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A IMPORTÂNCIA DA TECNOLOGIA NO PROCESSO DA 

ALFABETIZAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL. 

 

 

RESUMO 

 

Este artigo apresentou as reflexões sobre as possibilidades de uso pedagógico de 

tecnologias digitais no processo de alfabetização, mais especificamente software 

livre de edição de texto. O software teve sua concepção de desenvolvimento 

baseada na proposta de gamificação (gamification). O Objetivo Geral foi pesquisar 

estratégia para a utilização da tecnologia no processo de alfabetização no ensino 

fundamental e disseminar como o uso dessa tecnologia esteve sendo usada nas 

instituições de maneira inclusiva e correta, como foi pensado pelos gestores no inicio 

da implantação da plataforma de estudos Google for Education.. O problema de 

pesquisa foi como utilizar a tecnologia no processo de alfabetização no ensino 

fundamental e analisar as possibilidades de uso da informática na educação no 

contexto da rede pública de ensino. Nesse contexto, em que aprendizagem ocorreu 

de forma colaborativa, a partir dos diferentes recursos digitais, ganhou potência a 

educação gamificada. Aprenderam todos a partir de situações problemas, 

simulações e imersão virtual. Reconhecemos a necessidade de estrutura escolar e 

principalmente de formação de professores para compreender e desenvolver 

práticas pedagógicas baseadas na gamificação. Portanto, destacou-se ainda nesse 

artigo que o desafio não é das escolas, mas principalmente das instituições de 

formação docente. Todas as mudanças só entram bem na escola se entrarem pelo 

professor, ele é a figura fundamental. Não há como substituir o professor. Ele é a 

tecnologia das tecnologias, e deve se portar como tal. (Apud ANDRADE, p.16). 

Palavras-chave: alfabetização.tecnologias. ensino fundamental. professor. 

gamificação. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Para elaboração deste artigo, foi utilizada a metodologia de observação do estágio 

que foi realizado na Educação Básica no Ensino Fundamental, dessa forma pôde- 

se obter um olhar amplo nessa fase de Ensino. Ao final das observações, muitas 

questões foram levantadas, entre elas, o uso dessa ferramenta (tecnologia) na 

educação, seus benefícios no ensino-aprendizagem.  Considerou – se neste Artigo 

que para falar sobre alfabetização no contexto da informática na educação é preciso 

antes falar da sociedade atual. Dessa forma, Compreendeu - se as necessidades 

das mudanças e implicações na forma de aprender e ensinar. A cada semestre ou 

ano que se passa fica mais presente a instantaneidade das comunicações e acesso 

à informação. Já se fazia tempo, que o espaço educacional não se limitava às 

paredes da sala de aula. Dessa forma, o uso de recursos que conectam e fornecem 

instantaneidade na comunicação puderam auxiliar na discussão e compreensão de 

conteúdos. Os recursos da informática quando utilizados na educação podem 

fortalecer laços de afetividade entre alunos e professores. As tecnologias disponíveis 

da informática trouxeram praticidade aos processos de aprendizagem. Pensou – se 

em uma sala de aula, com a tela do computador, ou de um dispositivo móvel sendo 

reproduzida através de projetores. A interatividade e recursos midiáticos com áudio, 

animação e imagens presentes em um processo de construção coletiva. Alunos e 

professores interagindo sobre o mesmo conteúdo, em um processo de construção 

colaborativa, em que o professor não é o único responsável por compartilhar 

informação. O aluno, na sociedade em rede, pode e deve ter sua autonomia 

desenvolvida, para que assuma o processo de autoria sobre aprendizagem.  Essa 

dinâmica e organização a qual os alunos sentados em seus lugares ficavam a 

espera da aula de hoje, precisava ser resignificada. Tornando – se urgente a 

necessidade de olhar para as relações estabelecidas em sala de aula, para que 

professores pudessem propor o uso de tecnologias da informação e comunicação 

em seus planejamentos, bem como os alunos aceitarem o desafio de usar os 

recursos digitais em favor de construção de conhecimento.  O desafio do professor 

sempre foi fazer com que o aluno não seja ativo apenas no uso de Redes Sociais 

Digitais, mas seja um sujeito ativo em qualquer possibilidade de aprender. Um dos 

papéis da escola pode ser desenvolver ações que convidem os alunos a produzir 

coletivamente e em todos os espaços, formais e informais de educação, pois a 

aprendizagem há algum tempo não limita-se às paredes da sala de aula.  Ao 

colocarmos em discussão o tema Tecnologia no processo de alfabetização os 

professores deviam ficar atentos aos tipos de ferramentas que eram utilizadas pelos 

alunos, porque de acordo com a ferramenta, os métodos de ensino poderiam variar, 

fazendo com que a aula se tornasse ou não produtiva, tanto para o professor quanto 

para o aluno. Temos que admitir que no século XXI é impossível conhecer alguém 

que não tenha tido acesso a tecnologias, por isso vemos tantas crianças com cerca 



6 
 

de 7 anos manuseando com tanta facilidades em computadores, celular, tablets e 

etc. coisas que um adulto com cerca de 30 anos não sabem fazer, contudo é fácil 

concluir que o uso de tecnologia em sala de aula já passou da hora de ser colocado 

em pratica com mais intensidade, com professores mais preparados para essa nova 

era, com especializações na área para que assim pudessem atender de maneira 

correta as demandas fazendo com que já se tivéssemos alunos mais preparados 

para um mundo que pede tantas habilidades no quesito tecnologia.  

 

2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1  A TECNOLOGIA E O FUTURO PROFESSOR.                                                                                                                 

A importância da tecnologia no processo da alfabetização no ensino fundamental 

pode fazer uma diferença imensa no modo de ensinar e no modo de aprender, por 

isso o assunto se faz tão necessário ser falado, mesmo sendo um tema tão polemico 

e tão importante para a educação e para o mundo. Além disso, temos que cuidar do 

professor, pois todas as mudanças só entram bem na escola se entrarem pelo 

professor, ele é a figura fundamental. Não há como substituir o professor. Ele é a 

tecnologia das tecnologias, e deve se portar como tal. (Apud ANDRADE, p.16).              

O professor sempre tem sido o ponto crucial para que toda proposta de transferência 

de conhecimento funcione, pois como mediador ele precisa estar completamente 

preparado para todas as possíveis dificuldades que enfrentará no caminho, por isso 

o mesmo precisa ter suporte pedagógico fazendo com que seu trabalho seja 

facilitado por uma equipe completa. Não basta apenas disponibilizar um tablet, 

telefone ou um computador e dizer que a escola está tecnologicamente acessível, 

deve-se preparar o todo, o conjunto escolar, alunos, professores e a equipe gestora, 

onde todos devem rumar para o mesmo norte. 

2.2 A IMPORTANCIA DA TECNOLOGIA NO PROCESSO DE 

ALFABETIZAÇÃO. 

Visou-se neste trabalho trazer contribuições para a forma da utilização da mesma 

em sala de aula, agregando valores em ideias já propostas e investigando 

continuamente o processo de aprimoramento do uso de tecnologia em sala de aula. 

Um saber ampliado e mutante caracteriza o estágio do conhecimento na atualidade. 

Essa alteração refletiu-se sobre as tradicionais formas de pensar e fazer educação. 

Abrir-se para as novas educações, resultantes de mudanças estruturais nas formas 

de ensinar e aprender possibilitadas pela atualidade tecnológica é o desafio a ser 

assumido por toda a sociedade.   O uso das tecnologias dentro das classes de 
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alfabetização vem tomando espaço cada vez maior, nas discussões das 

possibilidades de realizar atividades com as crianças. Sendo importante levar em 

conta as possibilidades disso para a realidade das escolas públicas, ainda mais com 

a utilização de softwares livres que podem ofertar diferentes layouts das versões 

utilizadas pelos professores em suas casas na preparação didática da aula e seus 

conectados alunos on line ou em sala de aula. Todavia, o trabalho apresentou de 

forma sintética uma proposta utilizada com crianças do segundo ano do ensino 

fundamental. Porém, ela serviu como base para uma nova perspectiva de como 

elaborar atividades para os alunos utilizando poucos recursos.  

               

3  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A metodologia deste trabalho trouxe consigo a finalidade de ser básica e estratégica, 

a mesma teve o objetivo descritivo, com uma abordagem qualitativa.  A pesquisa 

teve como objetivo trazer uma visão clara sobre o assunto abordado, explorando 

ideias para que possa contribuir com um melhor entendimento sobre o que estaria 

sendo pesquisado. Sendo assim é compreensível que:  

Pesquisa bibliográfica desenvolvida a partir de materiais já elaborado constituindo 

principalmente em livros e artigos científicos, acerca de autores colaboradores ao 

entendimento aprendizagem e suas dificuldades na aquisição.  

A partir disso, afirmou - se que a atual pesquisa seria um material que poderia vir a 

acrescentar em pesquisas e propostas já feitas, por isso teve dois procedimentos 

como base, um deles, o bibliográfico que utilizou leituras de livros e trabalhos 

acadêmicos como apoio para retirada de conteúdos nessa pesquisa, alem disso 

também utilizou o procedimento documental que diante de trabalhos já prontos, 

exigindo-se leituras de documentários, revistas, jornais, textos avulsos e alguns 

materiais de mídia visual e auditiva, utilizado métodos de pesquisa com o período de 

10 a 15 anos de materiais já coletados e escritos, os mesmos em sites como Google 

acadêmico e vários outros que tiveram como proposta conteúdo relacionado com 

educação e a tecnologia, Todo material apresentado também exigiu leituras de 

livros, trabalhos já realizados e etc. Contudo afirmou-se que este método de 

pesquisa teve como palavras chaves; tecnologia, educação, processo de 

alfabetização, alfabetização e letramento e gamificação  na educação. O trabalho 

que estava em processo de construção teve como foco trazer excelência e facilidade 

na compreensão de toda pesquisa.  
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Os Tablets oferecidos pela secretaria de Educação aos alunos da rede pública 

apresentavam sistema operacional livre, tendo software livre de edição de texto. 

Porque nem todos os computadores da sala de informática funcionavam. Sendo 

utilizados apenas 7 que apresentavam condições de uso e acesso a um editor de 

texto. Os alunos do segundo ano do ensino fundamental foram divididos conforme 

seu nível de escrita, sendo instigados a realizar ações de escrita e revisão numa 

ideia de jogo, em que ao finalizar cada etapa uma nova dificuldade seria inserida.  

A entrevista foi realizada com 1( um ) professor de turma de Ensino Fundamental,  

um técnico do CEFOP. ( Centro de Formação de Professores). 

 A metodologia explorada configura-se por qualitativa, que trata de um estudo de 

caso, com alunos de uma turma de 2º ano do Ensino Fundamental, com faixa etária 

de 7 a 8 anos. Uma gravação da Entrevista pelo aplicativo Google met.,enviada ao 

Whatsaap, sendo anexada  em forma de questionário com explicações sobre a 

plataforma Google for Education,ao término dessa pesquisa pode ser lançada nas 

respectivas tarefas dissertativas para análise, caso seja necessário. 

 

 

4  ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Resultados e Discussões. 

 

A atividade aconteceu nos dois últimos períodos de aula, pois foi no momento que 

os alunos já haviam realizados atividades prévias em seus cadernos antes de se 

encaminharem para a informática. Em seguida eles foram divididos pelos níveis de 

alfabetização: Pré-Silábico, que não relaciona letra e som, Silábico, que relaciona 

letra e som, Silábico Alfabético, que além de relacionar letra e som já entende que 

há mais de uma letra para representar um som na escrita, e Alfabético, que já 

escreve de forma entendível as palavras, mesmo que ainda conste erros 

ortográficos. A divisão buscou fomentar que os alunos pudessem corrigir os 

trabalhos do colega, sendo o que apresentava menor desenvolvimento das 

capacidades de escrita o que deveria executar os comandos no seu próprio Tablet e 

o que demonstrava melhor domínio da escrita e da busca de informações no 

caderno deveria auxiliar, posteriormente eles poderiam trocar de posição.  

Os alunos demonstraram muito interesse, principalmente em auxiliar os demais 

colegas em tarefas como escrever o nome. Momento em que ocorreu uma grande 
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troca entre os alunos que iam até os colegas pedir auxílio de como se escreviam 

determinados nomes. Como prêmio para os alunos que concluíram todas as 

atividades, batemos palmas. Incentivando que os demais também pudessem se 

esforçar para terminar as atividades. 

Analizaram- se os seguintes instrumentos utilizados de coleta de dados: entrevista e 

questionários. A entrevista foi realizada com 1 professor de turma de Ensino 

Fundamental, um técnico do CEFOP ( Centro de Formação de Professores). A 

metodologia explorada configurou-se por qualitativa, que trata de um estudo de 

caso, com alunos de uma turma de 2º ano do Ensino Fundamental, com faixa etária 

de 7 a 8 anos. Esses alunos foram desafiados a explorar as atividades com ênfase 

na alfabetização, do software específico. Os alunos foram divididos em duplas por 

nível de conhecimento de escrita. Os critérios para organizar os alunos com base 

nos estudos da psicogênese da língua escrita (FERREIRO e TEBEROSKY, 1999). 

Os alunos realizaram desafios por ordem de complexidade da escrita das letras do 

alfabeto, iniciando com a escrita da ordem alfabética, seguindo para a escrita do 

nome copiando do crachá e a escrita do nome dos colegas solicitando auxílio. Pela 

disposição das letras no teclado e a pressão da escrita os alunos puderam 

desenvolver seu conhecimento sobre a escrita e também motricidade, porém nem 

todos os alunos conseguiram realizar todos os desafios.  

Quadro 1 

Desenvolvimento de tarefas por complexidade 

Atividade Foco  

Escrever as letras do alfabeto na 
ordem  

Incentivar o aluno a procurar as letras distribuídas no 

teclado.  

Escrever as letras do alfabeto na 
ordem inversa  

 

Verificar se o aluno entende a reversibilidade da 

ordem das letras 

Escrever o próprio nome completo  Verificar se o aluno já conhece o próprio nome. Caso 

não saiba procurar no caderno de identificação.  

Escrever palavras escritas previamente 

aula e corrigir pelo caderno  

Verificar se o aluno consegue buscar  informações 

junto dos colegas, corrigindo com auxílio dos pares 

que podem usar o caderno.  

Fonte do Autor  
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No campo da Educação, observa-se um crescente interesse no desenvolvimento de 

práticas e pesquisas que contemplem as experiências cognitivas dos sujeitos em 

função do contexto social e tecnológico, o qual tem produzido novos hábitos e 

práticas socioculturais. Nesse sentido, tem-se buscado por Metodologias Ativas para 

atender as características desse contexto, formando sujeitos com condições de 

atuação crítica, criativa, reflexiva e autônoma na sociedade tecnológica. O Ministério 

da Educação vai ofertar curso gratuito e a distância para a qualificação de 40 mil 

professores de alfabetização, com duração total de 160 horas, a partir de 11 de 

janeiro. De 2021. O curso Alfabetização Baseada na Ciência (ABC) deverá ser 

acessado no Ambiente Virtual de Aprendizagem do MEC (Avamec), onde os 

professores poderão assistir vídeos, baixar os materiais de leitura e preparar as 

tarefas de estudo. "O curso é composto por um manual teórico, de 24 capítulos, 

elaborado pela Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade 

do Porto, e um Programa de Intervenção Prático, desenvolvido pelo Centro de 

Investigação e Intervenção na Leitura do Instituto Politécnico do Porto. A 

Universidade Aberta de Portugal ficou responsável por gravar as videoaulas e 

produzir as legendas para o português do Brasil", informou o MEC em nota. O 

conteúdo abarca noções fundamentais de alfabetização, de literacia emergente 

(antes da instrução formal), da aprendizagem da leitura e escrita e das dificuldades 

desse processo.  Desse modo, a gamificação pode ser entendida como uma 

abordagem pedagógica com o objetivo de promover processos de aprendizagem por 

meio da resolução de problemas, motivação, sociabilização e engajamento dos 

sujeitos em uma atividade. Salienta-se que “gamificar uma atividade prática não 

significa criar um jogo ou simplesmente jogar” (MARTINS; GIRAFFA, 2015, p. 14). 

Em outras palavras, a gamificação não implica produzir um jogo digital que aborda 

um problema, mas sim em mobilizar estratégias, métodos e modos de pensar, 

exclusivos dos contextos de jogos digitais, para a resolução de problemas do mundo 

real.  No artigo em questão apresentou - se as reflexões sobre as possibilidades de 

uso pedagógico de tecnologias digitais no processo de alfabetização, mais 

especificamente software livre de edição de texto. O software tem sua concepção de 

desenvolvimento baseada na proposta de gamificação (gamification). Com esse 
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objetivo analisou-se as possibilidades de uso da informática na educação no 

contexto da rede pública de ensino. As escolas de educação básica de rede pública, 

na grande maioria, sofrem com falta de estrutura  tecnológicas e quando tem um 

laboratório de informática equipado os computadores são limitados ao uso de 

software livre. Considerou-se enfim, que o trabalho apresentou de forma sintética, 

uma proposta eficaz, utilizada com crianças do segundo ano do ensino fundamental, 

com o principal objetivo, de que a mesma sirva como base para uma nova 

perspectiva de como elaborar atividades para os alunos da rede pública de ensino, 

com uma estrutura precária e utilizando pouquíssimos recursos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 
 

REFERÊNCIAS 

 
BELLONI, Maria Luiza. Educação à distância. – 2. ed – Campinas, SP: Autores 

Associados, 2001. 
 
BRASIL. Lei nº 9.3494, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e 

bases da educação nacional. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, 
Brasília, 1996. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccvil_03/Leis/L9394.htm. Acesso em 20 de 
fevereiro de 2018. 
 

BADALOTTI, Greisse Moser. Educação e Tecnologia. Londrina: Editora e 
Distribuidora Educacional S.A, 2014. 

 
COX, K.K. Informática na educação escolar. Autores Associados, 2003. 
 

CUPANI, Alberto. Filosofia da tecnologia: um convite . 3ª ed. Florianópolis, Editora 
da UFSC, 2017. 

 
DEMO, Pedro. Olhar do educador e novas tecnologias. B.Téc. Senac: a R. 
Educ.Prof, Rio de Janeiro, v. 37, n.2, maio/agosto/2011. 

 
GATT I,, B. A. Os agentes escolares e o computador no ensino. ACESSO: Revista 

de Educação e Informática. Ano 4, Edição especial dez. 1993. FDE - São Paulo. 
 
GRISPUN, Mirian P. (Org.). Educação tecnológica: desafios e perspectivas. São 

Paulo: Cortez, 1999. 
 

KENSKI,Vani Moreira. Tecnologias e ensino presencial e a distância. 4. Ed. 
Campinas, SP: Papirus,2003. 
 

_______________.Educação e Tecnologias o novo ritmo da informação. Campinas, 
SP: Papirus,2007. 

_______________.Tecnologias e tempo docente. Campinas, SP: Papirus,2013. 
 
KLOCH, Hermínio. Informática Básica e Tecnologias na Educação. Indaial-SC: 

Uniasselvi, 2010. 
 

LÉVY, Pierre. A inteligência coletiva: por uma antropologia do ciberespaço. 3.Ed. 
São Paulo: Loyola, 2000. 
 

MATTA, Alfredo Eurico. Procedimentos de autoria hipermídia em rede de 
computadores, um ambiente mediador para o ensino-aprendizagem de história. 

2001. 230f (Tese de Doutorado em Educação) – Universidade Federal da Bahia, 
Salvador 2001. 
 

NOVA, Cristiane Carvalho da. Novas lentes para a história: uma viagem pelo 
universo da construção da história e pelos discursos áudio-imagéticos. 1999. p.284 

Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal da Bahia, 
Salvador,1999. 



13 
 

OLIVEIRA, R. Informática educativa: dos planos e discursos à sala de aula. São 

Paulo: Papirus, 1999. 
 

PAPERT, Seymour. A máquina das crianças: repensando a escola na era da 
informática. 2. ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 1994. 
 

PROGRAMA NACIONAL DE INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO – 
PROINFO.Diretrizes.Brasília:MEC 1997. Disponível em:< 

http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/pdf/proinfo_diretrizes1.pdf>. 
Acesso em 20 de fevereiro de 2018. 
 

ROSINI, Alessandro Marcos. As novas tecnologias da Informação e Educação a 
Distância. São Paulo: Thomson Learning,2007. 

 
 
SAMPAIO,MarisaNarcizo;LEITE,Lígia Silva. Alfabetização tecnológica do professor. 

Petrópolis: Vozes,1999 
 

SANCHO, Juan Maríaet al. Tecnologias para transformar a educação. Porto Alegre: 
Artmed, 2006. 
 

TAVARES, Neide Rodrigues Barea. Formação continuada de professores em 
informática educacional. Tese de doutorado. USP (Universidade de São 

Paulo),2001. 
 
TORNAGHI, Alberto José da Costa. Tecnologias da Educação: ensinando e 

aprendendo com as TICS. Brasília: Secretaria de Educação a Distância, 2010. 
 

VALENTE, J.A. Uso da Internet em sala de aula. Educar em Revista, América do 
Sul, 19 26 11 2004 .                                                                                         
 

ESTRATEGIA PARA  USO DA TECNOLOGIA NO ENSINO FUNDAMENTAL.                                                                                        
GAMIFICAÇÃO DE JOGOS  NO ENSINO FUNDAMENTAL                            

Estudo de  Caso Fonte: Google Acadêmico 
Redin - Revista Educacional Interdisciplina                                                        
ALVES, R. L. G.; MINHO, M. R. S., DINIZ, M. V. C.. Gamificação: diálogos com a 

educação. In: FADEL, L. M.; ULBRICHT, V. R.; BATISTA, C. R.; VANZIN, T. (Orgs). 
Gamificação na Educação. São Paulo: Pimenta Cultural, 2014 Artmed, 1999.                                                                                                                   

 

FARDO, M. L.. A gamificação aplicada em ambientes de aprendizagem.         
Renote, v. 11, n.1, jul., 2013.                                                                                          

 
FERREIRO, Emilia; TEBEROSKY, Ana. Psicogênese da língua escrita. Porto 

Alegre:                                                                                                                  
 
KOEHLER, C. Interação Social em Rede e nas Redes. Tese de Doutarado. 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Programa de Pós-Graduação 
Informática na Educação. 2016.MARTINS, C.; GIRAFFA, L. M. M.. Gamificação nas 

propostas pedagógicas em tempos de cibercultura: uma proposta de elementos de 



14 
 

jogos digitais em atividades gamificadas (2015). Seminário Jogos Eletrônicos, 

Educação, Comunicação. Anais... 2015.                                                                             
 

SCHLEMMER, E. Gamificação em espaços de convivência híbridos e multimodais: 
design e cognição em discussão. Revista da FAEEBA – Educação e 

Contemporaneidade, Salvador, v. 23, n. 42, p. 73-89, jul./dez. 2014.  

 
ULBRICHT, V.; FADEL, L.. Educação gamificada: valorizando os aspectos sociais. 

In: FADEL, L. M.; ULBRICHT, V. R.; BATISTA, C. R.; VANZIN, T. (Orgs). 
Gamificação na Educação. São Paulo: Pimenta Cultural, 2014.  

 

VALENTE, J. A.; ALMEIDA, M. E. B.; GERALDINI, A. F. S.. Metodologias ativas: das 
concepções às práticas em distintos níveis de ensino. Diálogo Educacional, v.17, 

n.52, p. 455-478, abr./jun. 2017. 
 

 


