de aprendizagem, ou seja, na escola. 

Das atividades que não possuem relação com as TDIC, com menor índice 

de interesse pelos estudantes foi indicado: jogos de tabuleiro, com 16% das 

indicações, seguidos por tocar instrumento musical com 27%. Com 50 % das 

indicações foi constatado, brincar com animal de estimação. Os maiores índices, 

destas atividades, tiveram respectivamente a indicação de 72%, para brincadeiras 

realizadas com brinquedos, brincadeiras inventadas e o interesse por livros e 

atividades de leitura. 

Segundo a visão de Fantin (2016), não basta assegurar a participação da 

infância à cultura digital de seu tempo, é preciso incentivar e defender seu direito à 

arte, ao brincar, aos aspectos da formação lúdica, a fim de promover sua 

integridade psicológica e inclusão social. No entanto, o questionário poderia ter 

abordado, o tempo dedicado a estas atividades, para uma compreensão mais 

aprofundada, indicando se há um equilíbrio ou não entre estas atividades. Enquanto 

isto, na escola, estas atividades podem ser desenvolvidas de maneira 

interdisciplinar, como aponta Olivatti (2019), sobre as metodologias ativas, de modo 

que enriqueça, o pensar, o sentir, o agir e as subjetividades dos estudantes 

(FANTIN, 2016). 

Questão 11 

Em média quanto tempo diário o/a estudante dedica para estudos fora da escola? 

Esta pergunta, seguindo o modelo das questões da categoria de análise 

anterior, teve o intuito de identificar a relação ao tempo de estudo que os estudantes 

possuem no ambiente familiar, conforme seus responsáveis. Ao período, menor de 

uma hora, constatou-se 22% das indicações.  Uma hora, 34%. Até 2 horas, 38% e 

até 3 horas, 6%. Não houve nenhuma indicação para as opções: não dedica 

nenhum tempo até 4 horas e mais de 4 horas. Com isto, aos períodos com 

indicações mais expressivas, a partir de 0 até 2 horas diárias, sejam realizando 

tarefas, praticando a leitura ou escrita, somaram 94% dos estudantes. 

Conforme a visão do PA-C, uma das dificuldades encontradas no trabalho 

de alfabetizar, é a falta de incentivo familiar. Esta questão envolve diversos fatores, 
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que eticamente são difíceis de serem elencados, sem mergulhar em questões que 

envolvam dimensões psicológicas dos responsáveis, o que não foi o objetivo desta 

pesquisa. Em contraponto, conforme constatado na resposta dos responsáveis, 

indicaram que os estudantes dedicam, ao menos um período de em média uma 

hora de aprendizado em casa, o que possivelmente pode ser acompanhado por 

estes.  

Neste segmento, a estratégia proposta pelo MEC, em aproximar a família ao 

processo de alfabetização, é a literacia familiar, (BRASIL, 2019), com o programa 

Conta pra mim (mencionado no ponto 3.4 do capítulo 3), vigente em 2020. O 

reverbério deste, quanto a sua efetivação e reflexos na aprendizagem dos 

estudantes, bem como na adaptação pelos responsáveis, demandam, portanto, 

pesquisas futuras.  

Questão 14 

O/A estudante participa de alguma atividade fora da escola? 

 A questão, buscou entender sobre as possibilidades que os estudantes têm 

em realizar atividades extraclasse, as quais podem, de certa maneira, refletir sobre 

o desenvolvimento da aprendizagem sobre o nível de alfabetização, pelo 

desenvolvimento de múltiplos aspectos cognitivos. Questionou-se, portanto, sobre 

possíveis atividades que os estudantes poderiam fazer em outra instituição, pública 

ou privada.  

Observou-se, que:  77% dos responsáveis indicou que os estudantes não 

realizam nenhuma atividade extracurricular; 12 % aulas de canto; 6% aulas de 

dança; e, 6% indicou na opção outras, indicando: escola bíblica. Nesta questão, 

haviam também as opções: esportes, curso de línguas ou de instrumento musical, 

porém, não houve nenhuma indicação para estas. 

Ao visitar registros históricos do acervo escolar, por meio de fotografias e 

memorandos internos, foi possível identificar que na escola, em que se realizou o 

estudo, houve no passado o desenvolvimento de oficinas de corte e costura, 

fanfarra, esportes e aula de pintura em tela. As atividades extracurriculares que 

resistem até os dias atuais são: aulas de violão, flauta doce e canto – este último, 

inclusive teve 12% das indicações. Neste sentido, pode-se observar, que o laço 

social da escola com a comunidade foi se enfraquecendo, em que a escola, por 
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falta de recursos ou estratégias administrativas, foi deixando de oferecer outras 

oportunidades de aprendizado, que incentivam o conhecimento da unidualidade 

que compõe o indivíduo (MORIN, 2001), ao desenvolver múltiplas habilidades, em 

um ambiente multicultural. 

 Desta forma, a infância, enclausurada em casa, sob os encantos das TDIC, 

seja pela televisão, como aponta Costa (2009) ou ao mundo dos apps, conforme 

Fantin (2016), podem severamente moldar as identidades destes indivíduos, para 

que estes não pensem por si, ficando limitados, sem descobrir seu íntimo potencial, 

a passar a vida na plateia, como espectadores hipnotizados por realidades 

ficcionais, fluídas e efêmeras (BAUMAN, 2001). Logo cabe a escola multiletrar os 

estudantes a este contexto digital. 

Síntese: Atividades múltiplas, múltiplas possibilidades 

Tratar das diferentes dimensões das corporeidades que compõem a 

infância, pelo relacionamento que esta passa a ter, com as múltiplas atividades, 

que envolvem as TDIC, cada vez mais comum ao contexto infantil, de modo que 

estejam em consonância com o desenvolvimento das “mídias naturais”, conforme 

Fantin (2016 p. 612), compostas pela mente, cultura, afeto e sociabilidade é 

extremamente necessário ao contexto educacional contemporâneo.  

Observando as relações que as diferentes gerações vieram a ter e têm com 

as TDIC, que, consequentemente afetam os modelos culturais de família, indicados 

por Casarotto (2019); Haase (2011); Kaifi et al. (2012); Oliveira (2019); Ruiz e Pérez 

(2017), pode-se reconhecer que no Brasil, é principalmente a partir da geração X 

que são vistos, com mais expressividade o processo de inserção de tecnologias no 

contexto social. Esta geração por tanto, compõe os avós e pais da geração alpha, 

que estão de certa forma, mediando o maior contato dos estudantes com as TDIC.  

Os modelos de família mononuclear, que por muito tempo foram 

predominantes no século XX, passaram a diluir-se, refletindo em moldes familiares 

fluidos do início do século XXI (OLIVEIRA, 2019). Desse modo, a crescente 

urbanização, impulsionada pelas mudanças tecnológicas remodelaram aspectos 

culturais. Como por exemplo, podem ser citadas, a presença da mulher como 

crescente força no mercado de trabalho, que passa a dedicar-se a outras 

atividades, além da família e, questões de segurança, que isolam as residências 

com grades, cadeados, portarias, câmeras de segurança. Posto isto, as 
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brincadeiras de rua na infância, foram sendo substituídas pelas bábás digitais, 

horas em frente à TV, até o expressivo domínio do celular, que compilou múltiplas 

funções de outros aparelhos (JENKINS, 2009). Estes e muitos outros aspectos, 

podem reverberar nos bancos das escolas de hoje, resultando conforme Costa 

(2005), em estudantes com novas capacidades e também, necessidades.  

O processo de adaptação destes indivíduos que passam a ser concebidos 

como estudantes, ao adentrar no contexto escolar, a conviver diariamente com 20, 

25, 30 outros, a respeitar regras e horários, condicionados a produzir escrita, por 

exemplo, pode ser traumático para muitos. Isso pode ir de encontro, ao relato do 

PA-A, que indicou, crescente número de estudantes “com laudo médico”, bem 

como, com “falta de limites”. Estas correlações, que possui em suas entrelinhas, 

outros fatores implícitos como superproteção, consumo infantil, assim como 

desamparo social ou familiar, por exemplo, indicam que o processo educativo, tanto 

no ambiente formal, quanto em não formal, tornaram-se urgentemente mais 

complexos neste século. É preciso levar a infância, a “[...] interagir, representar, 

simbolizar e ampliar a própria personalidade no encontro com o mundo e com a 

alteridade” (FANTIN, 2016, p. 612), desafio constante na escola, que pode 

encontrar apoio, aproximando estratégias de maneira conjunta com a família, neste 

sentido. 

5.4 Interesses ciberculturais dos estudantes 

Nas questões 12, 13, 15 e 16 o objetivo foi identificar possíveis critérios de 

uso e interesses às TDIC pelos estudantes, bem como o comportamento dos 

responsáveis diante dessas questões. 

Questão 12 

Você sabe que tipo de jogo o/a estudante costuma jogar? 

Esta questão primeiramente indicava para o responsável assinalar sim ou 

não. Após, se a indicação fosse sim, este indicava o nome ou tipo de jogo que o 

estudante tem contato, com intuito de discutir sobre as contribuições que estes 

podem trazer para a aprendizagem. Constatou-se, portanto, que: 83% dos 

responsáveis indicaram saber sobre jogos que os estudantes acessam, apesar de 

apenas 75% ter indicado o nome ou tipo de jogo; 6% não respondeu e 11% indicou 

que não sabe. 
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Dos que descreveram tipos de jogos, em categorias mais generalistas, 

constatou-se: jogos de pintar, corrida, futebol, instrumentos musicais, perguntas e 

respostas, da escola junto a família, de carro, de videogame, luta, memória, tiro ao 

alvo, quebra-cabeça, forca, nome dos animais, números e de celular. 

Dos que descreveram o nome dos jogos de maneira mais específica, 

constatou-se: Super Mario, Oppadoll, Garena Free Fire, Talking Tom, Pou, Jogos 

interativos do Tigor, Block Craft 3D, Subway Surfers, Clash Royale, Sudoku e 

Minecraft. 

Neste sentido, segundo Lucchese e Ribeiro (2012) alguns dos jogos digitais 

mencionados acima, podem ser classificados, conforme o quadro abaixo:  

Quadro 7 – Jogos digitais apreciados pelos estudantes 

Classificação Características Jogos 

Ação Estimulam o raciocínio lógico 
de maneira rápida. 

Subway Surfers 

Estratégia, Simulação e 
Sobrevivência 

Desenvolvem experiências 
imersivas complexas, em que 

as habilidades cognitivas 
auxiliam em tomadas de 
decisões a alcançar os 

objetivos do jogo. 

Clash Royale  
 Garena Free Fire  

 Block Craft 3D  
 Minecraft 

Esportes Simulados  
São baseados em aspectos 

dos esportes reais. 

Corrida 
 Tiro ao alvo 

Futebol 
Luta 

 
 

Educacionais  
 

 
 

O objetivo é ensinar alguma 
habilidade, com aspectos 

pedagógicos.  

Jogo da memória 
 Quebra cabeça 

 Nome dos animais 
 Números 

 Forca 
Instrumentos Musicais 
Perguntas e respostas 

Pintar 
 Sudoku 

Casuais Jogos com desafios simples e 
soluções rápidas, com enredo 

pouco elaborado. 

Oppadoll 
 Jogos interativos do Tigor 

 Talking Tom 
 Pou 

Aventura O avatar é movido por 
mundos complexos, 

acumulando itens, resolvendo 
problemas, para enfim 

alcançar o objetivo final de 
cada fase. 

Super Mario 

Fonte: Baseado em Lucchese e Ribeiro (2012); Dados da pesquisa. 

Os jogos mencionados pelos responsáveis, podem ser classificados em 

outras subcategorias ou mesclarem-se com as categorias descritas, além de outras 

existentes. Por exemplo, os que são jogados de maneira online, são também 
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descritos conforme Mendonça (2019), como Massive Multiplayer Online (MMO). 

Como é o caso de Clash Royale, com classificação de 10 anos por razões de conter 

conteúdo violento, enquadrando-se também em role-playing game, uma adaptação 

de jogos de mesa (LUCCHESE; RIBEIRO, 2012). Garena Free Fire, também é 

MMO, com indicação para 14 anos, também por conter conteúdo violento.  

Outro jogo que possui classificação indicada a 12 anos é o Block Craft 3D, 

em razão do conteúdo ser considerado impactante. Apesar da classificação 

indicada, as interfaces dos jogos são bem diferentes, reconhecendo, portanto, que 

entre os jogos descritos, três não condizem com a faixa etária dos estudantes 

participantes da pesquisa, contestando a colocação do PA-C, sobre a percepção 

sobre o contato que os estudantes possuem com as TDIC, em que indica perceber 

“contato somente com jogos envolvendo violência”.  

O desenvolvimento humano, vincula-se ao ato do brincar, do jogar, do 

simular.  Nesta perspectiva, a gamificação encontra terreno fértil ao promover 

experiências atrativas ao imaginário infantil, desenvolvendo inúmeras áreas 

cognitivas, no entanto a verificação do conteúdo e orientação dos responsáveis são 

essenciais para que este desenvolvimento ocorra de maneira saudável.  

A maioria dos jogos digitais descritos, representam aspectos positivos para 

o processo educativo, representando as possibilidades, que segundo Fadel el al. 

(2014), Rojo (2017), Olivatti (2019) podem promover, não somente a apreensão 

dos estudantes sobre determinada temática, mas um desenvolvimento lúdico da 

interpretação, noção de sequência e padrões, espírito de equipe, liderança, 

estímulo por meio de desafios e missões, evoluir para ultrapassar níveis, 

perspectivas de futuro, organização e criação de ordem, além de reconhecer o 

feedback de suas ações. Contudo, há autores, como Desmurget (2019), que 

condena a exponencial exposição da infância aos jogos digitais.  

Nas principais plataformas digitais distribuidoras de aplicativos, podem ser 

encontrados uma infinidade de jogos voltados ao processo de alfabetização como: 

Formar palavras, Alfabetizando, EduEdu Alfabetizando sem Dificuldades, Palma 

escola, Ler e Contar, Bini Super ABC, Silabando, entre outros, geralmente feitos 

por desenvolvedores brasileiros, porém sem a expressividade de downloads que 

os jogos descritos pelos responsáveis possuem.  

Nas aulas de informática expostas no blog da escola, com temas indicados 

pelo professor regente da turma do 1º ano, foi possível identificar que os jogos 
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desenvolvidos pelos estudantes, condizem com as premissas da gamificação, 

tornando-se uma atividade dinâmica e prazerosa para os estudantes, apesar de 

nem sempre atrair a todos, como lembra Fadel, et al. (2014), podendo, como toda 

dinâmica, encontrar resistência, por parte de estudantes que podem não se adaptar 

à atividade. Os jogos digitais, desenvolvidos didaticamente, como componentes do 

plano de trabalho na escola, em ambientes formais, assim como atividade de lazer, 

em casa, são saudáveis para o desenvolvimento do estudante, cabendo à família 

e aos professores orientá-los com objetividade, para não se tornarem uma atividade 

vazia, ou inapropriada, o que pode trazer, à longo prazo, conforme Fadel, et al. 

(2014), benefícios para aprendizagem, apesar de haver visões controversas, como 

será visto na síntese adiante. 

 

Questão 13 

Que tipo de vídeos o/a estudante gosta de assistir? 

Nesta questão os responsáveis podiam indicar mais de uma opção, sobre as 

preferências de conteúdo em vídeos na web, com o intuito de identificar as 

categorias mais atrativas aos estudantes. Furtado (2019) aponta que cabe aos 

educadores e à família promover a curadoria de conteúdo acessado pelos 

estudantes, de maneira que possam contribuir em práticas educacionais, sócio-

culturais e que promovam a cidadania, pois quanto mais agradável é o espetáculo 

aos olhos dos pequenos, mais estes podem ficar propensos às armadilhas do 

capital. 

 Os resultados obtidos foram: vídeos de humor e sobre brinquedos com 61%; 

38% vídeos educativos; 33% musicais e sobre animais; 16 % sobre jogos, 5% sobre 

esportes e 5% na opção semi-aberta indicou: “Luccas Neto”36. 

 Conforme as indicações, identifica-se que o contato que a maioria dos 

estudantes têm, a conteúdos de plataformas de vídeo, são voltados ao 

entretenimento. Segundo Costa (2009), é justamente na amálgama deste ethos que 

a economia encontra seu alicerce, promovendo vontades e modelando 

subjetividades, trazendo à escola o desafio de compor um campo mais atrativo que 

                                                             
36 Possui o maior canal Infantil do Youtube no Brasil e é criador da empresa Luccas Toon, com uma 
infinidade de produtos voltados a este público. 
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o encontrado na cultura audiovisual, de forma que problematize questões 

simbólicas do consumo (FANTIN, 2016). 

  

Questão 15 

O acesso que o/a estudante tem às TDIC é supervisionado? 

Esta questão investigou sobre a supervisão dos responsáveis, em relação 

aos variados conteúdos, que os estudantes são expostos nas TDIC. Neste sentido, 

89% afirmou sempre acompanhar os conteúdos acessados pelos estudantes e 11% 

afirmaram acompanhar ocasionalmente o acesso, indo ao encontro por exemplo, 

da questão voltada ao tipo de jogos que os estudantes acessam. Havia também a 

opção “nunca acompanho”, porém que não teve nenhuma indicação. 

Para Fantin (2016) as mídias digitais gradualmente conduzem mudanças 

dos perfis dos usuários, considerando-os como prosumers, indicando a confluência 

entre espectadores e consumidores, os quais passam a produzir conteúdo. Por esta 

questão, cresce no universo infantil, o desejo em ostentar, gerar influência, a 

exemplo de seus antecessores, das gerações Y e Z, que antes mesmo de 

completarem 20 anos, muitos chegaram ao poder de influência a milhões de 

pessoas37 na internet. O caminho para isso, diferente de outros momentos do país, 

em que o esporte representava maior apreço social, por exemplo, transpõem-se no 

anseio em ser youtuber, digital influencer, gamer, editor de vídeo, criador de 

memes, paródias, entre outros, inclusive que podem ser trabalhados com os 

estudantes, conforme Rojo (2017) na perspectiva dos multiletramentos, além de 

projetar expectativas quanto a esta gama de profissões, no futuro.   

Posto isto, como observado em pontos anteriores, Thoman e Joolls (2003), 

Soares (2004), Rojo (2009) e Fantin (2016), indicam a perspectiva da mídia-

educação, incluindo neste contexto o letramento digital, voltado para o uso 

consciente das redes, como princípio da cidadania, de modo que aproxime neste 

diálogo, no caso da infância, também a família. 

  

Questão 16 

                                                             
37 Segundo Oliveira e Barbosa (2019), quando o indivíduo alcança de mil a 5 mil seguidores, passa 
a ser considerado um nano-influencer; de 10 mil a 50 mil, micro-influencer; de 500 mil a 1 milhão, 

macro-influencer; com mais de 1 milhão, mega-influencer. 



  

159 
 

Na família quem tem mais domínio em relação às TDIC? 

Esta questão visava refletir sobre o nível de instrução familiar quanto às 

TDIC. Mais de 70% dos responsáveis indicaram que, tanto as crianças quanto os 

adultos da família são instruídos em relação ao uso destas, 11% apenas pelas 

crianças e 17 % apenas pelos adultos. 

Diferente do que Prensky (2001) considerava no início do século XX, as 

demais gerações, não somente a dos nativos digitais, adaptaram-se e 

reinventaram-se ao utilizar cotidianamente, diferentes aparatos tecnológicos. 

Apesar do contexto escolar ainda representar fatores de grande resistência às 

TDIC, seu uso social é massivo, alcançando na geração X brasileira, por exemplo, 

o ápice de consumo de celulares, além de predominar o uso pela população que 

não possuía nível superior completo (IBGE, 2018). 

Conforme os relatados dos professores de informática educativa, no 

laboratório de informática, alguns estudantes necessitam de auxílio para manusear 

o computador, possivelmente por não possuírem contato com este aparato em suas 

casas. Entretanto, com o resultado desta questão, foi possível identificar que, a 

instrução às TDIC, tanto dos estudantes quanto de seus responsáveis, concorre 

em uma linha convergente, embora esta facilidade em manusear certos aparatos, 

não represente, segundo Fantin (2016) a disposição de habilidade crítica ou 

reflexiva sobre o funcionamento destes, além das lógicas midiáticas que são 

expostos ao utilizá-los. 

Síntese: Nas ondas do Ciberespaço 

Diante dos resultados das questões desta categoria, pode-se afirmar que a 

exposição às TDIC, seja ao assistir TV, canais da internet, clips, tutoriais, desenhos, 

jogar, é parte do contexto da geração alpha. Entretanto, diferente do contexto das 

gerações passadas, que primeiramente, familiarizaram-se com a TV, ou 

computador, ou videogame, a geração alpha por sua vez, tem maior propensão e 

possibilidade de realizar estas ações por meio do celular ou smartphone, 

conciliando estas diferentes funções em um só aparelho, (JENKINS, 2009), 

possibilitando, experiências individuais, de acordo com a subjetividade de cada um. 

Nesta perspectiva, há estratégias que podem ser desenvolvidas em 

ambientes formais de aprendizagem, como é o caso da gamificação, que 
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acompanha o se dar social em diversos aspectos, e que, a partir desta atividade, 

simula aspectos da realidade, experenciados por si próprio, porém, com seus 

avatares, as consequências de uma determinada ação. O arsenal biológico e 

cultural humano, deparara-se com novas variações de tempo, espectros, formas, 

sons, reações, entre outras possibilidades, sejam latentes ou explícitas, 

milimetricamente pensadas, desenhadas e codificadas por equipes de designers, 

como indica Jenkins (2009), além de engenheiros de softwares, artistas gráficos, 

programadores, músicos e produtores, possibilitando novas formas de olhar, 

entender e atuar em determinado contexto. Além disto, se houver morte ou erro, 

nunca é o fim do jogo, mas a possibilidade de evoluir. 

Os cumprimentos das ondas ciberespaciais oscilam nos limites da 

acessibilidade. A amplitude do processo educativo, segundo Fantin (2016), torna-

se cada vez mais desafiador à escola e família, considerando a transcendência do 

contato com o mundo digital às identidades infantis, em seus aspectos culturais, 

cognitivos e afetivos. A infância, muitas das vezes, à deriva, encontram um colete 

salva vidas (gamificação, multiletramentos), sem saber, se quiçá um dia, terá as 

instruções sobre o mergulho seguro, autônomo e crítico, sobre as profundezas do 

oceano ciberespacial. 

5.5 Nível de alfabetização dos estudantes  

 Neste ponto, relacionam-se os resultados obtidos nos questionários, 

voltados aos responsáveis, quanto o contato que os estudantes possuem em 

relação às TDIC, com o resultado do processo avaliativos dos estudantes, em 

relação ao nível de alfabetização alcançado em 2019, que partem da avaliação 

interna adotada pela escola, conforme o modelo proposto por Ferreiro e Teberosky 

(1985), a sondagem.  

Os cinco níveis, que a sondagem engloba, indo do pré-silábico, passado ao 

silábico sem valor, após, silábico com valor, e então, silábico alfabético até o 

alfabético, representam por meio de hipóteses, o nível da escrita que os estudantes 

se encontram, como explanado no capítulo 3. O objetivo desta avaliação na escola, 

é diagnosticar o desempenho dos estudantes, quanto aos avanços e retrocessos 

sobre o nível de alfabetização de maneira geral, por meio desta avaliação, 

discutindo estratégias a serem tomadas em conjunto com os professores 

alfabetizadores de cada turma, nos conselhos de classe, realizados 



  

161 
 

bimestralmente. Desse modo, os estudantes que não representam avanços ao 

longo dos meses, ficando estagnados em algum destes níveis, a equipe 

pedagógica procura contatar a família para esclarecer as dificuldades, realizar 

reforço com tarefas, estudos dirigidos em agrupamentos, entre outras 

possibilidades. 

De acordo com as instruções da escola, esta avaliação interna, deve ser 

aplicada pelo professor regente da turma de alfabetização em todos os bimestres, 

o qual está em contato direto com o processo de desenvolvimento do estudante 

diariamente. Desse modo, o professor regente escolheu as palavras a serem 

avaliadas, sem interferência, em nenhuma fase no processo, por parte da 

pesquisadora. 

 Assim, as avaliações foram aplicadas em sala de aula, de maneira individual 

com cada estudante, pelo professor regente do 1º ano, processo este, adequado e 

formalizado pela escola, vindo a sofrer alterações apenas em 2020 em razão da 

pandemia. Logo, em 2019, na turma analisada, ocorreram, portanto, nos meses de 

abril, maio, junho, setembro, outubro e novembro de 2019, não havendo contato 

direto com os estudantes, tão pouco, com a formulação das avaliações.  

O contato com estudantes foi indireto. Se deu apenas com os responsáveis, 

por meio do questionário e com as avaliações já finalizadas, no mês de dezembro 

de 2019, vindo a formular as análises sobre este processo, os correlacionando com 

o contato com as TDIC pelos estudantes, conforme seus responsáveis. Com isto, 

as palavras e frases, como indicam Ferreiro e Teberosky (1985), foram adaptadas 

pelo professor regente, ditadas aos estudantes, para que espontaneamente estes 

escrevessem, sem repreensões quanto aos erros observados. 

Os resultados de cada estudante, foram selecionados conforme as 

repercussões obtidas em cada bimestre, considerando, para o 1º bimestre, a 

avaliação realizada no dia 08 de abril de 2019, no 2º bimestre, a avaliação que foi 

aplicada no dia 03 de junho de 2019, a avaliação para o 3º bimestre, realizou-se no 

dia 17 de setembro de 2019 e, a do 4º bimestre, no dia 12 de novembro. Aos 

estudantes que ocasionalmente faltaram no dia da aplicação, a mesma realizou-se 

em datas próximas, no mesmo mês.  

Seguindo este parâmetro, além de identificar o resultado final, obtido na 

última avaliação, foi possível identificar os avanços dos estudantes durante o 

processo. Como nos resultados obtidos nos questionários direcionados aos 
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responsáveis, o resultado por nível que os estudantes alcançaram, serão expostos 

em referência percentual, com a relação de 18 estudantes participantes, sendo 

100%. As avaliações foram digitalizadas com o aplicativo CamScanner. 

No primeiro bimestre, as palavras que compuseram a sondagem foram: 1- 

chocolate, 2-picolé, 3-bala, 4-doce, 5-suco e, a frase: A bala é de coco. O campo 

semântico, escolhido pela professora regente da sala, foi composto por palavras 

que se relacionam com doces.  

Conforme os resultados das avaliações, no 1º bimestre (Apêndice 9), 62% 

dos estudantes estavam no nível pré-silábico, 27% no silábico sem valor e 11%, 

silábico com valor. Esta primeira avaliação, conforme Rodrigues (2012), é bastante 

decisiva para o trabalho do professor, por possibilitar seu o reconhecimento sobre 

a turma, conhecendo as particularidades dos estudantes, permitindo-o então 

estruturar melhor seu planejamento e direcionamento de atividades. Desse modo, 

é difícil de indicar algum tipo de lógica na escrita, para um observador de fora, como 

visto nos exemplos a seguir, sobre duas avaliações deste período: 

 

 

Imagem 3 – Tentativa de escrita – pré-silábica 
Fonte: Dados da pesquisa. 

Neste sentido, com a constatação da grande maioria dos estudantes no 1º 

bimestre, estarem no nível pré-silábico, é parte do processo natural da 

alfabetização. Os estudantes ingressam no 1º ano, trazendo conhecimentos 

básicos sobre as letras, números, e conceitos de diferentes disciplinas, que forma 

trabalhados de maneira lúdica na educação infantil, sem aprofundar sobre a 
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estruturação das palavras, além de, em diferentes contextos, alguns não terem tido 

a oportunidade do contato com o processo educativo formal na Educação Infantil, 

embora o Ensino Básico iniciar obrigatoriamente aos 4 anos (BRASIL, 2013b), 

considerados assim, estudantes entrantes.  

O nível pré-silábico, segundo Ferreiro e Teberosky (1985), indicam a fase 

inicial de tentativa de escrever pelo estudante, em que este não relaciona o som 

das letras, ou fonemas de uma palavra à sua escrita, escrevendo as letras que 

conhece geralmente. Segundo as autoras, o estudante, nesta fase, pode não 

diferenciar números de letras e também criar diferentes símbolos para representar 

sua escrita, o que não foi o caso deste exemplo, assim como dos outros estudantes 

participantes da pesquisa em geral. 

 É difícil encontrar sentido nas palavras e a frase descrita pelos estudantes, 

no entanto é observado uma apreensão diferente sobre a frase, a qual está na 

última linha. Um estudante indica a noção de espaço entre as palavras, utilizando 

um hífen para separá-las, e outro, além do espaço, algumas pontuações entre as 

letras. Com base em estudos psicogenéticos, teoria que fundamenta esta 

estratégia, o incentivo nesta fase é crucial, em que mínimos detalhes, podem 

encorajar o estudante a ir além (FERREIRO, 1999).  Logo, o nível posterior, é o 

silábico sem valor sonoro, como visto no exemplo da imagem seguinte, também 

sobre uma avaliação do 1º bimestre:  

 

 

Imagem 4 – Tentativa de escrita – silábica sem valor 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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No exemplo da avaliação da página anterior, identifica-se, por exemplo no 

número 1, na tentativa do estudante em escrever chocolate, a representação 

“XOLD”. Neste caso, o X, utilizado para representar o CH, possui uma primeira 

apreensão sobre o som da palavra, porém, este tipo de apreensão à outras 

palavras ainda precisavam ser aprofundadas. Por esta razão a professora regente 

pode não ter considerado o estudante, estar no nível pré-silábico, pois a fase 

silábica sem valor, conforme Lopes (2010), indica as primeiras apreensões do 

estudante em representar corretamente uma palavra. 

Na avaliação do 2º bimestre, a qual ocorreu ao encerrar o primeiro semestre 

do ano letivo, foi possível é possível reconhecer, um grande avanço dos 

estudantes, de forma que não foi constado nenhum estudante participante da 

pesquisa no nível pré-silábico. Estavam: 33% no nível silábico sem valor, 17 % 

silábico com valor, 33% silábico alfabético e 17% alcançaram o nível alfabético. As 

palavras ditadas nesta avaliação (Apêndice 10), foram: 1-papagaio, 2-girafa, 3-

macaco, 4-gato, 5-boi e a frase: Meu gato não toma leite. O campo semântico, 

portanto, foi animal.  

Nos exemplos da imagem abaixo, são identificadas hipóteses de escrita 

silábica. Os dois níveis, com e sem valor, segundo Lopes (2010), podem se 

assemelhar, havendo momentos que o estudante pode oscilar entre um e outro: 

 

 
Imagem 5 – Tentativa de escrita – silábica com e sem valor 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Os exemplos acima, classificados pela professora regente, podem trazer 

dúbia interpretação, em razão da proximidade que estes níveis possuem, quanto a 

classificação. Logo, a tarefa de indicar o nível real nesta fase é difícil, por 

representar uma fase transicional do aprendizado, em que, conforme Lopes (2010, 

p. 9), “cada letra vale para uma sílaba”.  

No número 3 por exemplo, na palavra MACACO, um estudante representou 

“MAIO” e o outro “MAMO”. Ambas representações, fogem à classificação, por haver 

uma quarta letra que não faria sentido. Embora estas letras a mais, observadas 

também em outras palavras, parecerem não fazer sentido, representam justamente 

a tentativa que leva os estudantes a alcançar o outro nível, o silábico alfabético.  

De acordo com a avaliação para o 3º bimestre (Apêndice 11), realizada em 

setembro de 2019, as palavras ditadas foram: 1-abacaxi, 2-banana, 3-goiaba, 4-

melão, 5-uva e a frase: Eu tomei suco de uva. O campo semântico escolhido pela 

professora regente foi frutas.  

Neste bimestre, o avanço dos estudantes novamente deu salto, não 

constando nenhum estudante nos níveis pré-silábico e silábico sem valor: 12% 

mantiveram-se no nível silábico com valor, 38% em silábico alfabético e 50% 

alcançaram o nível alfabético. No exemplo seguinte, é observado o processo 

evolutivo de um estudante, entre o 1º e 3º bimestre, do nível silábico sem valor para 

o silábico alfabético:  

 

Imagem 6 – Tentativa de escrita – silábica com valor a silábica alfabética.  
Fonte: Dados da pesquisa. 
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 A fase silábica, composta por três níveis, corresponde, segundo Lopes 

(2010) a transição para o nível alfabético. Aos poucos, pelo contato e 

desenvolvimento de atividades que estimulam a escrita e a leitura, o estudante 

constrói a apreensão em que apenas uma letra por sílaba é insuficiente para 

construir a palavra. Desta maneira, o autor aponta que, mesmo o estudante 

chegando ao nível silábico alfabético, omitindo algumas letras, representa um 

progresso e não um retrocesso (LOPES, 2010).  

O salto evolutivo dos estudantes, pode ocorrer pela diversidade de 

atividades trabalhadas pela professora, além das temáticas abordadas no  livro 

didático, que abrangem, por exemplo, no eixo leitura: estudos sobre capa de livro, 

letra de canção, história em quadrinho, texto instrucional, pintura, história em 

versos, cantiga popular, lista, fábula, bilhete, convite, cartaz, poema, história, texto 

informativo, receita, legenda; no eixo oralidade: troca de opinião, discussões, 

reconto de histórias, instrução para brincadeira, exposição oral, cantiga, recado e 

convite falado; e, em  estudos da língua: o alfabeto, encontro de vogais, estudo do 

sistema alfabético de escrita com apresentação dos grafemas e fonemas, 

produções orais e escritas de texto (TRINCONI, 2017), porém que deixam a desejar 

na integração às TDIC. 

O tipo de letra que os estudantes se alfabetizam na escola em que se 

realizou o estudo de caso, é o sistema caixa alta, embora seja orientado e indicado 

os diferentes tipos de letras nas atividades desenvolvidas. Nessa altura do ano, por 

meio das sondagens, já foi percebido que os estudantes mais familiarizados pela 

letra cursiva, por exemplo, por meio de atividades de caligrafia, aplicadas pela 

professora regente e do livro didático, passam a usá-la em seus nomes, porém na 

avaliação, mantém-se o formato caixa alta. 

No 4º bimestre, a última avaliação foi realizada em novembro (Apêndice 12). 

As palavras ditadas foram: 1-papagaio, 2-macaco, 3-gorila, 4-sapo, 5-boi. A frase 

não foi especificada nesta avaliação, sem justificativas pela professora regente, 

portanto, não constou nas avaliações dos estudantes. O campo semântico 

observado, foi novamente, animais e com palavras que já foram trabalhadas em 

outras avaliações 

A razão de não haver frase para a análise, justamente na última avaliação 

pode ter ocorrido pela professora regente já conhecer o nível dos estudantes, ou 

em razão de seguir parâmetros obtidos pelos estudantes em outras avalições.  
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A forma como a sondagem foi aplicada, foi adaptada pela professora 

regente, visto, por exemplo, ao ter sido ditadas, cinco palavras, mais a frase, em 

que se repetiam palavras dissílabas e trissílabas, ao invés de quatro palavras entre 

polissílaba, trissílaba, dissílaba e monossílaba, e então, mais a frase, como indicam 

Ferreiro e Teberoski (1985). Neste sentido, os resultados do último bimestre 

alcançados pelos estudantes, representaram: 5% no nível silábico com valor, 11% 

em silábico alfabético e 84% sobre o nível alfabético. 

O fato da última avaliação ter ficado incompleta, comprometeu a observação 

sobre o desenvolvimento dos estudantes sobre mais estruturas da escrita, além 

das palavras, como o espaçamento entre as palavras na frase, a pontuação, a 

noção de sequência, pois entre a penúltima avaliação realizada em setembro, 30% 

a mais dos estudantes alcançaram nível alfabético. 

 Os 16% que não atingiram o nível alfabético, na última avaliação, são 

representados por três estudantes participantes da pesquisa, os quais ficaram entre 

o nível silábico com valor e silábico alfabético, conforme a imagem seguinte: 

 
Imagem 7 – Avaliações do 4º bimestre com a fase silábica. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Pôde-se identificar, justamente nas avaliações destes estudantes, os quais 

não alcançaram o nível alfabético, que até a pintura ficou incompleta, além de um, 

constar a data escrita à caneta pela professora regente. Nesta perspectiva, apesar 

dos resultados da sondagem, terem sido apenas sobre a escrita das palavras, 

avaliadas pela professora regente, a qual corretamente identificou que os 

estudantes apresentaram estar na fase transicional para o nível alfabético, a fase 
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silábica, representarão promissores avanços em períodos posteriores do processo 

de alfabetização. 

Sobre o resultado final das sondagens dos estudantes, constatou-se que 

mais de 80% dos participantes da pesquisa alcançaram o nível alfabético. Nada 

obstante, como indicam Lopes (2010) e Rodrigues (2012), este não é o fim do 

processo, mas sim o início de uma longa jornada de aprendizado, em que, como 

Soares (2004) aponta, o letramento, deve seguir concomitante ao processo de 

desenvolvimento dos estudantes, tal qual os multiletramentos, conforme Rojo 

(2009). Neste sentido, o próximo ponto sintetiza as apreensões sobre os resultados. 

 

Síntese: ABC X TDIC 

A avaliação interna que a escola adota, a sondagem, em média há quarenta 

anos, em diferentes contextos, tem feito parte da educação brasileira. Esta trouxe 

suas contribuições, com a teoria da psicogênese da língua escrita, representando 

um norte, um meio, para professores melhor conhecerem e direcionar o trabalho 

com os estudantes, por meio da apreensão destes, a formularem hipóteses sobre 

a escrita (FERREIRO, 1999;). A questão é: Quais estudantes? Até que ponto e, até 

quando este método se demonstra eficaz? Concisamente, constatou-se que o 

processo de alfabetização, não se resume apenas à construção da escrita, mas à 

leitura, à motricidade, ao raciocínio lógico, ao significado e inúmeras outras áreas 

que compõem a aquisição da linguagem, além de observar a dimensão 

cibercultural, que a geração alpha está inserida.  

 Nesta perspectiva, Freire (1989) ao constante repensar de suas práticas e 

vivências, discutindo a compreensão crítica da alfabetização e da educação, 

indicava que a leitura de mundo precede a leitura da palavra. Então, como a leitura 

de mundo, chegará primeiramente aos estudantes, se por vezes esta é 

comprometida a seus antecessores, que compõem o universo ao qual ela passa a 

fazer parte, pela falta de questionamentos, sobre o contexto que estão inseridos? 

Acomodar-se, apenas aceitar os fatos de maneira passiva, fechando os olhos para 

as transformações, hora ou outra terá suas consequências. 

 Com a pesquisa constatou-se, que todas famílias dos estudantes 

participantes da pesquisa possuem acesso à internet, com mais de 90% indicando 

acesso via wi-fi e pelo celular. Dos estudantes participantes, mais de 40% possuem 
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aparelho de acesso próprio à internet, com contato maior, da mesma forma, por 

meio do celular. 

Ademais, conforme os responsáveis, sobre o tempo que os estudantes 

passam conectados às TDIC, com uma média ente 0 a 4 horas diárias, concentra-

se no uso predominante ao celular, com 89% e à TV, com 78%. Desta forma, 

identifica-se que a geração alpha, embora seja desconsiderada de pesquisas 

nacionais, como importância quantitativa ao acesso que estão passando a ter às 

TDIC (IBGE, 2018), representam uma parcela social em conflagração, em que, 

além da TV, os celulares ganham expressiva usabilidade, fazendo parte do 

contexto sócio-cultural, desde a primeira infância, moldando o modo de ser dos 

indivíduos, gerando demandas educacionais, somadas às do passado, as quais 

não foram totalmente contempladas, desvendadas e planejadas no sistema de 

ensino dos anos iniciais.   

 Os estudantes que participam de atividades extracurriculares em alguma 

instituição, representou um índice menor de 20%. Deste modo, em casa, os 

interesses destes, predominam sobre atividades relacionadas com as TDIC, 

assistindo a vídeos da internet, jogos de celular e assistindo TV.  

Desmurget (2019) a partir de seu estudo com nativos digitais, em países que 

não apresentam índices sócio-econômicos instáveis, aponta que o contato maior 

que as infâncias passaram a ter à apreciação às telas, pode quebrar o efeito de 

Flynn, o qual indica a passagem de geração a geração, sobre o aumento do 

quociente de inteligência. Isso pode ocorrer conforme o autor, em razão da 

quantidade e qualidade de atividades que promovem interações humanas mais 

profundas, importantes para construção do indivíduo. De certa forma, este fator foi 

identificado, na pesquisa pelo baixo índice de interesse dos estudantes, em 

atividades voltadas à arte e ao esporte, por exemplo, podendo ocorrer também, 

pela falta de incentivo das gerações antecessoras. 

Apesar da maioria dos estudantes não realizarem atividades 

extracurriculares, em média 70% responsáveis, indicaram que os estudantes 

também se interessavam por atividades que envolvem a imaginação, bem como 

brinquedos e leitura. Inclusive, em atividades relacionadas ao contexto escolar, 

mais de 90% dos responsáveis apontaram que os estudantes dedicam 

aproximadamente, de 0 a 2 horas diárias, o que pode ter contribuído para os 

resultados que alcançaram sobre o nível de alfabetização, não ter sido afetado, pois 
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a taxa dos estudantes que estavam no nível pré-silábico no início do ano, foi 

superada, pela evolução contada até o final do ano letivo. 

O conhecimento dos responsáveis sobre o acesso à conteúdos que os 

estudantes acessam em plataformas de vídeo, indicou preferência predominante à 

vídeos de humor e relacionados à brinquedos. Sobre os jogos, indicados por 77% 

dos responsáveis predominaram indicações a jogos que podem ser considerados 

educacionais conforme Lucchese e Ribeiro (2012).  

Sobre a instrução familiar às TDIC, mais de 70 % dos responsáveis indicou 

domínio tanto das crianças quanto dos adultos. Para Desmurget (2019) esta 

geração que cresce permeada pelas TDIC, tem facilidade em processar 

informações e utilizar inúmeros aplicativos, apontando que com isto, fica mais difícil 

para os responsáveis, que também usufruem destas ferramentas, convencerem a 

infância, que o uso das mesmas, pode ser prejudicial. Neste sentido, o autor possui 

uma visão radical à exposição de entretenimento da internet, assim como da TV e 

aos jogos, indicando um relacionamento mais saudável, com acesso diário limitado 

em torno de uma hora para crianças a partir de 6 anos, pois pode prejudicar a rotina 

de sono, levar a distúrbios de concentração e impulsividade, sedentarismo, o que 

compromete o desenvolvimento do cognitivo, intelectual e afetivo dos indivíduos 

desta geração, na consolidação de experiências e memórias cruciais para a vida 

(VELASCO, 2020). 

Entre visões que condenam o uso das TDIC à geração alpha, além das que 

depositam nestas, as expectativas do presente e do futuro, principalmente no atual 

momento, em que as atividades educacionais, passam por profundas 

transformações em relação a estas. É preciso cautela, como indica Morin (2001) 

para que o desenvolvimento de forma global dos indivíduos não seja comprometido, 

pois identificou-se, que o contato que os estudantes têm com as TDIC, entre a casa 

e a escola, tem um grande contraste. 

Independente da estrutura sócio-econômica das famílias dos estudantes, 

estes seguem inseridos ao contexto cibercultural do século XXI (LÉVY, 1999), em 

que o contato, com as TDIC em suas casas, anualmente, pode superar o próprio 

calendário letivo escolar, em horas de exposição às telas. Esta questão, foi 

observada por Prensky (2001), em nativos digitais norte americanos no início do 

século XXI. Entretanto, isto não se revelou em prejuízo para o aprendizado do 

processo de alfabetização destes, pois cerca de 84% dos estudantes, chegaram ao 
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nível alfabético da escrita ao findar do ano letivo e os demais, 16%, também 

representaram avanços na construção da escrita, estando nos níveis silábico com 

valor e alfabético, que representam, conforme o método avaliativo de Ferreiro e 

Teberosky (1999) a transição para o nível alfabético. 

 Enquanto isso, na escola, os estudantes deparam-se com práticas arcaicas 

e tradicionais, presente nas misturas metodológicas que a alfabetização 

contemplou ao longo dos anos (FRADE, 2005; MORATTI, 2011; SOARES, 2004), 

o que reverbera diretamente, em sua caracterização no século XXI.  Apesar das 

limitações em integrar as TDIC, com práticas dos multiletramentos e metodologias 

ativas, caracterizando um contato sistematizado, somando cerca de 3% do 

calendário letivo, os estudantes, portanto, conseguiram alcançar um ponto de 

equilíbrio na aprendizagem da alfabetização. 

Nas avaliações externas que os estudantes fizeram em 2019, ao avaliar 

outros aspectos da alfabetização, mais pareceram ter caráter interno, pois seus 

resultados, têm acesso restrito, apenas aos professores e à instituição, divulgadas 

posteriormente em dados gerais do IDEB, trazendo uma imprecisão sobre o real 

contexto de aprendizado dos estudantes, inclusive demonstrado pelos professores 

alfabetizadores.  

Já a sondagem, na escola que se realizou o estudo, é uma avaliação que 

possui sua base no modelo construtivista da aquisição dos aspectos da linguagem 

(FERREIRO; TEBEROSKY, 1985; PIAGET, 1973). Diferente, por exemplo, das 

avaliações externas realizadas pelos estudantes de 1º e 2º ano do Ensino 

Fundamental Anos Iniciais, com cerca de 75 questões de múltipla escolha entre 

português e matemática, que passam a fazer parte do percurso escolar destes, 

desde esta fase (PMALFA, 2018). 

 A base epistemológica da sondagem, data de meados da década de 1980, 

em que o contexto ciberespacial da sociedade era bem diferente, ou até inexistente 

em muitas regiões do Brasil e do mundo. Logo, pelo resultado que os estudantes 

participantes da pesquisa apresentaram, embora não mencione ou trate em seu 

cerne, sobre a questão das tecnologias, possibilitou considerar no processo de 

aquisição da escrita pelos estudantes, aspectos da aprendizagem como um todo: 

no ambiente informal, no qual os estudantes, em sua maioria puderam conviver 

com um estreito contato com tecnologias digitais e nas atividades formais, as quais 

fecharam os olhos em suas práticas, para o desenvolvimento das TDIC na 
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sociedade. Equilíbrio, portanto, discutível e impreciso, quanto aos seus reflexos no 

futuro. 

Desse modo, com os resultados da pesquisa, constatou-se que o 1º ano do 

Ensino Fundamental Anos Iniciais da escola em que se realizou o estudo, precisa 

passar por uma modificação no contato sistematizado que possui às TDIC, sendo 

uma hora a cada quinze dias (NASCIMENTO, 2013). Superar, portanto, a falsa 

impressão que há uma integração das TDIC no ensino, fechando os olhos para a 

velocidade dos fenômenos sociais, como se a escola não fizesse parte deste 

movimento, e não tivesse responsabilidade sobre o direcionamento destas na vida 

dos estudantes. 

Neste sentido, há a necessidade de direcionar a alfabetização também 

digital, incorporando práticas do contexto atual nas disciplinas, para que os 

estudantes possam usufruí-las de maneira autônoma e crítica, embora estejam nos 

processos iniciais do domínio das letras. Criar estratégias direcionando-as como 

alternativa à estudantes, que aos moldes do passado não se adaptam ou não 

representaram os avanços esperados, além de, nesta perspectiva estender o 

acesso àqueles que não possuem um contato mais estrito às TDIC. 

 Apesar dos estudantes, ter conseguindo alcançar resultados satisfatórios 

sobre o nível de alfabetização, com o pouco contato que a escola oferece às TDIC, 

necessitam de um direcionamento crítico sobre as mídias, a abranger práticas 

embasadas nos multiletramentos e metodologias ativas, os preparando para 

navegarem de forma sagaz, em quaisquer que sejam as condições das ondas 

ciberespaciais, que virão a enfrentar no decorrer da vida, seja como estudantes, 

profissionais e cidadãos do futuro. Nesta perspectiva, as considerações finais 

indicarão os pontos limitantes desta pesquisa, retomando os objetivos da mesma, 

bem como indicando possibilidades para pesquisas subsequentes. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O mundo, fundamentado em dúvidas, explicadas não em sua totalidade, por 

meio de mutáveis leis biológicas, físicas, matemáticas, quânticas, psicológicas, 

sociológicas, éticas e morais, entre tantas outras manifestações imensuráveis e 

possíveis das conexões humanas que se estabelecem, em tempos e espaços 

distintos, são contempladas pois, nos sentidos da linguagem.  

Esta, é manifestada por meio da fala, escrita, música, imagem, diagramas, 

elaboradas de forma mecânica ou virtual, além das possibilidades que se abrem no 

ciberespaço, com a finalidade de representar novas lógicas e ideais. Logo, à 

medida que as dúvidas são superadas, interpretadas, decifradas, sobrecarregadas 

com as subjetividades dos indivíduos, novos desafios aparecem, abalando as 

estruturas, impossíveis de serem deixados de lado, ignorados, como se não 

estivessem acontecendo, levando, a partir destes processos, a sociedade, a evoluir 

ou ressignificar suas vivências. 

 Ao olhar para a  Educação  clássica formulada no ocidente, por volta do 

século VIII, com as artes liberais, dirigida àqueles que correspondiam aos requisitos 

(nobres, clero, homens brancos), composta pelo quadrivium, ou ensino científico 

(aritimética, geometria, música e cosmologia) e, ao trivium, ou ensino literário 

(gramática, dialética e oratória), opostos às artes mecânicas, voltadas aos servos 

e escravos (DA COSTA, 2006), podem ter sido uma das grandes frentes que 

compartimentou os saberes, como forma de poder, disseminada, portanto da 

Europa, para além do Atlântico. 

 No Brasil, por sua vez, o processo de educar se dava, na tradição oral dos 

mais velhos, na interiorização dos valores, nas cerimônias, nas observações, ou 

seja, um contexto de permanente formação, como indica Harper, et. al. (1987).  

Com a chegada dos colonizadores, nasce a necessidade da instrução, 

primeiramente religiosa, cativante. Depois, a instrução das letras e dos números, 

como uma invenção imperial, segundo Veiga (2008). Sem embargo, nos recentes 

131 anos da república brasileira, o binômio entre a língua portuguesa e a 

matemática, predominam com maior carga horária entre as disciplinas do Ensino 

Básico, distanciando o desenvolvimento dos indivíduos de maneira global. 

A defasagem ocasionada por estas subdivisões e negligenciamentos de 

outrora, à uma formação multidisciplinar a todos, reverbera ainda hoje na 

sociedade. Entre as poucas bandeiras dos países em que há inscrições, a do Brasil 
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é uma delas, neste sentido, por exemplo, em perspectivas atuais, estima-se que 

cerca de 11 milhões de seus habitantes, acima dos 15 anos de idade, ainda não 

consigam ler o seu lema e porventura interpretá-lo (IBGE, 2019). Esse fator retrata 

ideais que perpassaram os séculos, embora a alfabetização e ensino da língua 

portuguesa, sejam assegurados como direito.  

Com isto, mergulhar sobre os variados contextos da construção do século 

XX sobre aspectos culturais, as políticas públicas educacionais, bem como dos 

indivíduos que compõem a sociedade brasileira, foram essenciais para entender, 

como as características da alfabetização e como tem sido projetada no século XXI, 

compondo como indica Moratti (2011), a história da própria história do Brasil. Had 

hoc, partiu-se, portanto, dos métodos sintéticos e analíticos, característicos da 

virada do século XX, até a atual política nacional de alfabetização com a literacia 

(BRASIL, 2019). Logo o início do século XXI, ainda perpassa pelas preocupações, 

não somente da sociedade brasileira, em contemplar na formação dos indivíduos, 

também uma alfabetização ou multiletramento digital. 

Problematizar a alfabetização, com a perspectiva do uso das TDIC, revelou-

se uma tarefa instigante desde o início, além de inconclusiva, sobretudo, pelo 

momento de incerteza, em razão da dimensão que a pandemia tomou sobre a 

sociedade. Neste sentido, o que foi constatado com a pesquisa, antes deste 

fenômeno, foi que ao findar da segunda década do século XXI, as políticas públicas 

educacionais, assim como as próprias estratégias metodológicas da alfabetização 

no Ensino Fundamental Anos Iniciais, permaneciam extemporâneas, parecendo 

correr na direção contrária ao futuro, como tentativa de superar as lacunas do 

passado. 

 Desta maneira,  aprofundando-se sobre as macroestruturas que compõe as 

tecnologias digitais da informação e comunicação na sociedade, e que 

consequentemente refletem na  Educação, o objetivo geral da pesquisa, consistiu 

em analisar, como os usos destas poderiam refletir no resultado avaliativo final do 

processo de aprendizagem da alfabetização de estudantes de uma turma de 1º 

ano, de uma escola pública do município de Guarapuava-PR. Os dados que 

compuseram este trabalho foram coletados com os responsáveis dos estudantes, 

como forma de identificar o contato destes com as TDIC, em casa e na escola, a 

visão de professores alfabetizadores e da disciplina de informática educativa da 
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escola em que se realizou o estudo, além dos resultados obtidos pelos estudantes 

na avaliação que indica o nível  do processo de alfabetização. 

Deste modo, o primeiro objetivo específico, que veio a compor os capítulos 

1 e 2 da dissertação, buscou discutir sobre as marcantes mudanças ligadas às 

técnicas e as TDIC na pós-modernidade. Em uma viagem transtemporal, 

demonstrou-se que a força do imaginário humano que compõem as virtualidades 

do presente, estão conectadas à anima que acompanha a humanidade desde os 

primórdios, em todo seu processo evolutivo (SANTOS, 2009; LÉVY, 2001). 

Identificou-se, desse modo que as características da sociedade do século XXI, das 

gerações que neste tempo se encontram, carregam as marcas dos princípios do 

Antropoceno, com os anseios humanos sobrepostos aos processos naturais, por 

meio das relações capitais, políticas e telecomunicativas que se desenrolaram 

principalmente no século XX, que vieram a moldar a estrutura das instituições e o 

viver dos cidadãos de forma global, com a culminação da cibercultura. 

Outro objetivo, centrou-se em identificar como as tecnologias digitais da 

informação e da comunicação, estão sendo usadas e/ou repelidas no Ensino 

Fundamental Anos Iniciais, compondo o ponto 3.1 do capítulo 3. Neste sentido, 

constatou-se, que o PROINFO, programa comum a todo território nacional, 

continua delineando o contato de estudantes às TDIC, a equipar as escolas 

públicas com laboratórios de informática, trazendo computadores como ferramenta 

principal de acesso à internet, desde sua criação.  

Entre as políticas educacionais públicas, sobre o direcionamento das TDIC 

para o Ensino Fundamental Anos Iniciais até 2019, foram identificadas duas 

vertentes principais, conforme Nascimento (2013) em que, poderia ocorrer, de 

maneira sistematizada, direcionada a escolas que estão em fase inicial de 

adaptação das aulas no laboratório de informática e, de maneira não-sistematizada, 

na qual, poderiam ser realizadas aulas e desenvolvidos projetos, de modo que os 

professores organizassem horários específicos no laboratório, integrando estas 

ações ao plano de trabalho (NASCIMENTO, 2013). 

Concomitantemente, houveram projetos desenvolvidos de maneira isoladas 

em algumas escolas, que aproximavam as TDIC ao processo de alfabetização, 

porém em curtos períodos e de maneira não integrada ao currículo, caracterizadas, 

portanto, como atividade extracurriculares (BRASIL, 2008). Nesta perspectiva, a 

alfabetização projetou o contato sistematizado voltado às TDIC no Ensino 
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Fundamental Anos Iniciais, pois dentro de duas décadas, as estratégias 

governamentais, concentraram-se principalmente em equipar as escolas, com 

infraestrutura material e de rede, com investimentos pouco expressivos em capital 

humano para a melhor usufruir destas, de maneira integrada ao ensino, de acordo 

com Medeiros (2010), continuando a mesclar metodologias da alfabetização 

desenvolvidas no século XX.  

Apesar dos avanços em tentativas de aproximar a alfabetização com 

metodologias mais flexíveis, revelaram-se insuficientes pela instabilidade de 

concepções que se formulam em relação as TDIC em diferentes políticas públicas, 

gerando no estudo de caso realizado, no 1º ano do Ensino Fundamental Anos 

Iniciais, conforme Nascimento (2013), o contato sistematizado, com certa 

resistência de professores alfabetizadores e de outras áreas, a adentrarem no 

laboratório de informática. Isto caracteriza, uma exclusão do processo de se 

alfabetizar letrando em meios multimodais à geração alpha, ou dos princípios do 

letramento digital, somado ao negligenciamento político-estrutural 

ultraconservador, que traz empecilhos a promoção mais flexível das TDIC neste 

processo, fundamentando-se em modelos que se dizem inovadores, em sintonia 

com países desenvolvidos, mas que provocam um desmonte educacional, para 

inglês ver, como indica Moratti (2019). 

Todavia, neste fatídico momento de pandemia, em 2020, secretarias 

estaduais e municipais de Educação, seguem promovendo formações alternativas 

para recuperar as negligências do passado, pela desarticulação das TDIC em suas 

abordagens, não somente com a alfabetização, mas em todos os níveis de Ensino 

Básico, estruturando também planos de trabalho, que atinjam a maioria de seus 

estudantes. Na escola em que se fez este estudo, conforme os professores de 

informática educativa, concisamente optou-se por utilizar estratégias híbridas, de 

forma que atingissem a maioria das famílias dos estudantes que compõem a 

comunidade escolar, enviando atividades impressas aos responsáveis 

quinzenalmente, além de disponibilizar no blog da escola semanalmente, 

atividades complementares, aos que tem possibilidade de acesso (SCHLEMMER, 

2014). Este é um retrato de um problema macroestrutural que ficou nítido neste 

momento, pois revela as fragilidades deste sistema, que sustentou a ilusão ao 

integrar as TDIC, no desenvolvimento das práticas curriculares do Ensino 

Fundamental Anos Iniciais. 
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O objetivo específico seguinte, foi pontuar sobre as principais metodologias 

utilizadas na alfabetização brasileira. Desta forma, foi realizada uma breve 

contextualização de seus caminhos até a contemporaneidade, contemplada na 

parte 3.2 do capítulo 3.   

A contextualização iniciou-se desde a inserção e adaptação dos métodos 

sintéticos e analíticos do início do século XX na sociedade brasileira, passando para 

os métodos mistos e globais, também chamados de métodos de imersão, de 

meados da década 1950 a 1970; as metodologias voltadas a andragogia, trazendo 

considerações sobre a teoria construtivista e psicogenética da língua; as polêmicas 

percepções entre alfabetização e letramento na década de 1980; os novos 

enfoques a partir da neurociência e dos multiletramentos nos anos de 1990 e início 

dos anos 2000, e, sobre a inconclusiva nova política nacional de alfabetização com 

a literacia, de 2019.  

Outrossim, foram pontuados também, os métodos avaliativos, com enfoque 

principal no molde avaliativo adotado pela escola em que se desenvolveu o estudo 

de caso, por meio da sondagem (FERREIRO; TEBEROSKY, 1985), presente na 

educação brasileira há cerca de 40 anos, além das principais avaliações externas 

sobre alfabetização do século XXI, elucidando assim, as perspectivas de suas 

projeções quanto as TDIC, na fase da alfabetização, em diferentes períodos, 

políticas, teorias e metodologias (MORATTI, 2011; FRADE, 2005; ROJO, 2017).  

Sobre os métodos avaliativos, com foco principal sobre a sondagem, 

utilizada no sistema interno de avaliação da escola analisada, verificou-se que está 

representa outro contexto da educação brasileira e ainda é utilizada como 

referência. Isto significa que, ao longo dos anos, pelo modelo construtivista que 

carrega, trouxe e ainda traz suas contribuições, pois considera em seus aspectos 

avaliativos, o desenvolvimento global dos estudantes, visíveis nos avanços da 

aprendizagem do 1º ao 4º bimestre, embora necessite adaptações em suas 

formulações quanto as TDIC. 

Contudo, o que pode se observar no contexto presente das práticas do 

Ensino fundamental Anos Iniciais, é a diluição das metodologias da alfabetização, 

com metodologias de ensino, caracterizando a convergência das mesmas, 

identificada por exemplo no uso de materiais, como nas abordagens do livro 

didático, demonstrados por Trinconi (2017), bem como nas habilidades e objetivos 
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do conhecimento que se pretendem desenvolver, com a especificidade de cada 

temática (BRASIL, 2018a). 

 Logo, a utilização aberta de recursos tecnológicos para auxiliar na 

alfabetização até 2024, como proposta do PNE (BRASIL, 2014), teve em 2020 uma 

ruptura decisiva para os próximos quatro anos, no sentido de direcionar estratégias 

híbridas, com maior efetividade ao Ensino Fundamental Anos Iniciais, não apenas 

aos anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio.   

O último objetivo específico buscou relacionar o resultado avaliativo sobre o 

nível de alfabetização que os estudantes obtiveram em 2019, com o contato que 

estes possuem com as tecnologias digitais da informação e comunicação, 

formulando assim, o capítulo 5.  Neste sentido, identificou-se que a principal 

referência sobre as TDIC, dos estudantes participantes da pesquisa, 

disparadamente se constrói e se consolida em casa, ou seja, no ambiente familiar.  

Todavia, ainda que hajam visões pessimistas quanto a usabilidade das TDIC 

voltadas a infância, como em Desmurget (2019), neste caso, o contato que os 

responsáveis informaram, a respeito destes estudantes, em relação ao 

entretenimento na internet, acesso a variados tipos de jogos, exposição à TV e ao 

celular principalmente, revelaram-se como uma ferramenta aliada ao 

desenvolvimento do processo de alfabetização, pois entre uma média de 60% dos 

estudantes que estavam em nível pré-silábico no 1º bimestre letivo, indicando uma 

escrita não estruturada, alcançaram até o 4º bimestre de 2019, o nível alfabético, 

mais de 80% dos estudantes, além da média restante ter demonstrado avanços, 

representando a transição para o nível alfabético. 

Estar e não estar alfabetizado, ser ou não ser alfabetizado, o intermédio 

dentre este processo, por si, já é complexo. Sobre as inúmeras possibilidades de 

análise, optou-se neste trabalho, portanto, a visão sobre o uso das TDIC pelos 

estudantes, possibilitando ampliar a visão sobre as conquistas e, ao mesmo tempo, 

ao desamparo que esta fase da Educação carrega neste segmento. 

 Nesta perspectiva, os pontos limitantes da pesquisa concentraram-se na 

construção de algumas perguntas para os responsáveis, as quais poderiam ter sido 

mais específicas, a construir outras possibilidades de análise. Como por exemplo, 

nas questões sobre o tempo diário dedicado às tecnologias digitais da informação 

e comunicação pelos estudantes, ter mensurado, também o tempo dedicado às 

atividades lúdicas elencadas, a identificar se no ambiente familiar há um equilíbrio 
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sobre estas, ou se a equiparação que possibilitou o desenvolvimento dos 

estudantes, foi justamente da escola não incentivar práticas que envolvam as TDIC, 

levando os estudantes a construir um desempenho positivo, em uma avaliação, 

portanto, do contexto cibercultural que os estudantes podem estar imersos. 

Outra questão que poderia ter sido melhor estruturada, foi o pedido à 

secretaria de Educação ao acesso apenas da avaliação interna que a escola adota 

sobre o nível de alfabetização, pois as avaliações externas que os estudantes 

realizaram em 2019, abrangeram outros aspectos da alfabetização, como nível de 

leitura e interpretação textual. Porém, os resultados ficaram restritos à instituição, 

sendo posteriormente divulgados em notas gerais do IDEB.  

Desse modo, para entender se as tecnologias digitais da informação e 

comunicação propiciam uma maleabilidade do desenvolvimento dos estudantes, no 

qual demonstraram resultados otimistas na aprendizagem, pode-se ter uma noção, 

entre o comparativo do IDEB que a escola atingiu em 2011, que foi de 5,2, para 6,3 

em 2019 (IDEB, 2019), evidenciando que gradativamente os índices cresceram, 

ultrapassando a média nacional de 5,9. Nesta perspectiva, o contato com as TDIC, 

ocorrendo proeminentemente no ambiente familiar, puderam representar índices 

qualitativos de aprendizagem, juntamente com outros fatores implícitos, que 

envolvem a aprendizagem, como melhoria de indicadores sócio-econômicos, 

formação de professores, gestão de recursos à instituição e o envolvimento familiar. 

Alfabetizar, ensinar a ler e a escrever, ao contrário do que se acreditava no 

passado, não é algo simples (MORATTI, 2011).  A cada ano que passa, este 

processo torna-se mais complexo aos professores do século XXI, pelos avanços 

técnicos possíveis desde o final da década de 1990; pelas descobertas no campo 

da neurociência; as questões teóricas metodológicas da alfabetização que se 

confrontam desde o início do século passado; a multimodalidade dos ambientes 

síncronos; além da necessidade de readaptações metodológicas que 

correspondam aos anseios de uma sociedade cibercultural (LÉVY, 1999). Longos 

anos de experiência, são de extrema importância, mas não o suficiente, pois as 

práticas, precisam estar em consonância com a atualidade e, consequentemente, 

o comprometimento com a causa da alfabetização. 

Contudo, à medida que a sociedade contemplou a era da conexão em rede, 

segundo Castells (1999), o imaginário da velocidade, acirrou a competitividade 
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dentre os indivíduos, empresas e instituições, por meio das virtualidades técnicas, 

como indica Santos (2000), naturalizando a idolatria ao consumo nas relações. 

Como consequência, no findar da segunda década do século XXI, as 

estruturas das tóxicas pós-verdades tornam-se cada vez mais perigosas (BRASIL, 

2018a), com os próprios indivíduos, transformados em mercadorias, (BAUMAN, 

2005), os quais, podem assistir eventos em tempo real em múltiplas telas ao seu 

redor, com a possibilidade de esquivar-se da realidade ou engajar-se  em algum 

movimento, seja à favor ou contra a destruição de patrimônios materiais e 

imateriais, em razão dos intermitentes conflitos de poder. 

No meio educacional, o uso das TDIC em 2020, foi naturalizado em razão 

da pandemia. O telecocooning indicado por Jenkins (2009), ou seja, a ilusão da 

proximidade, passou a ser visto como uma das únicas frentes para professores 

manter o contato com os estudantes e, no caso do Ensino Fundamental anos 

Iniciais, por meio de seus responsáveis (BRASIL, 2020). Logo, para os educadores, 

professores, não há mais o direito e a liberdade de iniciar e terminar o dia, sem o 

contato com algum tipo de TDIC. Os dispositivos que outrora foram repelidos, 

conforme leis estaduais e municipais, passaram a ser uma exigência incontestável 

e de extrema necessidade nestes tempos. 

O educar, no sentido etimológico da palavra, conforme a visão de Romanelli 

(1960, apud MARTINS, 2005) advém do verbo latim educare, que significa guiar, 

conduzir, levar para fora, ou seja, lapidar, moldar os indivíduos para viver 

harmonicamente em sociedade, conhecedores de seus direitos e deveres, ativos 

no contexto que fazem parte. No entanto, a educação básica, sob esta recente 

base, de pouco mais de vinte anos, em que aborda as tecnologias digitais da 

informação e comunicação em suas formulações, imersa às frenéticas 

problemáticas que a envolve, não foram totalmente assimiladas por grande parte 

dos agentes que compõem o Ensino Fundamental Anos iniciais, seguindo, até o 

contexto pré-pandemia, desconexa da realidade de muitos, que por não estarem 

conectados, podem ficar afastados do processo educativo. Desse modo, seus 

reflexos, poderão ser notados apenas no futuro. 

Neste ponto, podem ser constituídos novos olhares para a continuidade 

desta pesquisa, ou adaptá-la em outros contextos. Por exemplo, analisar o reflexo 

do aprendizado de estudantes no contexto pós-pandemia, sob a perspectiva da 

literacia familiar, com o programa Conta pra mim e Tempo de aprender, 
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mencionados no ponto 3.4, pois são propostas em vigor para a alfabetização, 

conforme a PNA (BRASIL, 2019), em que as análises podem indicar as 

prospecções de como foi o processo de alfabetização em 2020, tendo em vista um 

contato mais próximo com as TDIC pelos estudantes. Ou, desenvolver no contexto 

pós pandemia, uma pesquisa-ação aplicada a turmas de alfabetização, em que seja 

observado os reflexos do aprendizado no período de isolamento social, realizando 

com os estes, práxis dos multiletramentos, com maior envolvimento em ambientes 

síncronos.  

Desse modo, para o desenvolvimento de pesquisas futuras, indica-se a 

desafiadora criação de um webcurrículo para a alfabetização, conforme Moratti 

(2019), contemplando temáticas gerais interdisciplinares, seguindo a perspectiva 

da complexidade em Morin (2001), com objetivos de aprendizagem, atividades a 

desenvolver envolvendo metodologias ativas, junto a suportes da neurociência, 

além de diferentes perspectivas avaliativas, de forma que coloque, 

simultaneamente, professor e estudante como aprendizes, a descobrirem 

potencialidades e outras habilidades. Logo, a descrição deste webcurrículo, pode 

trazer a abordagem de uma nova metodologia para a alfabetização, que pode ser 

adaptada em propostas pedagógicas no Ensino Fundamental Anos Iniciais, de 

modo que seja também uma alternativa, principalmente àqueles que não 

representaram um desenvolvimento satisfatório nos moldes atuais de avaliação. 

Para finalizar, em alusão ao teatro, como em uma preparação para uma 

peça, no 1º ano, os estudantes da escola analisada, se preparam para chegar ao 

final do ano com a construção de uma escrita alfabética. Os estudantes são os 

protagonistas tendo o ano letivo, de ensaios, processos de adaptação 

improvisação, para no final do ano alcançarem o objetivo final, neste exemplo, o 

merde que a situação pede.  

Todavia, esta jornada homérica não tem um enredo, roteiro ou texto pronto, 

apenas o elenco formado pela turma. Desse modo, é inédita do começo ao fim, 

construída diariamente, tendo seus altos e baixos. As personagens construirão 

seus papéis concomitante aos processos da peça.  

Nos três primeiros bimestres, os resultados da sondagem, indicam diferentes 

etapas que os estudantes passaram, como diferentes estágios de audições, que 

servem de critério para o conselho escolar (o crítico), descobrir quem é este 

personagem, como está se transformando e em quem pode se tornar no final.  
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O espetáculo final, é único para cada um. Será que esta peça, valerá um 

filme, um livro ou uma novela? Caberá ao diretor e, ao mesmo tempo produtor, 

contrarregra, iluminador, sonoplasta, figurinista, cenógrafo, designer, técnico, 

supervisor da peça (o professor), dar conta de guiar os diferentes aspectos que hão 

de compor a apresentação. Equivalentes, neste sentido, aos conteúdos, atividades, 

tarefas, avaliações, além de questões afetivas e emocionais implícitas. Há diretores 

de peça, que são experts no que fazem, pelo tempo de experiência que 

acumularam, carregando algumas receitas prontas. 

 Estas combinações ainda davam certo, até que um sonido estranho 

(celular), começou a soar na plateia, quebrando o silêncio que pairava sobre aquele 

respeitável público (sociedade). Uns ignoravam, outros olhavam assustados, 

alguns se admiraram e outros não quiseram nem saber. Mas, isto era um aviso, de 

uma nova era, um novo século, que florescia. 

Os actantes em preparação pelos bastidores, coxias, não puderam deixar de 

ouvir o burburinho. Logo no início desta longa jornada preparatória, estes passaram 

a se empenhar cada vez mais em projetos, grandiosos, dispendiosos (Avaliações 

externas sobre o nível de Alfabetização como a Provinha Brasil). O rigor das 

instruções do diretor, tornam-se aos poucos, desinteressantes, tirando a mágica do 

processo de preparação para o espetáculo. Fechando os olhos para o que a plateia 

traz, e, muitas das vezes, o que os atores (estudantes) trazem, distanciando a 

ludicidade do aprender e uma aprendizagem unidimensional (MORIN, 2001). O 

encontro geracional, entre o atores e os diretores, pede outros posicionamentos. 

O que interessava, sempre, ao final de contas, era de como os protagonistas 

se apresentariam no grand finale. Se estes usariam máscaras, maquiagem ou cara 

limpa (o real aprendizado), aptos a representar papéis em quaisquer gêneros que 

sejam solicitados (leitura, escrita, oralidade, interpretação), além de quaisquer 

arena (sociedade ou ciberespaço), de modo, se manifestque ao se deparar com a 

questão “No que você está pensando?”, não sejam rasos, perpassando apenas 

sobre as superficialidades.  

 Fugindo às torres de marfim, voltando à importância da pesquisa, é cabível 

no atual momento, refletir e projetar mudanças urgentes, ao 1º ano do Ensino 

Fundamental Anos Iniciais, planejando e criando ações flexíveis para 

intermediação das TDIC, repensando e adaptando ao presente suas práticas e 

moldes avaliativos, por meio das metodologias ativas. Atentar o olhar 
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principalmente àqueles que não possuem acesso, para que se sintam, se tornem e 

sejam atuantes críticos, íntegros, também no ciberespaço, a navegarem seguros, 

na direção dos ventos oportunos do amanhã. 
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8. APÊNDICES 

 

APÊNDICE 1 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DIRECIONADO AOS 

PROFESSORES ALFABETIZADORES 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO – PROPESP 
COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA - COMEP 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 
RESOLUÇÃO CNS 466/2012 

Prezado(a) Colaborador(a),  

        Você está sendo convidado (a) a participar da pesquisa junto ao Programa de pós-

Graduação em Educação PPGE da Universidade Estadual do Centro-Oeste – Unicentro, 

intitulada TECNOLOGIAS DIGITAIS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO 

PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO – ESTUDO DE CASO NA REDE PÚBLICA DE 

ENSINO DE GUARAPUAVA-PR, sob a responsabilidade da professora e pesquisadora 

Karina Andrade, orientada pela professora Dra. Poliana F. Cardozo. A pesquisa busca 

investigar as influências do acesso às Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação 

no desenvolvimento do processo de aprendizagem da alfabetização, dos estudantes do 1º 

ano “A”, do ano de 2019. O intuito deste questionário, portanto, é enriquecer as análises, 

com a visão dos professores que mediam diretamente este processo, observando de perto 

as especificidades deste contexto.  A importância deste estudo está em refletir sobre o 

papel da escola, sob os meios de ensino e avaliativos que ela adota, em relação às 

mudanças tecnológicas que transformam profundamente a geração de estudantes que 

iniciam na escola no século XXI. 

1. PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA: Ao participar desta pesquisa você contribuirá, 

respondendo a um questionário referente à relação ao trabalho com estudantes de 
diferentes fases e níveis da alfabetização, e o possível contato que você identifica que 
estes estudantes têm com a tecnologia. Lembramos que a sua participação é voluntária, 
você tem a liberdade de não querer participar, e pode desistir, em qualquer momento, 
mesmo após ter iniciado o os e questionário ou entrevistas sem nenhum prejuízo para 
você.  

2. RISCOS E DESCONFORTOS: Considera-se que essa pesquisa apresenta riscos 

mínimos, o procedimento utilizado é um questionário. As questões poderão trazer algum 
desconforto como se sentir envergonhado ao responder alguma questão, logo para evitar 
possíveis desconfortos, por meio de conversas serão esclarecidas as dúvidas necessárias. 
Se você precisar de alguma orientação, por se sentir prejudicado por causa da pesquisa, 

a pesquisadora se responsabiliza pela assistência integral, imediata e gratuita.  

3.BENEFÍCIOS: Os benefícios do estudo se darão no decorrer da pesquisa, que visa 

buscar melhores compreensões a respeito das dificuldades e potencialidades especificas 
dos estudantes, com análises que objetivam entender o contexto destes em relação as 
tecnologias e seu desenvolvimento quanto ao nível de alfabetização. Com uma visão geral, 
pretende contribuir com estudos futuros que visam associar a tecnologia no contexto 

escolar. 

4.CONFIDENCIALIDADE: Todas as informações fornecidas ou que sejam conseguidas 
por meio dos questionários e/ou entrevistas serão utilizadas somente para esta pesquisa. 
As respostas e dados pessoais seus e do estudante serão mantidos em sigilo, e                                                                                                                                                                                                                                                                       
seu nome não aparecerá em lugar nenhum do(s) questionário(s),  nem quando os 
resultados forem apresentados.  
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5. ESCLARECIMENTOS: Se tiver alguma dúvida a respeito da pesquisa e/ou dos métodos 

utilizados na mesma, pode procurar a qualquer momento a pesquisadora responsável. Sua 
participação, bem como, a de seu filho nesta pesquisa, são voluntárias e está garantida 

sua liberdade de desistir da participação em qualquer momento.  

Nome da pesquisadora responsável:  
Endereço:  
Telefone para contato:   

Horário de atendimento:  

6. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS: Caso aceite participar da pesquisa, não receberá 
nenhuma compensação financeira. A pesquisadora se responsabiliza pelas despesas e 

materiais necessários à execução da pesquisa.  

7. CONCORDÂNCIA NA PARTICIPAÇÃO: Se estiver de acordo em participar deverá 

preencher e assinar o Termo de Consentimento Pós-esclarecido que se segue, em duas 

vias, sendo que uma via ficará com você.  

========================================================== 

CONSENTIMENTO PÓS INFORMADO 

       Pelo presente instrumento que atende às exigências legais, o 
Sr.(a)________________________________________, portador(a) da cédula de 
identidade____________________________________________, declara que, após 
leitura minuciosa do TCLE, teve oportunidade de fazer perguntas, esclarecer dúvidas que 
foram devidamente explicadas pela pesquisadora, ciente dos serviços e procedimentos 
aos quais será submetido e, não restando quaisquer dúvidas a respeito do lido e explicado, 
firma seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO em participar voluntariamente 

desta pesquisa.  

E, por estar de acordo, assina o presente termo. 

Guarapuava, _______ de ________________ de _____. 

 

______________________________ 

Assinatura do Participante 

_______________________________ 

Assinatura do Pesquisador 
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APÊNDICE 2 
QUESTIONÁRIO DIRECIONADO AOS PROFESSORES ALFABETIZADORES 

1- Há quanto tempo trabalha com alfabetização? 

_______________________________________________________________________ 

2- Você consegue identificar em sua prática, se os estudantes têm um estreito contato com 

as Tecnologia Digitais de Informação e Comunicação? 

_______________________________________________________________________ 

3- Você percebe alguma mudança comportamental nos estudantes, em suas últimas 
experiências como regente de turma de alfabetização? Se sim, de que forma? 

_______________________________________________________________________ 

4- Quais as principais dificuldades que você percebe que os estudantes têm no processo 

de alfabetização? 

_______________________________________________________________________ 

5- Quais as suas principais dificuldades em trabalhar com estudantes em diferentes níveis 

de alfabetização? 

_______________________________________________________________________ 

6- Você acha eficiente os meios avaliativos para a alfabetização? 

 (  ) sim     (  ) não    (  ) parcialmente 

Por quê? 

_______________________________________________________________________ 

7- Você faz uso de Tecnologias em sua prática? De que forma? 

_______________________________________________________________________ 

8- Em sua opinião a escola oferece infraestrutura necessária para desempenhar sua 

função com qualidade, conciliando tecnologia ao ensino? 

_______________________________________________________________________ 

9- Você acha que uma melhor acessibilidade tecnológica na escola, melhoraria sua prática 

e o desempenho dos estudantes.  

(  ) sim     (  ) não    (  ) parcialmente 

De que forma? 

_______________________________________________________________________ 

10- Se tivesse a oportunidade, usaria mais tecnologia no processo de alfabetização dos 
estudantes? 

(  ) sim     (  ) não    (  ) parcialmente 

Por quê? 

______________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 3 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DIRECIONADO AOS 

PROFESSORES DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO – PROPESP 
COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA - COMEP 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 
RESOLUÇÃO CNS 466/2012 

Prezado(a) Colaborador(a),  

        Você está sendo convidado (a) a participar da pesquisa junto ao Programa de pós-
Graduação em Educação PPGE da Universidade Estadual do Centro-Oeste – Unicentro, 
intitulada TECNOLOGIAS DIGITAIS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO 
PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO – ESTUDO DE CASO NA REDE PÚBLICA DE 
ENSINO DE GUARAPUAVA-PR, sob a responsabilidade da professora e pesquisadora 
Karina Andrade, orientada pela professora Dra. Poliana F. Cardozo. A pesquisa busca 
investigar as influências do acesso às Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação 
no desenvolvimento do processo de aprendizagem da alfabetização, dos estudantes do 1º 
ano “A”, do ano de 2019. O intuito deste questionário, portanto, é enriquecer as análises, 
com a visão dos professores que mediam diretamente estas tecnologias aos estudantes.  
A importância deste estudo está em refletir sobre o papel da escola, sob os meios de ensino 
que ela adota, em relação às mudanças tecnológicas que transformam profundamente a 

geração de estudantes que iniciam na escola no século XXI. 

1. PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA: Ao participar desta pesquisa você contribuirá, 
respondendo a um questionário em relação ao seu trabalho com as turmas que participam 
da Informática Educativa, identificando também o contato percebido que os estudantes têm 
com as tecnologias. Lembramos que a sua participação é voluntária, você tem a liberdade 
de não querer participar, e pode desistir, em qualquer momento, mesmo após ter iniciado 

o os e questionário ou entrevistas sem nenhum prejuízo para você.  

2. RISCOS E DESCONFORTOS: Considera-se que essa pesquisa apresenta riscos 

mínimos, o procedimento utilizado é um questionário. As questões poderão trazer algum 
desconforto como se sentir envergonhado ao responder alguma questão, logo para evitar 
possíveis desconfortos, por meio de conversas serão esclarecidas as dúvidas necessárias. 
Se você precisar de alguma orientação, por se sentir prejudicado por causa da pesquisa, 

a pesquisadora se responsabiliza pela assistência integral, imediata e gratuita.  

3.BENEFÍCIOS: Os benefícios do estudo se darão no decorrer da pesquisa, que visa 
buscar melhores compreensões a respeito das dificuldades e potencialidades especificas 
dos estudantes, com o contato que os estes têm com as tecnologias. Com uma visão geral, 
pretende demonstrar o que isto pode influir no seu processo de ensino aprendizagem e 
meios avaliativos, contribuindo também para estudos futuros que visam associar a 

tecnologia no contexto escolar. 

4.CONFIDENCIALIDADE: Todas as informações fornecidas ou que sejam conseguidas 

por meio dos questionários e/ou entrevistas serão utilizadas somente para esta pesquisa. 
As respostas e dados pessoais seus e do estudante serão mantidos em sigilo, e                                                                                                                                                                                                                                                                       
seu nome não aparecerá em lugar nenhum do(s) questionário(s),  nem quando os 

resultados forem apresentados.  

5. ESCLARECIMENTOS: Se tiver alguma dúvida a respeito da pesquisa e/ou dos métodos 

utilizados na mesma, pode procurar a qualquer momento a pesquisadora responsável. Sua 
participação, bem como, a de seu filho nesta pesquisa, são voluntárias e está garantida 
sua liberdade de desistir da participação em qualquer momento.  

Nome da pesquisadora responsável:  
Endereço:  
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Telefone para contato:  

Horário de atendimento:  

6. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS: Caso aceite participar da pesquisa, não receberá 

nenhuma compensação financeira.  A pesquisadora se responsabiliza pelas despesas e 

materiais necessários à execução da pesquisa.  

7. CONCORDÂNCIA NA PARTICIPAÇÃO: Se estiver de acordo em participar deverá 
preencher e assinar o Termo de Consentimento Pós-esclarecido que se segue, em duas 

vias, sendo que uma via ficará com você.  

========================================================== 

CONSENTIMENTO PÓS INFORMADO 

       Pelo presente instrumento que atende às exigências legais, o 
Sr.(a)________________________________________, portador(a) da cédula de 
identidade____________________________________________, declara que, após 
leitura minuciosa do TCLE, teve oportunidade de fazer perguntas, esclarecer dúvidas que 
foram devidamente explicadas pela pesquisadora, ciente dos serviços e procedimentos 
aos quais será submetido e, não restando quaisquer dúvidas a respeito do lido e explicado, 
firma seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO em participar voluntariamente 

desta pesquisa.  

E, por estar de acordo, assina o presente termo. 

Guarapuava, _______ de ________________ de _____. 

______________________________ 

Assinatura do Participante 

_______________________________ 

Assinatura do Pesquisador 
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APÊNDICE 4 
QUESTIONÁRIO DIRECIONADO AOS PROFESSORES RESPONSÁVEIS À 

DISCIPLINA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

1- Há quanto tempo trabalha no laboratório de informática? 

______________________________________________________________________ 

2- O curso de formação que você teve para trabalhar com a informática educativa, 

correspondeu às suas expectativas para realizar seu trabalho na prática?  

______________________________________________________________________ 

3-Você percebe alguma mudança comportamental nos estudantes em suas últimas 

experiências no laboratório de informática? Se sim, de que forma?  

_______________________________________________________________________ 

4-Quais as principais dificuldades em trabalhar a informática educativa com estudantes de 

diferentes níveis?  

_______________________________________________________________________ 

5-Em sua opinião, a escola oferece a infraestrutura necessária para desempenhar sua 

função com qualidade, conciliando a tecnologia ao ensino?  

______________________________________________________________________ 

6-Em tempos de Pandemia, como está sendo direcionar as atividades de maneira digital? 

Você acha essa forma eficiente?  

_______________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 5 
CARTA DE ANUÊNCIA 
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APÊNDICE 6 
QUESTIONÁRIO DIRECIONADO AOS RESPONSÁVEIS DOS ESTUDANTES 

PARTICIPANTES DA PESQUISA 

QUESTÕES 

1- Sua família tem acesso à internet?  
(Marcar apenas uma). 
(94%) sim  
(0%) não 
(6%) parcialmente 
 

2- Se sim ou parcialmente: Como é a principal forma de acesso à internet que a 
família utiliza? 
(6%) 3G ou 4G  
(94%) wi-fi 
(0%) lan house 
(0%) locais públicos 
(0%) outros___________________________________________________. 
 

3- Qual o principal aparelho de acesso à internet utilizado pela família? (Marcar 

apenas uma) 

(88%) celular  

(0%) tablet   

(6%) computador e/ou notebook 

(6%) smart TV   

(0%) videogame      

(0%) outros  ___________________________________________________. 

4- O/a estudante tem seu próprio aparelho que acessa internet?  

(56%) não  

(44%) sim 

Se sim: Qual ou quais 

(50%) celular   

(25%) tablet    

(0%) computador e/ou notebook 

(0%) smart TV 

(0%) videogame 

(0%) outros ___________________________________________________. 

(25%) não respondeu 

5- Em casa, o/a estudante mostra interesse em: (pode marcar mais de uma 

alternativa). 

(72%) brincadeiras (boneca, bicicleta, bola, carrinho...) 

(72%) inventar a própria brincadeira ou brinquedo. 

(50%) brincar com animal de estimação 

(72%) livros e atividades de leitura e escrita 

(27%)tocar um instrumento musical 

(16%) jogos de tabuleiro 

(83%) assistir TV 

(11%) jogos de videogame 

(61%) aplicativos de celular 

(77%) jogos no celular 
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(5%) acessar sites 

(5%) pesquisas na internet 

(72%) assistir vídeos na internet 

(11%) assistir conteúdos diversos em plataformas streaming 

(0%) navegar em redes sociais  

6- Em média quanto tempo diário o/a estudante faz uso do Celular. 

(11%) não dedica nenhum tempo    

(17%) menos de uma hora 

(39%) uma hora 

(11%) até 2 horas 

(11%) até 3 horas    

(0%)até quatro horas     

(11%) mais de 4 horas 

7- Em média quanto tempo diário o/a estudante faz uso de Tablet? 

(56%) não dedica nenhum tempo    

(0%) menos de uma hora 

(22%) uma hora 

(0%) até 2 horas 

(0%) até 3 horas    

(0%) até quatro horas     

(5%) mais de 4 horas 

(17%) não responderam 

8- Em média quanto tempo diário o/a estudante faz uso de Computador ou 

Notebook. 

(78%) não dedica nenhum tempo    

(0%) menos de uma hora 

(0%) uma hora 

(0%) até 2 horas 

(5%) até 3 horas    

(0%) até quatro horas     

(0%) mais de 4 horas 

(17%) não responderam 

9- Em média quanto tempo diário o/a estudante assiste TV? 

(11%) não dedica nenhum tempo    

(28%) menos de uma hora 

(11%) uma hora 

(22%) até 2 horas 

(11%) até 3 horas    

(6%) até quatro horas     

(0%) mais de 4 horas 

(11%) não responderam 

10- Em média quanto tempo diário o/a estudante joga Video-game. 

(76%) não dedica nenhum tempo    

(6%) menos de uma hora 

(0%) uma hora 

(6%) até 2 horas 

(0%) até 3 horas    
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(0%) até quatro horas     

(0%) mais de 4 horas 

(12%) não responderam 

11- Em média quanto tempo diário o/a estudante dedica para estudos fora da escola 

(praticando leitura e fazendo tarefas): 

(0%) não dedica nenhum tempo    

(22%) menos de uma hora 

(34%) uma hora 

(38%) até 2 horas 

(6%) até 3 horas    

(0%) até quatro horas     

(0%) mais de 4 horas 

12- Você sabe que tipo de jogo o/a estudante costuma jogar? 

(11%) não 

(83%) sim 

(6%) não respondeu 

Se sim qual ou quais?  

Respostas=>  

Tom, Pou; 

Super Mario; 

Jogos de memória, quebra cabeças e de celular; 

Caça palavras, Sudoku, forca, etc; 

Jogos interativos do Tigor, nome dos animais, números;  

Minecraft; 

Futebol, corrida; 

Jogos do videogame; 

De carro, luta, memória e tiros alvo; 

Oppadoll, Free Fire;  

Subway Surfers, Clash Royale; 

Jogos da escola junto a família;  

Jogos de pintar, correr, instrumentos musiais e perguntas e respostas; 

Black Craft 3D;  

13- Que tipo de vídeos o/a estudante gosta de assistir? 

(33%) de animais  

(61%) sobre brinquedos 

(33%) sobre músicas 

(61%) engraçados 

(16%) sobre jogos 

(5%) sobre esportes 

(38%) educativos 

(5%) outros. Resposta=> Lucas Neto. 

14- O/A estudante participa de alguma atividade fora da escola: 

(0%) aula de algum instrumento musical   

(0%) curso de línguas                

(12%) canto    

(0%) esportes        

(6%) dança 



  

211 
 

(76%) nenhuma      

(6%) outros 

Qual/Quais?  

Resposta=> Escola bíblica. 

 

15- O acesso que o/a estudante tem aos meios de informação e comunicação é 

supervisionado?   

(89%) Sim, acompanha-se a programação que ele/ela assiste e jogos que joga. 

(11%) Ás vezes confiro o que ele/ela está jogando e assistindo.  

(0%) Nunca acompanho a programação que ele/ela assiste e jogos que joga. 

16- Na família, são: (marcar apenas uma). 

(11%) As crianças que tem mais facilidade em manusear os aparelhos tecnológicos. 

(17%) Os adultos que tem mais facilidade em manusear os aparelhos tecnológicos. 

(72%) As crianças e os adultos têm facilidade em manusear os aparelhos 

tecnológicos. 
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APÊNDICE 7 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DIRECIONADO AOS 

PAIS OU RESPONSÁVEIS DOS ESTUDANTES 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO – PROPESP 
COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA - COMEP 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 
RESOLUÇÃO CNS 466/2012 

Prezado(a) Colaborador(a),  

        Você está sendo convidado (a) a participar da pesquisa junto ao Programa de pós-
Graduação em Educação PPGE da Universidade Estadual do Centro-Oeste – Unicentro, 
intitulada TECNOLOGIAS DIGITAIS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO 
PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO – ESTUDO DE CASO NA REDE PÚBLICA DE 
ENSINO DE GUARAPUAVA-PR, sob a responsabilidade da professora e pesquisadora 
Karina Andrade, orientada pela professora Dra. Poliana F. Cardozo, que irá investigar as 
influências do acesso aos meios de comunicação e internet no desenvolvimento do 
processo de ler e escrever dos estudantes do 1º ano “A”. Um dos objetivos principais é 
analisar se o aluno tem acesso à internet e a aparelhos tecnológicos como celular, 
computador, videogame, TV. Assim, identificando este acesso, objetiva-se demonstrar se 
o contato que os estudantes têm ou não com estes meios, afetam os resultados da 
aprendizagem, quanto ao nível de alfabetização destes (que são as sondagens realizadas 
pela professora regente). A importância deste estudo está em refletir sobre o papel da 
escola e os meios avaliativos que ela adota, em relação às mudanças tecnológicas que 

transformam profundamente a geração de estudantes que iniciam na escola no século XXI. 

1. PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA: Ao participar desta pesquisa você contribuirá com a 

pesquisa, respondendo a questionários referentes à relação do estudante que você é 
responsável, com a tecnologia. Se houver consentimento seu, poderá haver reuniões 
bimestrais (3 reuniões até dezembro de 2019) para esclarecer dúvidas sobre o estudo.  
Lembramos que a sua participação é voluntária, você tem a liberdade de não querer 
participar, e pode desistir, em qualquer momento, mesmo após ter iniciado o questionário 

sem nenhum prejuízo para você.  

2. RISCOS E DESCONFORTOS: Considera-se que essa pesquisa apresenta riscos 

mínimos, o procedimento utilizado é o questionário. As questões poderão trazer algum 
desconforto como se sentir envergonhado ao responder alguma pergunta, logo para evitar 
possíveis desconfortos, por meio de conversas serão esclarecidas as dúvidas necessárias. 
Se você precisar de alguma orientação, por se sentir prejudicado por causa da pesquisa, 

a pesquisadora se responsabiliza pela assistência integral, imediata e gratuita.  

3. BENEFÍCIOS: Os benefícios do estudo se darão no decorrer da pesquisa, que visa 
buscar melhores compreensões a respeito das dificuldades e potencialidades especificas 
dos estudantes em relação às TDIC, que serão feitas por meio de análises que objetivam 
entender o contexto em que o estudante vive e o que isto pode influir no seu processo de 
ensino aprendizagem, contribuindo também para estudos futuros que visam associar a 
tecnologia no contexto escolar. 

4. CONFIDENCIALIDADE: Todas as informações fornecidas ou que sejam conseguidas 

por meio dos questionários, serão utilizadas somente para esta pesquisa. As respostas e 
dados pessoais seus e do estudante serão mantidos em sigilo, e                                                                                                                                                                                                                                                       
seu nome não aparecerá em lugar nenhum do (s) questionário (s),  nem quando os 

resultados forem apresentados.   

5. ESCLARECIMENTOS: Se tiver alguma dúvida a respeito da pesquisa e/ou dos métodos 

utilizados na mesma, pode procurar a qualquer momento a pesquisadora responsável. Sua 
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participação, bem como, a do estudante que é responsável nesta pesquisa, são voluntárias 

e está garantida sua liberdade de desistir da participação em qualquer momento.  

Nome da pesquisadora responsável: 
Endereço:  
Telefone para contato:  
Horário de atendimento:  

6. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS: Caso o Sr.(a) aceite participar da pesquisa, não 

receberá nenhuma compensação financeira.  A pesquisadora se responsabiliza pelas 
despesas e materiais necessários à execução da pesquisa. E, se houver necessidade de 
auxílio transporte para participar de alguma reunião ou esclarecimento de dúvidas será 

dado o valor suficiente para o transporte, para acompanhar a pesquisa da melhor forma.  

7. CONCORDÂNCIA NA PARTICIPAÇÃO: Se o(a) Sr.(a) estiver de acordo em participar 

deverá preencher e assinar o Termo de Consentimento Pós-esclarecido que se segue, em 

duas vias, sendo que uma via ficará com você.   

============================================================ 

CONSENTIMENTO PÓS INFORMADO 

       Pelo presente instrumento que atende às exigências legais, o 
Sr.___________________________________________________, portador(a) da cédula 
de identidade____________________________________________, declara que, após 
leitura minuciosa do TCLE, teve oportunidade de fazer perguntas, esclarecer dúvidas que 
foram devidamente explicadas pela pesquisadora, ciente dos serviços e procedimentos 
aos quais será submetido e, não restando quaisquer dúvidas a respeito do lido e explicado, 
firma seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO em participar voluntariamente 

desta pesquisa.  

E, por estar de acordo, assina o presente termo. 

 

Guarapuava, _______ de ________________ de _____. 

 

______________________________ 

Assinatura do participante 

_______________________________ 

Assinatura do Pesquisador 
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APÊNDICE 8 
MAPA DA LOCALIZAÇÃO DA ESCOLA EM RELAÇÃO AO PERÍMETRO 

URBANO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA- PR 
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APÊNDICE 9 
RESULTADO DA AVALIAÇÃO DOS ESTUDANTES: 1º BIMESTRE 

 

No 1º bimestre, a sondagem foi realizada no dia 08 de abril de 2019, pela 

professora regente da sala analisada. As palavras e a frase ditadas pela professora 

para a escrita espontânea dos estudantes foram: 1- chocolate, 2-picolé, 3-bala, 4-

doce, 5-suco e, a frase: A bala é de coco. 

Dos 18 estudantes participantes da pesquisa, 11 estavam no nível pré-

silábico, representando 62%: 
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O nível silábico sem valor, foi alcançado por 5 estudantes, representando 27%: 
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O nível silábico com valor sonoro, 2 estudantes atingiram, equivalente a 11% dos 
participantes, conforme a imagem abaixo. 
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APÊNDICE 10 
RESULTADO DA AVALIAÇÃO DOS ESTUDANTES: 2º BIMESTRE 

No 2º bimestre, a avaliação foi aplicada no dia 03 de junho de 2019. As 

palavras ditadas nesta avaliação, pela professora regente foram: 1-papagaio, 2-

girafa, 3-macaco, 4-gato, 5-boi e a frase: Meu gato não toma leite. Todos os 

participantes da pesquisa, avançaram no final do 2º bimestre, não estando mais 

nenhum no nível pré-silábico de escrita.  

Neste sentido, 6 estudantes, representando 33% da amostra, avançaram 
para o nível silábico sem valor: 
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No nível silábico com valor, 3 estudantes, representando 17%:  

 

No nível silábico alfabético, 6 estudantes, representando também 33% da 
amostra: 
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Já no 2º bimestre, 3 estudantes alcançaram o nível alfabético, também 
representando 17% da amostra. 
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APÊNDICE 11 
RESULTADO DA AVALIAÇÃO DOS ESTUDANTES: 3º BIMESTRE 

A sondagem do 3º bimestre, realizou-se no dia 17 de setembro de 2019. As 

palavras que compuseram a sondagem foram: 1-abacaxi, 2-banana, 3-goiaba, 4-

melão, 5-uva e a frase: Eu tomei suco de uva. Nesta, todos os estudantes 

avançaram dos níveis pré-silábico e silábico sem valor, constando 2 estudantes no 

nível silábico com valor, representando 11%: 

 

No nível silábico alfabético, 7 estudantes, representando 38% da amostra: 
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Atingiram o nível alfabético, 9 estudantes, representando 50% da amostra: 
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APÊNDICE 12 
RESULTADO DA AVALIAÇÃO DOS ESTUDANTES: 4º BIMESTRE 

 A sondagem do 4º bimestre, ocorreu no dia 12 de novembro de 2020. As 

palavras ditadas foram: 1-papagaio, 2-macaco, 3-gorila, 4-sapo, 5-boi. A frase não 

foi especificada nesta avaliação, sem justificativas pela professora regente, 

portanto não constou nas avaliações dos estudantes.  

Dos estudantes participantes, apenas 1, representando 5% da amostra 

permaneceu ao findar do ano letivo no nível silábico com valor sonoro: 

 

No nível silábico alfabético, 2 estudantes permaneceram, representando 11% da 
amostra:  
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 No findar do ano, 15 estudantes atingiram o nível alfabético, representando 
84% da amostra:  
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