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RESUMO 

 

 
O presente estudo tem como ponto fulcral a prática da alfabetização a partir das possibilidades 
pedagógicas por meio das tecnologias digitais da informação e comunicação – TDIC nas 
práticas de leitura e escrita. O objetivo desse estudo, então, é analisar, a partir da realidade 
política educacional, os efeitos da mediação digital nos processos de alfabetização na escola 
pública na perspectiva de compreender a influência e importância do uso do digital na 
alfabetização, na formação dos/as aluno/as integrantes dos anos iniciais do Ensino 
Fundamental. Nesse sentido indagamos: em que medida os efeitos da mediação com a rede 
nos processos de alfabetização interferem na formação dos alunos dos anos iniciais do ensino 
fundamental na Escola Heribaldo Dantas em Itabuna e quais os implicadores e tensões nesse 
processo? Seguida da pergunta norteadora, apresentamos as indagações correlatas: 1. Por 
quais vias e diretrizes as influências sociais, políticas e societárias de Itabuna, Bahia e a 
política da Secretaria de Educação interferem e amparam a prática educacional da Escola 
Heribaldo Dantas? 2. O que é alfabetização e em que consiste o seu processo a partir da 
mediação digital na contemporaneidade? O campo empírico é a prática cotidiana na sala de 
aula de duas professoras que trabalham nos anos iniciais do Ensino Fundamental. O caminho 
percorrido para construção da presente pesquisa, de índole qualitativa, ocorreu sob a égide da 
abordagem praxiológica do método dialético de par com fragmentos de uma abordagem de 
cunho etnográfica. A investigação/coleta elegeu dois procedimentos essenciais: a observação 
com filmagens e entrevistas semiestruturadas com base em um roteiro flexível, com crianças e 
professoras. Os resultados obtidos, a partir da experiência realizada em campo, apontam para 
importância de uma proposição de alfabetização com a rede, nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental, por contribuir para inserção social, participação e vivência cidadã dos/as 
mesmos/as em contextos de usos sociais da leitura e da escrita, dialeticamente. Uma 
alfabetização humanizadora atenta as necessidades reais da criança e, ao lado disso, à altura, 
tanto quanto possível, da sociedade contemporânea. Este estudo, apresenta como marco 
teórico os fundamentos sócio-interacionista com base em Vigotski em diálogo com Paulo 
Freire entre outros autores em conformidade. 
 
 
Palavras-chave: Alfabetização com a rede. Tecnologias Digitais da Informação e 
Comunicação (TDIC). Diálogo. Formação de Professor.  
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ABSTRACT 
 
 
 
The present study has as its focal point the practice of literacy from the pedagogical 
possibilities of digital technologies through information and communication - TDIC practices 
of reading and writing. The purpose of this study, then, is to analyze, from the educational 
political reality, the effects of digital mediation processes in literacy in public schools in order 
to understand the influence and importance of the use of digital literacy, training / the student 
/ members of the early years of elementary school. In this sense we ask: to what extent the 
effects of mediation with the network in literacy processes interfere with the training of 
students in the early years of elementary school in the School Heribaldo Dantas Itabuna and 
what implicadores and tensions in this process? Then the guiding question, we present the 
related questions: 1 By what pathways and guidelines social, political and societal influences 
Itabuna, Bahia and the policy of the Department of Education and interfere bolster the 
educational practice of the School Heribaldo Dantas? 2 What is literacy and what constitutes 
the process from the digital mediation in contemporary society? The empirical field is the 
daily practice in the classroom of two teachers who work in the early years of elementary 
school. The path to building the present research, a qualitative nature, took place under the 
aegis of the praxeological approach of dialectical method par with fragments of an 
ethnographic approach to nature. Research / collection elected two essential procedures: 
observation and semi-structured interviews with footage based on a flexible itinerary with 
children and teachers. The results from the experiment in the field, point to the importance of 
a proposition literacy with the network, in the early years of elementary school, to contribute 
to social inclusion, citizen participation and experience of / the same / in the contexts of social 
uses of reading and writing, dialectically. A careful literacy humanizing the real needs of the 
child and, beside that, at the time, as much as possible of contemporary society. This study 
presents the theoretical framework socio-interactionist foundations based on Vygotsky in 
dialogue with Paulo Freire and other authors accordingly. 
 
 
Keywords: Literacy with the network. Digital Technologies of Information and 
Communication (TDIC). Dialogue. Teacher Training. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O presente trabalho teve como propósito investigar o uso da mediação digital no 

processo de alfabetização na formação de alunos do Ensino Fundamental anos iniciais. Como 

a alfabetização se efetiva e por quais meios se realiza atentando-se a suas implicações e 

tensões. A preocupação se volta às possibilidades pedagógicas das tecnologias digitais da 

informação e comunicação (TDIC) nas práticas de leitura e escrita. Ao                                                                                                                             

uso de uma mediação digital como parte da didática, dos projetos, no processo de 

alfabetização. 

O objetivo desse estudo, então, é analisar, a partir da realidade política educacional, os 

efeitos da mediação com a rede nos processos de alfabetização na escola pública na 

perspectiva de compreender se existe influencia, e a importância em usar o digital na 

alfabetização, na formação dos/as aluno/as integrantes dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental.  

O problema se justifica porque sabendo da complexidade do trabalho de alfabetizar, 

compreendemos que a escola ainda poderá levar algum tempo para que seus alunos e alunas 

dominem o sistema de escrita alfabético (SEA) e possam aprender a ler e a escrever a partir de 

situações reais e, tanto quanto possível, a altura de seu tempo. Por isso, uma alfabetização 

com a mediação digital se inclui como necessária. As TDIC estão tão emaranhadas no 

cotidiano da gente que o próprio processo de alfabetização não tem mais como deixar de ser, 

em alguma medida, digital, na sociedade em rede que estamos inseridos.  

Cabe aqui a questão síntese/norteadora que guiou nossos passos: 

Se desconhece em que medida os efeitos da mediação com a rede nos processos de 

alfabetização interferem na formação dos alunos dos anos iniciais do ensino fundamental na 

Escola Heribaldo Dantas em Itabuna/Bahia e quais os implicadores e tensões nesse processo. 

Seguida da questão norteadora apresentamos as indagações correlatas: 

1. Por quais vias e diretrizes as influências sociais, políticas e societárias de Itabuna, 

Bahia e a política da Secretaria de Educação interferem e amparam a prática educacional da 

Escola Heribaldo Dantas? 

2. O que é alfabetização e em que consiste o seu processo a partir da mediação digital 

na contemporaneidade nos anos iniciais do Ensino Fundamental? 

 

A partir da problemática apresentada elaboramos os seguintes objetivos específicos: 1. 

Contextualizar, com base nos aspectos sociais, políticos e societário de Itabuna-BA e das 
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diretrizes da Secretaria de Educação as influências na prática educacional da Escola Heribaldo 

Dantas; 2. Pontuar, a partir do conceito de alfabetização, em que consiste mediação digital. 

Compreendemos que uma alfabetização humanizadeira na atualidade só terá sentido se 

voltada a apropriação significativa de conhecimentos que habilitem as pessoas a participarem 

de situações diversas, imediatas e mais amplas em seu contexto local e tanslocal na sociedade 

em rede que estamos vivendo. Uma alfabetização humanizadora no sentido freiriano de 

conscientizar a partir de uma educação que possibilite aos/as alunos/as sentir o espaço que 

ocupa em seu ambiente e de poder nele intervir de uma outra forma e criar uma outra história. 

Isso posto, o campo empírico é a prática pedagógica cotidiana na sala de aula de duas 

professoras que trabalham nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Ao elegermos a prática 

como nosso objeto de estudo, as categorias (CURY, 1989, p. 21) passam a ser importantes 

meios para sua compreensão. Contribui para entender os elementos constituintes da realidade. 

Por isso as categorias correspondem as “condições concretas de cada tempo e lugar” e 

“possuem simultaneamente a função de intérpretes do real e de indicadoras de uma estratégia 

política”, já que a realidade está em constante movimento e evolução, sendo síntese de 

múltiplas determinações.  

Elegemos nessa pesquisa a categoria da contradição, por concordar que a mesma é um 

princípio básico do movimento da realidade. A contradição é uma categoria própria da 

realidade como dimensão concreta da sua totalidade, tendo clareza que a totalidade é sempre 

difícil de ser alcançada mas, é o nosso horizonte. Nessa perspectiva, não se pode imaginar o 

real sem seu permanente movimento de construção do novo, de autoconstrução e de 

superação. Porém, o novo só pode ser vislumbrado a partir do velho. Numa relação de 

contradição, um nega o outro, e nessa negação, tanto ocorre uma ruptura quanto uma 

continuidade. 

Nesse cenário, esse estudo tentou buscar a síntese dos elementos que comportam a 

totalidade da vida cotidiana em sua complexidade, contraditoriedade e ambiguidades, em 

ralação a totalidade mais ampla que é a sociedade capitalista em que vivemos. A totalidade, 

longe de significar a soma das partes de um todo, ou de um universo que contém todos os 

fatos em si, significa “não só que as partes se encontram em relação de interna interação e 

conexão entre si e com o todo, mas também que o todo não pode ser petrificado na abstração 

situada por cima das partes, visto que o todo se cria a si mesmo na interação das partes” 

(KOSIK, 1995, p. 50, grifos do autor). 

Foi acreditando nisso que nos fizemos presente em uma escola de ensino fundamental 

- anos inicias, mediante observação das práticas arroladas no cotidiano de duas professoras, 
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que trabalham com crianças de 09 a 11 anos. Etapa em que tem grande peso a base que ali é 

oferecida para os anos vindouros. A intenção que nos dirigiu se voltou para a práxis 

(VÁZQUEZ, 2007).  

Compreender a práxis se faz necessário frente ao caráter de concreticidade da 

realidade que se apresenta no papel exercido pelos/as professores/as em relação ao que se 

intenta ou se pretende atingir no campo educacional com os/as alunos/as. Sua atividade real, 

objetiva ou material, que age e transforma o meio. Na escuta com crianças ainda pequenas, 

iniciantes do ensino fundamental tanto mais exigente e desafiadora. 

Colocamo-nos nessa caminhada com a intenção de conhecer a realidade concreta e de 

contribuir com a produção, socialização, de alguma forma, com reflexões que impliquem em 

mudanças nas políticas de formação e usos das tecnologias digitais na educação. Pois “se é 

certo dizer que as tecnologias só têm sentido quando empregadas para humanizar, é certo 

também afirmar que só ganham força na educação quando provocam o diálogo que toda 

relação requer[...]” (ROMÃO; NUNES, 2012, p. 206). Aqui falamos sobre tecnologias 

digitais que permitem o diálogo e, por isso, humanizadeiras – só servem se for para 

humanizar. 

O desenvolvimento dessa pesquisa é norteada pelo entendimento, em acordo com 

Cabero (2001), Buckingham (2004), Aparici (2003), Castillo (2003), Litwin (1997), Sancho, 

(2010), Freire e Guimarães (2011), entre outros, de que o/a professor/a não sendo o único é 

um importante agente de formação de alunos/as nos diferentes níveis e modalidades de 

ensino, sobretudo nos anos iniciais de alfabetização. É tão gratificante ao professor e 

professora alfabetizador/a perceber o desenvolvimento dos/as estudantes ao longo do ano 

letivo. Perceber os resultados de seu trabalho de alfabetização que tanto enaltece sua prática 

(ROMÃO; SANTOS; SENA, 2013). Um professor que abra espaço em seu trabalho para as 

TDIC como importantes meios de possibilidades educativas e da criatividade do/a professor/a 

e dos/a alunos/as. Um/a professor/a que a partir de seus usos possam elaborar propostas 

comprometidas com as finalidades educativas no sentido de transformação de suas práticas. 

Para sua realização a construção dessa pesquisa, buscou ter sempre presente a opção 

metodológica, condizente com a dialética. Como nos diz Demo (2005, p. 21), “todo dado 

empírico não fala por si, mas pela ‘boca’ de uma teoria” (grifo do autor). Por isso, temos em 

mente que o método é o caminho revelador do objeto da pesquisa, amparado em uma teoria de 

apreensão da realidade “onde as concepções de objeto, sujeito e sua mútua relação se 

explicitam entre si” (GAMBOA, 2007, p. 182-183), na busca do alcance dos objetivos 

propostos nessa caminhada.  
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Pela própria natureza desta pesquisa podemos situá-la como uma abordagem 

qualitativa que de acordo com Minayo (2010), tem como principais características a 

objetivação do fenômeno; hierarquização das ações de descrever, compreender, explicar; 

precisão das relações entre o global e o local em determinado fenômeno; a observância das 

diferenças entre o mundo social e o mundo natural; respeito ao caráter interativo entre os 

objetivos que são buscados pelo investigador e suas orientações teóricas e seus dados 

empíricos; busca de resultados os mais fidedignos possíveis; oposição ao pressuposto que 

defende um modelo único de pesquisa para todas as ciências. 

Sendo o método um caminho planejado e percorrido necessário à compreensão da 

totalidade do objeto em sua dinamicidade e complexidade, tal pesquisa se caracteriza como  a 

partir de fragmentos da etnografia. A etnografia, utilizada pela antropologia para 

investigações das culturas sociais, aparece como procedimento passível de adequação à 

pesquisas educacionais, pelo seu caráter, não só descritivo, mas capaz de permitir a 

compreensão dos processos educacionais. E, permite ao pesquisador lidar com uma ampla 

variedade de evidencias como documentos, artefatos, entrevistas e observações. Com este 

entendimento, caminhamos dentro da perspectiva etnográfica em alguns aspectos.  

Nesse sentido, a investigação/coleta de dados se realizou através de dois 

procedimentos: a observação com filmagens e entrevistas semiestruturadas com base em um 

roteiro flexível a estudantes e professoras. A observação foi eleita como procedimento por 

acreditarmos que é um meio importante “para descobrir os aspectos aparenciais e mais 

profundos” da realidade investigada “até captar, se for possível, sua essência numa 

perspectiva específica e ampla, ao mesmo tempo, contradições, dinamismos, de relações etc.” 

(TRIVIÑOS, 2009, p. 153). Por isso, se privilegiou a observação do cotidiano, onde a 

conversação e a escuta do fazer pedagógico que implica a “práxis” do educador, foram 

importantes dimensões a serem utilizadas para compreensão da prática. 

A estrutura de exposição dessa pesquisa está organizada em seis seções, da seguinte 

forma: A primeira seção trata da introdução. 

A segunda seção tem como título: 2. O PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO A 

PARTIR DA MEDIAÇÃO DIGITAL: SITUANDO O CENÁRIO DA DISCUSSÃO. O 

objetivo desta seção é situar o leitor na discussão que nos propomos investigar. Além disso, 

contextualizar os aspectos sociais, políticos e societário de Itabuna, na Bahia e, educacional 

da Escola Heribaldo Dantas. Para sua elaboração dialogamos com autores como Saviani 

(2011; 2012), Castells (2003; 1999; 2005); , Arroyo (2009;2000), Mészáros (2008), Fragoso 

(2008), assim como autores do contexto local do campo empírico da pesquisa, como Andrade 
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e Rocha (2005), Assis (2008; 2006), Carvalho (2009), Fogueira e Gonçalves (2011), dentre 

outros. 

A terceira seção intitula-se 3. POR UMA ALFABETIZAÇÃO COM A REDE NOS 

ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. O objetivo dessa seção é o de apresentar 

um diálogo sobre o que entendemos por alfabetização com a rede tendo Paulo Freire como 

principal referencial teórico e em que consiste seu processo a partir da mediação digital na 

sociedade em rede que vivemos. Fundamentamos a metodologia da alfabetização em rede 

com base na Zona de Desenvolvimento Imediato (ZDI), em acordo com Vigotski (2009; 

2007), que defende e enfatiza a força do outro no processo de aprendizagem. Além destes 

dialogamos com Buckingham (2004), Cabero (2001), Litwin (1997), Sancho (2010; 1998), 

Saviani (2012; 2011; 2011a), entre outros.  

A quarta seção tem como título: 4. TRILHA METODOLÓGICA. O objetivo aqui é 

apresentar a proposta metodológica, campo empírico e o processo de coleta de dados. São 

apresentados também os procedimentos utilizados e a proposta de análise baseada na 

discussão da seção anterior. Dialogamos com Marx e Engels (2007), Cury (1989), Kosik 

(1995), Gamboa (2007), Demo (2005), Konder (2008), Minayo (2010), Triviños (2009), entre 

outros. 

A quinta seção: 5. RESULTADOS. O objetivo desta seção é o de contextualizar os 

resultados obtidos, analisando-os de acordo com as categorias da pesquisa e a categorias 

específicas apresentadas na seção anterior, a partir da intenção maior de investigação em 

relação ao uso da mediação digital no processo de alfabetização na formação de alunos dos 

anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Em seguida são expostas as considerações finais. 
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2. O PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO A PARTIR DA MEDIAÇÃO DIGITAL: 

SITUANDO O CENÁRIO DA DISCUSSÃO 
 

O foco desta seção é situar o leitor na discussão que nos propomos investigar sobre a 

necessidade da articulação e desenvolvimento de um processo de alfabetização a partir da 

mediação digital nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Além disso, contextualizar os 

aspectos sociais, políticos e societário de Itabuna, na Bahia e, educacional da Escola 

Heribaldo Dantas. 

 

 
2.1. A PROBLEMÁTICA DA ALFABETIZAÇÃO NOS ANOS INICIAS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 

 
Falar da educação, como fenômeno histórico fruto da prática humana, implica em 

dizer, que a aprendizagem é condição vital das relações humanas em seu processo e trajetória 

de desenvolvimento e elevação de sua existência. Daí ser, um processo permanente e 

essencialmente humano. Por ser um processo histórico, dinâmico, é também ação criativa e 

transformadora a partir do trabalho humano. E, de acordo com Saviani (2012, p. 11), 
 

[...] o trabalho instaura-se a partir do momento em que seu agente antecipa 
mentalmente a finalidade da ação. Consequentemente, o trabalho não é 
qualquer tipo de atividade, mas uma ação adequada a finalidades. É pois 
uma ação intencional. 

 

 

Alfabetizar como um processo constitutivo da ação pedagógica é um trabalho. 

Trabalho criativo humano, realizado pelos/as professores e professoras na materialização de 

suas práticas educativas. E, assim, a condição essencial para compreender e transformar a 

realidade, contribuindo como umas das ações para superar a desumanização da sociedade 

capitalista. Desumanização é negar aos/a estudantes os meios básicos de participação social e 

vivência cidadã. Para tanto, precisamos ter plena consciência da dinâmica que envolve e 

suscita essa atividade. 

A escola precisa resgatar sua função social no contexto da sociedade em rede que 

estamos vivendo. Que nos convoca ao estímulo da prática da alfabetidade que é garantir aos 

alunos a interatividade necessária com a rede no sentido de que possam dispor e ter acesso a 
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contextos de interação colaborativa de discussões e aprendizagens com outras pessoas, poder 

compreender uma informação e relacioná-las com outras fontes tendo a habilidade de 

interpretar dados e produzir inferências. 

 Por isso, compreendemos que nossa sociedade capitalista se caracteriza pela 

desumanização ao reforçar processos de desigualdades econômica e social, a competição e o 

consumismo, consequentemente, a desigualdade educacional. Por isso, este trabalho está 

entrelaçado a análise geral do capitalismo brasileiro. Ao mesmo tempo que suscita o 

desenvolvimento da consciência crítica em relação à realidade que condiciona os seres 

humanos socialmente. Precisamos constituir e fomentar continuamente a reflexão crítica sobre 

nossa própria prática e superação de suas contradições em nosso trabalho de alfabetizar na 

atualidade. 

O tema da alfabetização a muito tempo vem se colocando no debate educacional em 

diferentes espaços: escolar, acadêmico, seminários, congressos, na imprensa falada e escrita, 

discussões a partir de dados estatatíscos divulgados pelo Instituto Brasilieiro de Geografia e 

Estatísticas (IBGE). Ser alfabetizado no sentido de possuir habilidade de compreender e se 

valer da leitura e da escrita com capacidade crítica e interpretativa em diferentes contextos de 

usos sociais sempre foi para poucos no Brasil. Em Itabuna isso não é diferente. Um estudo 

realizado por Assis, Santana e Santos (2000, p. 5), mostra que no ano de 1930 havia 60,95% 

de crianças de 7 a14 anos fora da escola. Consequentemente "a Enciclopédia dos Municípios 

Brasileiros, Censo 1950, aponta que nesse período a população de Itabuna era de 76.307 

habitantes, sendo 61% analfabetos", assim, ao longo dos anos a ausência de políticas públicas 

para expansão de escolas aliadas a qualidade de educação na cidade para crianças nesta faixa 

etária contribuíram para o crescente aumento do analfabetismo que se peerdura até a 

atualidade (Ibidem). 

Uma das razões para desigualdade em ser alfabetizado ao analisarmos a história da 

alfabetização no contexto brasileiro e consequentemente de Itabuna, seria por que por muito 

tempo houve a exclusão de uma grande parcela da população do processo de escolarização, 

mais recentemente, sobretudo, pelos modos que sua função se efetiva na prática pedagógica. 

Pesquisas apontam para a pouca coerência entre teoria e prática no processo de alfabetizar. 

Atualmente ouvimos e vemos constantemente em diferentes meios de comunicação, 

especulações sobre os resultados de avaliações externas, aplicadas desde 2005, que ao final do 

ensino fundamental, nove anos de estudo no mínimo, estudantes não têm ainda habilidades de 

alfabetização. Chamamos de especulações porque o órgão responsável pela Prova Brasil,  o 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), ainda não 
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apresenta publicamente análises dos resultados do IDEB – Indice de Desenvolvimento da 

Educação Básica. Mas há indicativos que a situação não vai bem. Quem está inserido no 

contexto do seguimento de Ensino Fundamental percebe isso. Mas, de acordo com Saviani 

(2011, p. 126),  
[...] deve-se reconhecer que o IDEB representa um avanço importante ao 
combinar os dados relativos ao rendimento dos alunos com os dados de 
evasão e repetência e ao possibilitar aferir, por um padrão comum em âmbito 
nacional, os resultados da aprendizagem de cada aluno, em cada escola.  

 

 

No entanto, segundo o mesmo autor, é preciso que os governos implementem, de fato, 

as medidas necessárias para que as metas qualitativas da educação básica possam ser 

alcançadas. Em relação ao dominio do sistema de escrita e o uso social da leitura e da escrita 

em contextos reais e necessários de sua utilização. Podemos dizer que as metas qualitativas 

dizem respeito ao afinamento entre formação de professores e práticas pedagógicas que 

contribuam para alfabetização de todos os alunos em sala aula condizentes à concepção de 

educação como uma prática humanizadora e cidadã a todos/as estudantes de nosso tempo.  

Mesmo porque, contraditoriamente estamos numa sociedade que nos obriga a ler e 

escrever a todo tempo em diferentes situações. Assim, a alfabetização precisa ser tratada, 

vista, discutida sem ficar à margem dos seus déficits que trazem consequências graves, 

devastadoras, sobretudo, com o crescimento do número de pessoas que sofrem processos de 

discriminação e marginalização social. A oportunidade roubada de alfabeticação é indigno. 

Concordamos com Freire (2011, p. 16) que “o analfabeto é um ‘homem perdido’. É preciso, 

então salvá-lo [...]. Por isso a não alfabetização não deve ser tatratada como erva daninha ou 

uma enfermidade a ser curada, muito menos como incapacidade ou falta de inteligencia para 

aprendizagem (FREIRE, 2011, p. 19), mas, é 
 

[...] uma das expressões concretas de uma realidade social injusta. Não é um 
problema estritamente linguistico nem exlusivamente pedagógico, 
metodológico, mas político, como a alfabetização por meio da qual se 
pretende superá-lo. 

 

 

 É preciso se indignar com essa situação por se caracterizar em falta de justiça e 

respeito social e educacional às famílias que frequentam a escola, essencialmente da rede 

pública. A não alfabetização contribui com a ideologia de que os filhos da classe trabalhadora 

não podem ascender na educação e, por conseguinte, socialmente, ao não poder participar das 
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decisões políticas, econômicas e sociais, principalmente em tempos de reestruturação da 

gestão pública. O que exige maior participação dos cidadãos na formulação e implementação 

de políticas públicas nos processos de decisão que estão se dando e a tendência é cada vez 

mais se expandir, pelos meios digitais. 

De acordo com Saviani (2011, p. 124), sendo um dos principais objetivos da escola 

contribuir para inserir o acesso dos estudantes na cultura letrada, nesse caso a alfabetização 

seria “a porta de entrada e a pedra de toque do sistema de ensino como um todo”, pois a partir 

dela é possivel acessar e construir outros conhecimentos e formas de participação social. 

Estamos presenciando atualmente um forte movimento governamental pela 

alfabetização até os oitos anos de idade. Tal esforço deriva de uma das metas do Plano de 

Desenvolvimento da Escola (PDE), precisamente a meta 2, a partir de um compromisso 

formal assumido pelos governos federal, do Distrito Federal, dos estados e municípios de 

assegurar que todas as crianças estejam alfabetizadas até os oito anos de idade, ao final do 3º 

ano do ensino fundamental. E, Itabuna se encontra nesse processo. Consideramos válida tal 

intenção. Entretanto, concordamos com Soares (2010, p. 36), que há nos ciclos posteriores, 

entre o 4º e 9º anos a presença de muitos estudantes “com o nível precário não só de 

letramento, mas até mesmo de alfabetização”. O letramento é entendido, de acordo com 

Soares (2003), como a habilidade de não apenas saber ler e escrever, mas também fazer o uso 

competente e frequênte da leitura e da escrita de forma contextualizada socialmente em que a 

criança, seja o jovem, seja o adulto, se inserem. E, portanto, se faltam àqueles capacidades 

para habilidades mais habituais do cotidiano, parece que a situação se agrava quando 

necessitam se valer dos recursos digitais. 

Para além de sua funcionalidade ou não em relação a não alfabetização, não cabe aqui 

tal discussão, a meta 2 do PDE nos possibilita refletir sobre o porquê, mesmo ao estarmos 

numa sociedade em rede e, portanto, em pleno desenvolvimento tecnológico onde as práticas 

de leitura e escrita é um imperativo, ainda não estamos conseguindo alfabetizar nossas 

crianças, dentro dos parâmetros nacionais, no caso até os 8 anos. 

Sem ter a intenção de responder, importa indagar: por que não conseguimos 

democratizar as aprendizagens numa perspectiva de diversidade e inclusão. Por que ainda 

temos um considerável número de estudantes não alfabetizados entre o 4º e 9º anos, mesmo 

sabendo que este fato repercute na participação de tais estudantes no contexto da sociedade 

em rede. 

Se abrir à diversidade e inclusão e oferecer, realmente, uma formação humana cidadã 

em todos os níveis de ensino requer oferecer oportunidades reais de aprendizagem a todos/as 
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os/as estudantes. Ouvir e dialogar com todos/as. Respeitar e compreender sua cultura e visões 

de mundo e oferecer meios que possibilitem aos mesmos entendê-la e transformá-la se 

transformando (FREIRE, 2005; 2011; 1996).  

Uma educação humanizadora e cidadã a altura do nosso tempo, em conformidade com 

as necessidades e exigências da sociedade em rede que estamos vivendo, pois, 

 
O ensino fundamental, cuja base trataria de domínios para descobrir formas 
de lidar com o conhecimento e desenvolver novos comportamentos, haverá 
de ser o caminho, entre outros, das mais variadas e significativas 
possibilidades de aprendizagens, inclusive digital[...] Importa ver a cultura 
escolar e demais culturas, incluindo a digital, na sua dialeticidade (ROMÃO, 
2008, p. 139-140). 

 

 

É preciso acreditar que isso é possível, embora não basta acreditar tão somente. 

É evidente que a alfabetização entendida como a compreensão do sistema de escrita 

alfabética, precisa e deve se completar até os 8 anos de idade. Porém, ainda de acordo com 

Saviani (2011, p. 125), “se trata de uma meta que não poderia esperar tanto tampo (15 anos!) 

para ser atingida. Seria necessário fazer um esforço para atingir essa meta num prazo bem 

mais curto, digamos em no máximo cinco anos”, para assim, os/as alunos continuar seguindo 

em seu processo de letramento. O que requer o esfoço de criação e fortalecimento de um 

projeto coletivo de emancipação aos/s estudantes das classes populares. Um investimento 

político e colaborativo urgente com base em uma porposta de alfabetização humanizadora 

com vistas ao letramento em todos os anos de escolaridade. Uma alfabetização a partir do 

entendimento de que na fase inicial as crianças precisam dominar as estruturas formais da 

língua, mas o processo de alfabetização, propriamente dito, precisa envolver todo o curriculo 

escolar dos primeiros ciclos, no sentido dos estudantes dominarem a cultura letrada 

dialeticamente contextualizada a altura do nosso tempo. 

No entanto, precisamos considerar que a alfabetização precisa estar atralada a uma 

concepção política de educação como formação humanizadora. Para tanto, mais do que 

ensinar o sistema de escrita a escola precisa estimular e criar multiplos contextos de usos 

sociais da leitura e da escrita. Relacionar o universo da cultura escrita às relações que 

constituem os estudantes (FREIRE; MACEDO, 2011; FREIRE, 2005) no seu dia a dia. 

A humanização aqui defendida significa, de acordo com Nunes e Romão (2013, p. 

166), “ressignificar os saberes, o conhecimento escolar, as práticas e vivências de 
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aprendizagem na escola”, contemplando a diversidade e necessidades de nossos/as estudantes. 

E, emancipação entendida como 
 
[...] a aquisição de todas as qualidades humanas (linguagem, movimento, 
pensamento, valores, direitos, habilidades, cultura, conhecimentos, etc.) de 
todas as conquistas histórico-culturais (materiais, simbólicas, tecnológicas) e 
de todos os condicionantes consensuais basilares (moral, ética, direito, 
política, trabalho, cidadania) (NUNES; ROMÃO, 2013, p. 164). 

 

 

A não alfabetização pode ser uma reação dos alunos às condições materiais das 

escolas que ignoram ou anulam suas histórias, culturas, experiências cotidianas, sua 

diversidade etnicorracial e sexual (FREIRE; MACEDO, 2011).  

O processo de ensino e aprendizagem na alfabetização precisa ser organizado de 

maneira que a leitura e a escrita sejam desenvolvidas numa perspectiva de linguagem em uso 

real, significativa, vivenciada a partir das necessidades dos estudantes ante as emergências de 

nosso tempo. A aprendizagem do sistema de escrita alfabética não deve ser uma atividade 

mecânica, mas uma ação de mobilização do pensamento numa forma complexa de construção 

de relações. Uma alfabetização como projeto em resposta a uma necessidade real de sua 

transformação. 

Ensinar as crianças a ler, a escrever e a se expressar de maneira competente é o grande 

desafio dos professores e professoras em nosso tempo, uma vez que a atual realidade social 

exige diariamente novas demandas e necessidades incluindo o contexto digital. A prática de 

alfabetização bem como a educação de modo geral à altura de um novo tempo é também 

particularmente, emancipatória. Uma alfabetização humanizadora que suscite processos de 

conscientização, compreensão crítica e participação em contextos virtuais ou não. O que 

requer o domínio de habilidades básicas por nossos educandos, entre elas, o domínio da 

alfabetização fundamental (domínio do sistema de escrita alfabético (SEA)) e seu uso em 

diferentes contextos como instrumento de entendimento da realidade, numa relação dialética.  

Concordamos com Nunes e Romão (2013, p. 164), que: 
 
Educar para emancipação significa produzir uma escola, um currículo, uma 
organização didático-pedagógica que vise promover a emancipação plena de 
todas as crianças, adolescentes e jovens, sujeitos aprendentes, com a atuação 
dos educadores, dos especialistas, dos gestores escolares e de toda sociedade. 
Trata-se de pensar uma educação e uma escola voltada para a produção de 
um novo homem, uma nova mulher, uma nova sociedade e uma nova 
cultura, a partir da superação das tendências históricas que nos constituíram 
como povo, sociedade e escola, nas etapas anteriores de nossa formação 
(grifo dos autores).  
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Sob a égide desta concepção, as práticas educativas daí decorrentes, incluindo a 

digital, também assim o será. Porque aqui o que nos interessa, como interessa a todos 

educadores com o mesmo espírito, é uma educação emancipatória. Concordamos com Freire 

(2005) que quanto mais avançado for o processo de conscientização mais haverá o 

desvelamento e desmitologização da realidade, contribuindo para diminuição da desigualdade 

vivida por muitas pessoas. Diminuição das desigualdades educacionais e de alfabetização. O 

que fortalecerá a descoberta de que a realidade é modificável e que, para tanto, podemos 

compreendê-la e modificá-la. 

Por isso, se torna necessário definir objetivamente não apenas o que deverá ser 

ensinado sobre a leitura e a escrita, mas de que forma organizar esse ensino em cada período 

da escolarização e, particularmente, a concepção de educação que amparará esta prática. É 

necessário, portanto, rever práticas ainda vigentes no campo da alfabetização, superando a 

insistente nostalgia que alguns educadores manifestam, em relação não somente às práticas do 

passado, mas às ideologias obsoletas e obnubiladas subjacentes a estas práticas. É necessário, 

portanto, alargar as concepções na direção de uma educação emancipatória. Transformar-se 

como sujeitos dotados de novos conhecimento e novas habilidades a partir da práxis. 

Assim, é imprescindível a garantia de aprendizagens pelos educandos para que possam 

atuar como sujeitos ativos e capazes de lidar com as demandas do seu tempo. Nesse cenário, 

sua formação ganha relevância. A formação de professores e professoras precisam se articular 

a uma política de respeito a cidadania. Conforme, Gatti (2009, p. 257), 
 
A formação de professores não pode ser pensada a partir das ciências e seus 
diversos campos disciplinares, como adendo destas áreas, mas a partir da 
função social própria à escolarização – ensinar às novas gerações o 
conhecimento acumulado e consolidar valores e práticas coerentes com 
nossa vida civil. [...]A formação de profissionais professores para a educação 
básica tem que partir de seu campo de prática e agregar a este os 
conhecimentos necessários selecionados como valorosos, em seus 
fundamentos e com as mediações didáticas necessárias, sobretudo por se 
tratar de formação para o trabalho educacional com crianças e adolescentes. 

 

 

Um/a professor/a adequadamente bem formado seguramente saberá promover 

situações de interação que despertem os/as estudantes para natureza social da leitura e da 

escrita. Para isso, precisa de uma formação que o permita situar as atividades escolares com as 

necessidades comunicativas práticas e imediatas dos mesmos em seus próprios espaços de 

relações, atentas aos apelos da sociedade contemporânea. Incluindo a participação e interação 

dos estudantes de forma ativa com as tecnologias digitais da informação e comunicação 
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(TDIC). As TDIC são um conjunto de mídias que se caracterizam pela presença das 

tecnologias digitais. Digital deriva de dígito, do latim digitus, que significa dedo.  As TDIC 

são aqui entendidas na formatação de hipermídia, mídia digital, interligada em rede de 

computadores permitindo a “estar conectado” (GABRIEL, 2013).  E o hipertexto como “teia 

de conexões de um texto com inúmeros textos” (SILVA, 2012, p. 18), semelhante ao 

raciocínio humano, associativo, não linear, imediato, intuitivo.  

O problema investigado, portanto, se insere na concepção de professor/a e estudante 

como sujeito condicionado, ator social e produtor de cultura, nas questões que envolvem a 

sociedade em rede que estamos vivenciando e experimentando. Uma sociedade marcada, de 

acordo com Castells (1999), por um conjunto de relações humanas, formando rede de maior 

ou menor complexidade, e de propagação de acontecimentos, notícias, costumes, hábitos, etc., 

que ultrapassam os espaços convencionais e físicos. Introduzindo um novo conceito de 

espaço: o virtual, o ciberespaço. Por isso, concordamos Mészáros (2008, p. 9) que é papel da 

educação contribuir para que os sujeitos nela envolvidos possam viver à altura dos desafios 

postos pelas condições sociais em transformação historicamente. Nesse sentido é necessário 

“resgatar o sentido estruturante da educação e de sua relação com o trabalho, as suas 

possibilidades criativas e emancipatórias”. Eis o desafio.  

 

 

2.1.1. Educação, sociedade e suas relações: por uma prática condizente as necessidades 

de nosso tempo  
 

O tempo atual apresenta uma riqueza imensa de informações, sofisticados avanços 

tecnológicos e científicos. O que demanda a compreensão dos apelos das novas demandas em 

que se desenrola a vida social diante das mudanças causadas principalmente pela revolução 

tecnológica concentradas nas tecnologias digitais da informação e comunicação (TDIC). 

Somos constantemente invadidos por diferentes meios tecnológicos, informacionais e 

comunicacionais. Castells (1999) assinala a revolução da tecnologia da informação com a 

finalidade de tornar patente o processo atual de transformação tecnológica que se expande, 

exponencialmente, em razão de sua capacidade de criar uma interface entre campos 

tecnológicos mediante a linguagem digital, na qual a informação é gerada, armazenada, 

recuperada, trabalhada e disseminada. O autor aponta como estamos nos envolvendo cada vez 

mais nas facetas das TDIC e a maneira como elas, de um modo geral, vem revolucionando a 

nossa forma de pensar e agir.   
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Mas é preciso estar atentos às suas contradições. As TDIC estão associadas a 

mudanças de concepções, mas ainda não atingiu o ponto de mudar a própria estrutura da 

ordem social, pois vem se difundindo de forma desigual por todo o mundo. Apesar de ser algo 

tão presente na nossa sociedade as TDIC ainda não são acessíveis a todas as pessoas. A todos 

os/as alunos/as, principalmente da escola pública. 

As formas desiguais de sua difusão dizem respeito também à formação. É preciso estar 

atentos às ideologias que subjazem sua produção, divulgação e acesso, pois, “[...] a sociedade 

é que dá forma à tecnologia de acordo com as necessidades, valores e interesses das pessoas 

que utilizam as tecnologias” (CASTELLS, 2005). Além disso, as tecnologias digitais de 

comunicação e informação são particularmente sensíveis aos efeitos dos usos sociais da 

própria tecnologia. Isso quer dizer, segundo Castells (1999, p. 136), que não podemos perder 

de vista que a produtividade é a fonte de riqueza das nações. Tanto empresas como nações são 

os verdadeiros agentes do crescimento econômico. Por esse motivo “comportam-se em um 

determinado contexto histórico, conforme as regras de um sistema econômico”. Assim, 

 
[...] as empresas estão motivadas não pela produtividade, e sim pela 
lucratividade e pelo aumento do valor de suas ações. [...] E as instituições 
políticas estarão voltadas para a maximização da competitividade de suas 
economias. A lucratividade e a competitividade são os verdadeiros 
determinantes da inovação tecnológica e do crescimento da produtividade” 
(grifos do autor). 

 

 

 Podemos dizer que o grande motivo da crise presente é que o conceito de lucratividade 

vem a frente do conceito de utilidade. Porém, o controle social está cada vez mais intenso. Os 

educadores precisam estar cada vez mais atentos a utilidade do uso das tecnologias digitais 

em contextos reais de comunicação, interação e participação dos alunos.  

A linguagem digital, a partir de suas diferentes TDIC, mediante o acesso a 

computador, internet, jogos e softwares eletrônicos, apresenta novas formas de acesso à 

cultura, passatempo e informação. Requer, assim, novas possibilidades educativas de ensino e 

aprendizagem, na constituição e produção de conhecimentos, valores, atitudes.  

Mesmo porque, não há como negar a influência, conforme já enfatizado, das 

tecnologias digitais em nosso meio, inclusive no cotidiano escolar. Muitos alunos e alunas são 

influenciados/as pelas mais diferentes mídias de forma positiva ou negativa não apenas dentro 

da escola. Mas, particularmente, fora dela. 
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É desse cenário que emergiu nossa curiosidade em investigar esse processo, a partir 

das penetrabilidades das tecnologias digitais nos anos iniciais do ensino fundamental, no 

processo de alfabetizar nessa etapa. Compreendemos que alfabetizar, todavia, não é simples. 

Alfabetizar a altura do nosso tempo, menos ainda. A escola, poderá levar algum tempo para 

realizar seu papel principal: ler, escrever, contar. A alfabetização humanizadeira a partir da 

mediação digital, uma alfabetização com a rede, se inclui nesse processo. O que queremos 

dizer se aproxima de Freire (2005, p. 181), quando defende que “a formação técnico-científica 

não é antagônica à formação humanista dos homens, desde que a ciência e tecnologia, na 

sociedade revolucionária, devem estar a serviço de sua libertação permanente de sua 

humanização”. A tecnologia que nos interessa, porque interessa a todos do campo da 

educação, “é aquela que serve para humanizar”. Refletir sobre como as TDIC estão sendo 

incorporadas pelos educadores e, em que medida, abrem o caminho para uma prática que 

atenda aos fins educativos é importante. A partir do exposto, importa também considerar a 

lógica subjacente aos limites em que a escola se situa. 

O presente estudo parte da compreensão de que o fenômeno educativo deve ser 

“considerado na lógica fundamental do capitalismo, e naquilo que lhe é determinante onde 

quer que ele exista: suas relações sociais contraditórias no contexto da apropriação do 

excedente econômico e da luta de classes, latente ou manifesta” (CURY, 1989, p. 10, grifo do 

autor). Nesse sentido, “a educação e sua análise, então, devem ter como ponto de partida sua 

presença imanente numa totalidade histórica e social” (Ibidem, p. 14). Tendo em mente que a 

totalidade é sempre um limite, nunca a conseguimos mas, é o nosso horizonte. 

Considerando que os fenômenos sociais são marcados pelos seus contrários em sua 

unidade e diferença e, que, portanto, seu conhecimento é marcado pela contradição, 

consideramos como hipótese que importa afirmar que o engajamento ou não das TDIC 

determina, em grande medida, o rosto da prática educativa em andamento, no cotidiano 

escolar. E, portanto, que rosto é esse?  

Por isso, precisamos pensar nos usos das TDIC em termos de práticas reflexivas e que 

promovam a criatividade das diversas e possíveis possibilidades pedagógicas no processo de 

alfabetização. Mesmo porque as tecnologias não são neutras, mas, significativamente 

influentes com as mudanças sociais e econômicas mais amplas. É preciso estar atentos a 

serviço de quem e para quem estão sendo usadas na prática educativa. 

Não podemos perder de vista que a especificidade da escola é a construção do 

conhecimento, do saber sistematizado que é um meio de produção que precisa deixar de ser 

propriedade privada de alguns para ser socializado (SAVIANI, 2012). E isso implica a 
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utilização consciente e reflexiva das TDIC. Importa considerar, porém, que o foco do trabalho 

não são as TDIC, mas a formação humanizadora, o processo de alfabetizar, pois as 

desigualdades não serão atenuadas nem superadas por meio do acesso e até domínio das 

tecnologias, sejam mais avançadas ou não, mas pelo exercício pleno da cidadania que na 

atualidade também perpassa pela mediação digital. Na educação “os computadores devem ser 

tratados na sua condição de meios que [...] têm a função de potencializar o trabalho 

pedagógico que se realiza na relação entre o educador e os educandos” caso contrário 

podemos cair nas armadilhas do tecnicismo pedagógico (SAVIANI, 2011, p. 127).   

Em nosso tempo já não é suficiente saber ler e escrever mecanicamente para 

compreender e participar socialmente na realidade. É preciso identificar, selecionar, avaliar e 

se comunicar através de uma variedade de meios, entre eles, o computador. Uma educação 

mediada com as mídias - textos, imagens, sons, dispositivos (MOORE; KEARSLEY, 2007) e 

para suas possibilidades de comunicação em contextos educativos com o objetivo de conhecer 

as representações e construções que os estudantes têm de sua realidade (CABERO, 2001). 

Uma formação para cidadania. 

Nesse sentido, concordamos com Freire (2005; 1996), Arroyo, (2009; 2000), Saviani 

(2011), Romão e Nunes (2012) que as tecnologias no campo da educação só têm sentido se 

utilizadas para humanizar e, portanto, possibilitarem o diálogo entre os sujeitos envolvidos no 

processo. Assim a alfabetização mediada pelos usos das TDIC, deverá está voltada para 

humanização, para a formação cidadã. Onde os meios digitais são importantes para 

participação e transformação da realidade, pois, é nas respostas aos desafios da vida, na 

práxis, que o homem toma consciência de si, dos outros e do mundo. 

Os desafios da alfabetização mediada com as TDIC, se relaciona com o sistema 

educacional e escolares em suas contradições e complexidades. Nesse sentido, sua análise 

implica identificar que tipo de educação se realiza, para quem se dirige, com quem é/são 

desenvolvida/s e com os usos de quais tecnologias, e a serviço de quem estão seus usos nas 

mudanças e possibilidades que são criadas em seu processo. Compreender a complexidade da 

alfabetização implica o estabelecimento de relações entre as concepções e abordagens que as 

fundamenta e reconhecer que mudar as formas de desenvolvimento da alfabetização por meio 

das TDIC, significa mudar a própria concepção de educação, sociedade e homem.  

Pretendemos que esta pesquisa possa contribuir com discussões e com o debate 

relativo às políticas de formação inicial e continuada de professores na prática da 

alfabetização mediada com a rede na organização do trabalho pedagógico que se materializa 

no cotidiano escolar no processo de alfabetizar. 
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Consideramos que a alfabetização com a rede é um apelo da sociedade atual, em face 

dos avanços das tecnologias digitais e que cabe à escola. Que é ligada a ela. A escola, no 

entanto, parece estar longe, em busca do SEA – Sistema de Escrita Alfabética e dentre este 

sistema atender aos novos apelos da sociedade em rede. Nesse sentido, é desconhecido o 

processo realizado pelo/a professor/a para efetivar uma alfabetização com a rede na Escola 

Heribaldo Dantas em Itabuna, na Bahia. 

Entendemos que a complexidade que envolve alfabetizar, portanto, não é fácil, 

“estamos em uma nova época histórica, uma nova ordem global, em que as velhas formas não 

estão mortas, mas as novas ainda não estão inteiramente formadas” (SAVIANI, 2011, p. 118), 

e que numa relação dialética produz impactos econômicos, políticos, culturais e educacionais. 

Consequentemente, há diversas tensões por que sofre o trabalho de educar e alfabetizar 

atualmente. Há um número considerado de estudantes que ainda não dominam a alfabetização 

fundamental que diz respeito a compreensão do sistema de escrita alfabética (SEA), com mais 

de 8 anos de idade. Além disso, é preciso se desfazer da concepção de educação centrada no 

conteúdo e no professor por uma educação dialógica. 

Daí a importância em investigar e identificar essas tensões, sem, todavia, ignorar o 

contexto histórico, político e societário em que os limites do campo da presente pesquisa se 

apresenta. 

 

 

2.2. CONTEXTO HISTÓRICO, POLÍTICO E SOCIETÁRIO DE ITABUNA 

 

A cidade de Itabuna se localiza no sul do Estado da Bahia. Possui de acordo com os 

critérios de estimativa populacional do ano de 2013, do IBGE, 218.124 habitantes, sendo o 

quinto município mais populoso da Bahia. Tem como característica étnica em sua formação 

índios e negros, descendentes de escravos e de europeus. 

No início Itabuna era um distrito territorial de Ilhéus (que era uma capitania 

hereditária: São Jorge dos Ilhéus). Por isso, de acordo com Andrade e Rocha (2005), a história 

de Itabuna se confunde com a de Ilhéus até o início do século XX. Emancipada no ano de 

1906, foi elevada à categoria de cidade no ano de 1910. 

Antes disso porém, é importante ressaltar que suas terras era dominantemente povoada 

por índios, catequizados ou não. Também era passagem para tropeiros que transportavam e 

dissipavam a produção do lugar. Devido ao desenvolvimento da região, suas terras foram 

invadidas por colonos brancos interessados no cultivo do cacau. De acordo com Fogueira e 
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Gonçalves (2011, p. 31), “a história de Itabuna começa pelo advento de ilheenses, sertanejos e 

sergipanos aqui em seus derredores, onde se instalaram, criando fazendas de cacaueiros”, 

chamados de desbravadores.   

Para entender Itabuna é necessário entender sua história no contexto da formação da 

região cacaueira do Sul da Bahia. Isso porque o plantio e cultivo do cacau impulsionou a 

expansão, crescimento e identidade regional e local.  

Itabuna expandiu sua formação estrutural, cultural e êxito econômico constituindo seu 

rico patrimônio material e imaterial a partir da monocultura cacaueira, no início do século 

XX.  Consolidou seu progresso como mercado promissor, tanto para os fazendeiros como 

para o Estado, embora o desenvolvimento da cacauicultura se deve a coragem e ousadia dos 

próprios lavradores sem o apoio de nenhuma natureza por parte do governo. 

A produção evolutiva do cacau trouxe muita prosperidade a região, principalmente 

para Itabuna, devido ao aumento do curso monetário. A situação de riqueza dos fazendeiros 

era tal que se tornaram homens de poder e passaram a interferir nas decisões, ações e cargos 

da política local, sendo chamados de coronel, fazendo parte da aristocracia grapiúna. Segundo 

Andrade e Rocha (2005, p. 14), “nos anos de 1930, a região cacaueira alcança o status de 

região rica onde o comando político e econômico era exercido pelos coronéis do cacau [...] 

sendo o cacau, o produto em torno do qual girava a economia e a dinâmica social”. Por isso, 

os coronéis interferiam na  

 
[...] organização dos espaços públicos a partir dos seus interesses sobre o 
conjunto da sociedade. Em função disso, o desempenho do papel do Estado 
na região era limitado, já que os coronéis detinham o poder de mando e 
gozavam de toda liberdade administrativa e política, perante o poder central, 
evidenciando a natureza oligárquica da região (ANDRADE; ROCHA, 
2005, p. 28). 
 

 

Assim fica claro que os aspectos políticos de Itabuna perpassam, notadamente, pelo 

econômico. Porém, sua história é marcada por tensões. 

Ainda que os coronéis gozassem de certo poderio havia constantes disputas entre 

classes sociais antagônicas nas diferentes áreas: política, econômica e cultural, entre os 

membros da administração pública e a classe popular.  

Mas, 
[...] a memória local, quase sempre influenciada por fazendeiros e 
comerciantes de cacau, cristalizou uma imagem do passado em que coronéis 
e comerciantes exportadores figuram entre os personagens de uma história 
linear, harmônica e progressista. Transformados em vultos históricos da 
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sociedade Itabunense, eles ficaram conhecidos entre os memorialistas locais 
como “desbravadores, pioneiros e civilizadores.” Em parte, essa visão foi 
apropriada pela historiografia regional. No intuito de criticar a ação dos 
coronéis, os historiadores terminaram referendando a mitificação desses 
sujeitos (CARVALHO, 2009, p. 18). 

 

 

Ante suas necessidades os trabalhadores rompiam e pressionavam com a linha 

divisória das autoridades políticas de Itabuna. Entretanto, vale ressaltar que o acúmulo de 

riquezas ficou restrito a uma pequena parcela da população, originando uma classe 

economicamente privilegiada, a dos coronéis do cacau, e uma classe média composta, 

principalmente, de comerciantes e funcionários públicos; no outro polo, se encontravam os 

peões e os trabalhadores rurais, ambos explorados (ASSIS, 2008). 

Entre os anos de 1951 e 1957 houve diversas crises e ações de recuperação da 

produção do cacau que se agravou mais ainda, devido a diversos fatores entre os quais podem 

ser citados o baixo preço no mercado internacional, o auto custo da manutenção das fazendas, 

a falência do modelo administrativo, o esgotamento das terras férteis, a proliferação de uma 

doença típica dos cacauais da Amazônia, a vassoura de bruxa (ANDRADE; ROCHA, 2005, p. 

15). Ainda assim, o período de 1930 a 1980 foi considerado o mais importante da lavoura 

cacaueira. Depois disso, a crise foi se acentuando ao longo dos anos. A partir de 1989 com a 

entrada do fungo da vassoura-de-bruxa a produção de cacau foi consideravelmente reduzida. 

Houve e ainda há diversas tentativas de recuperação, porém até então, ineficazes.  

Por outro lado, Itabuna passou a ser destaque no que diz respeito às atividades 

relativas ao comércio varejista, serviços médicos, comunicações, educação, urbanização, 

prestação de serviços, indústria, entre outras. Se consolidando como um dos centros do 

comércio varejista e atacadista, bem como importante polo comercial da região Sul da Bahia. 

porém, com profundas desigualdades de classe.  

Estruturalmente, mesmo com toda riqueza e destaques, as distorções sociais são 

evidentes tanto em nível econômico como educacional para maioria da população, gerando 

desigualdades sociais, pobreza, miséria, falta de planejamento urbano para classe popular, 

expulsão da mão-de-obra do setor agrícola para o urbano, conflitos e tensões. A alfabetização, 

nesse sentido, continua sendo negada aos/as estudantes da escola pública ao mesmo tempo 

que sua falta contribui para processos de desigualdade de acesso e participação social e 

paulatinamente em processos de mudanças estruturais advindas da era digital.  
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2.2.1. O lugar da alfabetização (negada) na política educacional de Itabuna como cidade 

digital no contexto da contemporaneidade  

 
O cenário histórico contextualizado acima aponta para o reconhecimento do avanço de 

Itabuna em diversas áreas, assim como da necessidade de mudanças estruturais urgentes. A 

cidade precisa avançar em processos de cidadania a partir de melhorias educacionais e 

qualidade de vida a partir de ações planejadas e intencionais de médio e longo prazos. 

Em relação à qualidade de vida precisa melhorar, de acordo com Gasparetto (2005), os 

serviços de água, energia, comunicação, espaços para lazer, convivência, segurança, acesso à 

renda para sobrevivência digna e educação. Precisa melhorar seu processo de urbanização, 

com especial atenção para os espaços públicos: vias, passeios, praças, parques, campos para 

prática recreativa e esportiva. 

Em relação a educação precisa avançar em formação para cidadania, a partir de um 

projeto político-pedagógico coletivo de educação básica humanizadora. Assim, uma das ações 

urgentes se trata das questões ligadas a alfabetização. 

Há poucas produções acerca da trajetória e políticas educacionais da educação 

municipal grapiúna. Para entender um pouco sobre as políticas voltadas a alfabetização, a 

discussão aqui apresentada leva em conta a tese de Assis, as dissertações de Assis, Mororó e 

Gomes. 

Assis (2006) ao analisar a trajetória histórica da educação escolar no município de 

Itabuna, no período entre 1906 a 1930, tece as seguintes considerações: a educação grapiúna 

se dava dentro de um contexto de classes não no sentido de atender a população em geral, mas 

a pequena burguesia cacaueira; a oferta era apenas do ensino primário (anos iniciais do 

Ensino Fundamental); O ensino secundário (anos finais do Ensino Fundamental), implantado 

no ano 1936 era privado até o ano de 1956 quando foi aberta uma instituição estadual para 

esse público, porém, era frequentada basicamente pela classe social rica, aristocrática, da 

cidade. Assim, o número de pessoas excluídas do processo educacional era grande, bem como 

havia um considerável número de não alfabetizados/as. 

Entre 1930 e 1945 Assis (2008, p. 218) considera que houve mudanças significativas 

na política educacional Grapiúna. Entretanto, com poucos resultados práticos, pois 

“indicadores educacionais apontam que quase 70% das crianças de 7 a 14 anos ficaram sem 

estudar, durante a década de 1930, por falta de escolas”, persistindo o grande número de 

crianças não alfabetizadas. Além disso, se pode dizer que os/as não alfabetizados/as tinham 

cor, já que diante dos números apresentados pela autora “constatamos que, tendencialmente, a 
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cor predominante da população grapiúna era negra” (Ibidem, p. 98). Outra consideração de 

Assis, é que havia uma forte predominância dos fundamentos católicos no ensino da época. 

Aqui cabe algumas considerações. As políticas educacionais em Itabuna precisam ser 

contextualizadas de acordo com o cenário econômico e político no contexto da cultura 

cacaueira e influência política dos coronéis, a aristocracia grapiúna. Da qual podemos dizer 

que não recebem com boa vontade o esforço de democratização da escola e aprendizagem de 

todos os/as alunos/as, criando inclusive, diferentes discursos pra não conseguir fazer, 

inclusive nos dias atuais .  

Na década de 1990, o cenário é marcado pelo desalento da economia pela crise 

provocada pela entrada da vassoura de bruxa nas terras da região e que inevitavelmente 

atingiu a lavoura cacaueira. Segundo Lima (2009, p. 2) esse continuou sendo “um período de 

instabilidade na educação municipal de Itabuna que se via à mercê da alternância no poder de 

duas propostas políticas antagônicas, uma vez que dois políticos se revezaram na 

administração do município”. Houve uma relação direta das políticas educacionais nesse 

período com a política partidária dos governos que assumia o comando da Prefeitura. A 

disputa política entre os grupos do Partido da Frente Liberal (PFL), posteriormente Partido 

Democrático (DEM) e o Partido dos Trabalhadores (PT), vem influindo nas diretrizes 

educacionais, desde então. 

De acordo com uma publicação estatística anual (ITABUNA, 2013, p. 88), das pessoas 

de 5 anos ou mais de idade por condição de alfabetização e sexo, no município de Itabuna, em 

2010 na área urbana era: 

 

- Faixa etária: 5 a 9 anos: total 15.064 crianças 

Alfabetizadas: 4.667 (sexo masculino) 4.667 (sexo feminino): total: 9.334 

Não alfabetizadas: 2.960 (sexo masculino) 2.770 (sexo feminino): total: 5.730 

 

- Faixa etária: 10 a 14 anos: 16.745 

Alfabetizadas: 7.925 (sexo masculino) 8.017 (sexo feminino): total: 15.942 

Não alfabetizadas: 521 (sexo masculino) 282 (sexo feminino): total: 803 

 

Considerando que a matrícula inicial no Ensino Fundamental, da rede municipal de 

Itabuna em 2010 foi de 11.074 estudantes nos anos iniciais (ITABUNA, 2013, p. 132), 

importa supor que muitos destes estudantes não alfabetizados fazem parte das instituições de 

ensino municipal.  



32 
 

Não podemos negar que houve mobilizações no sentido de mudar esta realidade, mas 

insipientes.  

Em 1986 uma importante mudança aconteceu na rede municipal de ensino de Itabuna 

com a implantação do Ciclo Básico de Alfabetização (CBA), nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. Tal proposta foi inspirada na organização de Belo Horizonte, como uma 

possível resposta a problemas de não alfabetização, repetência e evasão. No entanto, para 

além desses problemas, a concepção de ciclo é implantada como uma proposta inseparável do 

avanço do direito à educação básica, do direito de aprendizagem e ao pleno desenvolvimento 

de todos os/as estudantes como seres humanos. Por isso, busca um novo ordenamento, uma 

lógica estruturante do sistema escolar e da escola que dê conta dessa concepção de educação 

básica universal (ARROYO, 1999). 

Mas devido aos processos de rupturas políticas educacionais atreladas a políticas 

partidárias tal proposta foi sendo descaracterizada ao longo dos tempos. Gomes (1999), ao 

investigar duas escolas de Itabuna, em turmas de Ciclo Básico de Alfabetização (CBA), 

aponta que basicamente o trabalho continuava sendo realizado na lógica seriada. Havia uma 

grande concentração de estudantes repetentes e multi-repetentes nas turmas, especificamente 

no último ano do ciclo. Ainda que houve um grande investimento na formação continuada de 

professores alfabetizadores, poucos avanços podiam ser notados nas concepções pedagógicas 

de alfabetização e nas posturas de organização escolar nas práticas materializadas nas salas de 

aulas dos/as professores/as. 

Entre os anos de 1994-1996 foi oferecido um curso de alfabetização, como política de 

formação continuada, pela Secretaria de Educação aos docentes do CBA. Mororó (1999), ao 

analisar os efeitos e influências sobre a prática de doze professoras alfabetizadoras em 

exercício da profissão que participaram deste curso considera que seis demonstravam no dia a 

dia escolar em seu trabalho cotidiano conhecer a finalidade de sua ação a partir de um 

trabalho intencional rompendo o pensamento tecnicista e em acordo com as diretrizes do 

curso. Entretanto as demais se caracterizam por dois grupos. Um grupo onde não era possível 

perceber a influência do curso em sua prática, pois apresentavam busca por saberes técnicos, 

roteiros de alfabetização e, consideram que o estudo que participou era distante de sua prática. 

O outro grupo considerava a importância dos fundamentos do curso e do ciclo como uma 

forma de conhecer seu trabalho, mas ainda não havia superado as condições impostas do 

trabalho educativo repleto de incoerências. Entre as quais avulta a suposta dicotomia entre a 

teoria, embora tida como importante, distanciada da prática. 
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É necessário ao trabalho pedagógico, intencional, a afinação entre o que pensamos 

falamos e o que fazemos. De acordo com Freire (2011, p. 21-22), “a fundamentação teórica da 

minha prática, por exemplo, se explica ao mesmo tempo nela, não como algo acabado, mas 

como um movimento dinâmico em que ambas, prática e teoria, se fazem e se refazem. Nesse 

sentido, “toda prática educativa implica uma teoria educativa”, caso contrário teremos uma 

profunda distorção que, nesse caso, contribui para a problemática da alfabetização.       

Portanto, a problemática da alfabetização continuava evidente. 

Em 2001, houve uma ampla mobilização da Secretaria Municipal de Itabuna contra a 

exclusão educacional de muitos alunos e alunas materializados nos altos índices de não 

alfabetizados, da repetência e da evasão, gerando consequentemente a exclusão social. 

Representantes de professores, gestores, alunos, pais e comunidade foram convocados a 

repensar a estrutura educacional e sugerir as mudanças necessárias à reestruturação do ensino 

público municipal. Assim, foi construída a Proposta Político-Pedagógica denominada “Escola 

Grapiúna – lugar de todos nós” que reconfigurou a organização escolar, alterando o tempo de 

escolaridade de 08 para 09 anos no Ensino Fundamental e implantação dos Ciclos de 

Formação Humana. As pessoas natural de Itabuna são chamadas de Itabunense ou Grapiúna, 

daí o nome da proposta ser Escola Grapiúna por ser um projeto de formação humana a partir 

das características e identidade do lugar para o entendimento e participação em sua realidade 

local e global. 

Na proposta da Escola Grapiúna o centro do processo educacional passa a ser o 

estudante como sujeito aprendiz, que aprende de maneira diversa em cada etapa de seu 

desenvolvimento. Por isso o professor precisa considerar cada um/a como parâmetro de si 

mesmo/a. A implantação da proposta contou com a assessoria do professor Miguel Arroyo.  

Levando em conta uma necessidade real como parte da política de continuidade de 

ações no sentido de contar com uma maior estabilidade do quadro docente e 

consequentemente melhor aplicação de investimentos na formação continuada dos educadores 

(ASSIS, 2008), houve a realização de concurso público, com a convocação de mais de 500 

professores efetivos se somando aos já existentes. 

Porém o período de 2005 a 2012 voltou a ser governado por outro grupo político. E se 

acirrou algumas medidas para a exclusão ou alteração da proposta. No entanto, tais anseios 

não puderam se concretizar por ter sido o projeto de educação aprovada pela câmara de 

vereadores como parte de um projeto de Lei da cidade. Assim, a proposta permanece, 

quebrando a lógica das rupturas impostas ao longo da história. Porém, esta permanência se 
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deve mais ao plano do que está escrito e no discurso e menos em práticas efetivas em acordo 

com seus princípios e fundamentos. 

Ratificando diz Lima (2009, p. 8), 
 
[...] permaneceu o modelo, e persistiram as dificuldades, a exemplo dos 
aspectos metodológicos: algumas escolas trabalham por disciplinas; os 
professores têm dificuldades em desenvolver práticas pedagógicas de forma 
interdisciplinar conforme sugere a proposta. [...] Outro desafio de ordem 
metodológica foi a necessidade de se trabalhar com projetos temáticos, 
rompendo com a lógica da aplicação direta dos conteúdos curriculares, na 
direção de outra que cedia lugar à construção de conhecimentos a partir das 
questões problematizadoras da realidade sócio-cultural na qual estão 
inseridos os alunos e a comunidade escolar.  
 

 

Uma mudança que inquieta muitos professores da Escola Grapiúna desde sua 

implantação diz respeito a política de avaliação, pois por diversos motivos, desde a 

implantação da proposta a política de acompanhamento e avaliação tem sofrido diversos 

percalços. 

De acordo com a proposta a avaliação passou a ser formativa com enfoque processual 

e contínuo. Não há reprovação. Há sim o acompanhamento da progressão continuada dos 

alunos. Nesse sentido os estudantes deixam de ser considerados como exclusivamente do/a 

professor/a A ou B, para ser da escola e da rede. Todos mobilizando esforços no sentido de 

sua progressão continuada. Necessário se faz, de acordo com a proposta, uma avaliação 

centrada no direito de aprendizagem de todos a partir de diferentes instrumentos, diariamente, 

com foco nos que apresentam dificuldades de aprendizagem, como um esforço coletivo. Mas 

na prática isso não acontece. Os professores praticamente sozinhos precisam dar conta das 

aprendizagens sem seu costumeiro instrumento de ameaça que eram as notas e a reprovação, 

se efetivando a aprovação automática dos estudantes, independente de terem construídos seus 

saberes. Esse fato, aliado a outros, vem contribuindo para produção de um grande número de 

estudantes não alfabetizados ou, que conhecem mecanicamente o alfabeto, mas tem 

dificuldade de ler e interpretar textos individualmente em diferentes situações de uso real da 

escrita.  

É preciso enfatizar que a questão da não alfabetização faz parte de toda trajetória 

histórica educacional da cidade. Mas é preciso problematizar o porquê de sua persistência. 

Ainda porque a intenção político-pedagógica da proposta se atém na construção de uma 

concepção de educação básica como direito ao desenvolvimento e realização humana que vá 

além das questões de reprovar ou aprovar. Isso inclui mudanças estruturais e formação 
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continuada, em processo, dos professores no sentido de perceber quais concepções e fazeres 

inspiram e dirigem sua prática pedagógica. E isso se aplica à prática de alfabetização à altura 

de nosso tempo. 

Podemos seguramente dizer que a realidade aristocrática grapíuna continua permeando 

a sociedade de mercado com consequências na ordem social e educacional vigentes em 

Itabuna. O conceito de escola, de educação, de alfabetização está fortemente presente nas 

disputas em que para que serve a escola e como esta escola participa da prática social. Para 

tanto, se considera a educação como privilégio de poucos e portanto inconcebível a todos. 

Claro que a burguesia tem sim como intenção a formação para cidadania, não podemos negar, 

mas para que os sujeitos das classes populares possam ser úteis no sistema produtivo e não se 

formar cidadão emancipado. Por isso a importância urgente do trabalho de educação, de 

alfabetização no campo da superação social e do sentido estruturante da educação.  

A rede municipal de Itabuna precisa se organizar em torno daquilo que é bom para 

todos e trabalhar com vistas a tal alcance. Um esforço de trabalho coletivo, colaborativo e 

desburocratizado no sentido de fortalecimento de concepções coletivas. Assim feito, caso haja 

troca de governos não haverá mudanças estruturais de concepções.   

Importa considerar que a cidade de Itabuna faz parte do Programa cidades digitais do 

Ministério das comunicações. O objetivo do Programa Cidades Digitais, 
 
[...] é modernizar a gestão e o acesso aos serviços públicos nos municípios 
brasileiros. Para isso, atua na construção de redes de fibras ópticas que 
possibilitem a conexão entre os órgãos públicos, o acesso da população a 
serviços de governo eletrônico e a espaços de uso de internet (BRASIL, 
2013). 

 

 

O projeto inclui a implantação de aplicativos de governo eletrônico (E-GOV), nas 

áreas financeira, de tributação, educação e saúde, bem como a capacitação dos servidores 

municipais para o uso e gestão da rede. Governo eletrônico diz respeito a “prestação de 

serviços públicos on-line. Trata-se de um conjunto de estratégias que pretendem ampliar o 

acesso e tornar mais eficientes os serviços públicos e, ao mesmo tempo, reduzir os custos 

operacionais da máquina estatal” (FRAGOSO, 2008, p. 157). 

De acordo com a mesma autora, 
 
As ações de governança eletrônica partem do pressuposto de que a gestão 
participativa  requer o fortalecimento das organizações da sociedade civil, 
em especial das comunidades locais. Trata-se de favorecer a criação de 
novas redes sociais e facilitar a adesão de novos membros às já existentes, 
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bem como de intensificar os laços no interior de cada grupo e entre vários 
grupos.  Tudo isso operaria no sentido de aumentar o 'capital social' das 
organizações civis, capacitando-as para influenciar a agenda governamental 
e os processos decisórios" (FRAGOSO, 2008, p. 166).  

 

 

Por isso, outra ação do programa Cidades Digitais é a oferta de pontos de acesso à 

internet para uso livre e gratuito em espaços públicos de grande circulação, como praças, 

parques e rodoviárias. Em Itabuna, os pontos de acesso, inicialmente, serão instalados, nas 

praças Rio Cachoeira (Avenida Mário Padre) e José Bastos e na rodoviária. A intenção, a 

longo prazo, será a implantação de 15 quilômetros de fibra ótica para oferecer internet gratuita 

a toda a população. A ideia inicial é que o acesso será aos que estivem em dia com o Imposto 

Predial e Territorial Urbano (IPTU).1  

Para além das questão ligadas a outros processos de exclusão que este projeto já pode 

gerar, como desigualdade do acesso, a persistência da não alfabetização inviabiliza a vivencia 

e participação cidadã em processos de governo eletrônico. É evidente que um dos critérios 

para participação da população se efetivará se houver interatividade com o sistema. Para tanto 

não basta apenas saber usar o computador, mas acessar a informação, interpretar, verificar sua 

veracidade relacionar a outras fontes e construir suas sínteses. E isso é papel da escola. E 

precisa começar desde cedo, na formação dos estudantes do Ensino fundamental, pois os 

mesmos se encontram inseridos na cultura digital. Por meio de uma alfabetização a altura do 

nosso tempo que os possibilite se verem como atores ao se situarem na história e poder 

compreender e debater coletivamente seu presente e seu futuro, a partir da criação de 

comunidades também  virtuais, em contextos local e translocal. 

Outra importante consideração que cabe destaque no contexto Itabunense é a 

implantação da Universidade Federal do Sul da Bahia – UFSBA, que tem como objetivo 

atender as condições da nova conjuntura econômica e política do Brasil no mundo 

contemporâneo, além das especificidades sociais e econômicas da Região Sul (Litoral Sul, 

Costa do Descobrimento e Extremo Sul) do Estado da Bahia com início das aulas em 2014. 
 
A gestão institucional e acadêmica da UFSBA será baseada em tecnologias 
de informação e comunicação (TIC) com recursos de e-governo, além de 
forte descentralização e flexibilidade. Para isso, controle institucional aberto 
e avaliação centralizados serão articulados com governança e gestão 
acadêmica descentralizadas, apoiados em instâncias e estratégias virtuais de 

                                                             
1 Parágrafo construído em conformidade com uma publicação como resultado de uma entrevista  ao Vice-
Prefeito e Secretário de Planejamento e Tecnologia de Itabuna, Wenceslau Júnior, publicada em um blog: 
http://www.pimenta.blog.br/2013/06/27/pracas-de-itabuna-terao-internet-gratuita/.  
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gestão, tendo como foco central a alta qualidade do processo pedagógico 
(UFSBA, 2012, p. 9). 
 

 

A cidade de Itabuna além de ser sede da reitoria abrigará em seu campus os cursos: 

Centro de Formação em Ciências e Tecnologias Inovação (CFCTI); Centro de Formação em 

Comunicação e Artes (CFCAr); Instituto de Humanidades, Artes e Ciências Jorge Amado; 

Rede CUNI (Colégio Universitário) Itabuna. Além de contar com avançadas tecnologias de 

ensino e aprendizagem com o objetivo de garantir educação de qualidade em todos os ciclos 

de formação. 

Aqui cabem duas considerações importantes. Primeiro que é preciso estar atentos a 

este processo de interiorização das Universidades Federais, pois é preciso garantir e mobilizar 

esforços ao ingresso de estudantes do lugar, da região, em seus espaços. Segundo, é preciso 

oferecer, desde já, formação desde o início da educação básica aos estudantes a partir de um 

projeto político de alfabetização humanizadeira condizentes com a cultura digital 

contemporânea. É preciso “compreender a educação como forma de superar os obstáculos da 

realidade” (MÉSZÁROS, 2008, p. 11) e efetivamente emancipatória. 

Não há como humanizar a alfabetização sem romper com o tecnicismo mecânico de 

ensino da língua. Necessário se faz uma alfabetização com a mediação digital que supere o 

tecnicismo e que se volte à conscientização que implica numa práxis, numa relação particular 

entre o pensar e o atuar em contextos local e translocal. 

 

 

2.3. CONTEXTO EDUCACIONAL DA ESCOLA HERIBALDO DANTAS 

 

A Escola Heribaldo Dantas (EHD) é uma instituição que faz parte da rede municipal 

de educação de Itabuna. Localiza-se no bairro São Pedro, zona sudeste do município, 

considerado como um dos bairros periféricos da cidade. 

A escola vem acompanhando as transformações das políticas locais e nacionais 

voltadas aos anos iniciais do ensino fundamental. É uma escola de pequeno porte e tem, em 

média, 148 alunos distribuídos em seis turmas. Justamente por ser ligada a rede municipal 

cabe aqui apresentar o contexto educacional em que a mesma se insere.  

A Secretaria Municipal de Itabuna – SEC, oferece o ensino fundamental, organizado 

em nove anos, desde o ano de 2002, na modalidade de ciclos de formação humana. Tal 
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proposta denomina-se “Escola Grapiúna: lugar de todos nós”. É uma proposta que se 

fundamenta na convicção de que todas as pessoas são sujeitos de direitos e que, ao se garantir 

a observação destes direitos, é possível a construção de uma sociedade mais democrática, 

solidária e justa. Visa a criação de situações sociais participativas que estimulem a construção 

do conhecimento e valorização da cultura local para que possam valorizar o universal de 

forma a contribuir com a (re)construção da identidade grapiúna e que tenha a inclusão de 

todos os alunos não apenas como desejo, mas como uma lógica inerente à sua organização. 

De acordo com a Proposta Político-Pedagógica da Escola Grapiúna,  
 
[...] os ciclos de formação humana não surgem em qualquer contexto sócio-
histórico, e sim neste, no momento político em que emergem propostas e 
projetos voltados para o fortalecimento das relações democráticas e para 
consolidação de uma educação de qualidade para as classe populares 
(ITABUNA, 2001, p. 6). 

 

 

Nesse sentido as escolas se estruturam com o objetivo de respeitar o ritmo, o tempo, as 

experiências de cada estudante e organização interdisciplinar e transdisciplinar, visando à 

formação cidadã. As turmas, portanto, são organizadas a partir da idade contrariando a lógica 

de organização em torno dos conhecimentos acumulados como núcleo comum e valorização 

da concepção de criança, infância e adolescência. Assim, sua organização envolve o Ciclo da 

Infância (06 a 08/09 anos), Ciclo da Pré-Adolescência (09 a 11/12 anos), Ciclo da 

Adolescência (12 a 14/15 anos). 

Tal estruturação abrange o currículo entendido como processo, em um movimento de 

ação-reflexão-ação. Os objetivos e conteúdos de cada ciclo/fase são tratados a partir de eixos 

temáticos, chamados de temas da vida porque dizem respeito a formação humana, entre eles: 

ética, cidadania, diversidade cultural (etnia, gênero, classe, credo...), meio ambiente, 

afetividade, consumo, comunicação, direitos humanos, etc. A proposta é que os conteúdos 

sejam situados em áreas de conhecimento. E caracterizados como objetos de estudo expresso 

e comunicado pelas linguagens verbal (fala, leitura e escrita), lógico matemática (ordenação 

das ideias, inclusão, seriação, correspondência, classificação, inferência, analogia, formação 

de conceitos) e artística (criatividade, sensibilidade, estética). No processo de comunicação as 

linguagens são formas de abordar e expressar a realidade (o que sente, sabe, pensa), o 

conhecimento e aprendizagens que se situam nas áreas de conhecimento. Não tendo relação 

direta com os conteúdos das diferentes áreas. As áreas são: Expressão, Ciências da Natureza e 

Matemática e Ciências Sociais (ITABUNA, 2002).  
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A metodologia proposta considera que se deve oferecer “experiências de 

aprendizagem ricas e situações de participação”. Assim, se propõe os projetos de trabalho 

(que devem ter pelo menos três momentos: problematização, desenvolvimento, síntese), por 

meio da resolução de problemas reais, temas da vida, superando a fragmentação das 

disciplinas. Atividades permanentes: situações sistemáticas e previsíveis porque ocorrem com 

regularidade (todos os dias, uma ou duas vezes na semana, para construção de hábitos e 

costumes); atividades sequenciadas (atividades articuladas de exploração de conteúdos, pode 

ser por meio de projeto didático ou sequências didáticas) e; independentes (atividades 

ocasionais com conteúdo significativo, mas não precisa ter relação direta com outras 

atividades em desenvolvimento (ITABUNA, 2001). 

Há ainda o enfoque na avaliação, também processo contínuo e formativo, funcionando 

como diagnóstico para o professor e para o estudantes com vistas a intervenção no 

desenvolvimento do ensino e da aprendizagem. A avaliação “deve abranger o espaço e a 

organização escolar como um todo”, alterando os modos “pelos quais se pensa a própria 

escola, sua relação com a sociedade e alterar referências que fundamentam a prática 

pedagógica” (ITABUNA, 2001, p. 11), tendo relação direta com os objetivos planejados em 

cada situação, na qual cada aluno seja tido como parâmetro de si mesmo. 

A escola, instituição objeto da presente pesquisa, oferece apenas o Ciclo da Pré-

Adolescência Fases I, II e III. No bairro em que se localiza, há 4 escolas municipais, a Escola 

Heribaldo Dantas é a única a atender esse segmento de ensino.  

O CPA I, II e III correspondem aos 4°, 5° e 6° anos respectivamente, dos anos iniciais 

do ensino fundamental. Consideramos o 5º e 6º anos por acreditar que nessa fase os 

estudantes ainda estão em processo de alfabetização, embora o governo estabeleça de “6 a 8 

anos como idade certa”. Optamos por este período, partindo de uma crítica a idade certa de 

alfabetização, pois a alfabetização não termina com 8 anos nem necessariamente começa com 

6 anos. 

A EHD foi construída, 
 
[...] na intenção de atender a filosofia da Fundação do Sítio do Menor 
Trabalhador, atualmente denominada Fundação Marimbeta, por isso ela está 
localizada no espaço do Sítio–Núcleo III. Hoje, a escola funciona 
independente do Sítio embora os alunos matriculados na escola também 
façam parte das oficinas educacionais oferecidas pela Fundação, como 
informática, artes verdes, capoeira, teatro dança, violão, e esporte. Todas as 
oficinas com exceção da informática que ocupa uma sala da escola são 
oferecidas nos domínios da Fundação, a escola utiliza os espaços físicos 
destinados a cozinha e ao refeitório da Fundação por não dispor de espaços 
para alimentação dos alunos (ITABUNA, 2011, p.17). 
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É uma escola que tem como marca o comprometimento de seus profissionais; pela 

disponibilidade em estar sempre presente nos projetos da secretaria municipal, socializando o 

trabalho com seus estudantes; por possuir projetos e ações dinâmicos de incentivo à leitura e 

produção textual, alguns deles voltados aos pais e comunidade. Práticas e projetos que 

objetivam o letramento, usos sociais da leitura e escrita, registrados no blog da escola. 

Entretanto, as professoras da Escola Heribaldo Dantas apresentam uma angústia por 

dois motivos principais. Primeiro, com relação a chegada todos os anos de estudantes não 

alfabetizados, tanto em relação ao domínio do sistema de escrita, como de letramento, vindos 

do ciclo da infância, em maioria, das escolas do mesmo bairro: 

 
“um grande número de alunos e alunas chegam a nossa escola sem saber ler 
e pouco escreve acarretando grandes dificuldades de produção e 
interpretação e não conhecem as operações matemáticas básicas” (Fala de 
uma das professoras durante a pesquisa). 
 

 

 Segundo, a dificuldade que os estudantes que já dominam o sistema de escrita 

apresentam nas práticas e atividades de interpretação e produção textual. Esse é inclusive, 

motivo de preocupação na organização curricular da escola em seus fazeres, além de se 

apresentar como uma angústia dos profissionais da escola por acarretar em baixo índice no 

IDEB.  

É o objetivo principal da escola, 
 
[...] promover uma educação fundamentada no exercício da cidadania que 
possibilite ao educando o cumprimento dos seus deveres e a conquista dos 
seus direitos, buscando transformar o meio que o cerca através de uma 
postura crítica frente à sociedade (ITABUNA, 2011, p. 32). 
 
 [...] se busca superar, em nosso ínterim, alguns dos problemas que entravam 
o desenvolvimento da educação brasileira: a noção da herança imperial de 
que se deve cultuar uma cultura escolar elitista; fracasso escolar (repetência 
e evasão); garantir qualidade no ensino; defasagem em relação as TIC 
(ITABUNA, 2011, p. 13-14). 

 

 

O professor muitas vezes é tido como causa ou ator principal na busca desse objetivo. 

Esquece-se, todavia, que as razões desse quadro não estão no singular, nem, menos ainda no 

docente, embora muito há por fazer frente ao papel que lhe é atribuído e, ao lado disso, a sua 

formação. 
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Bem, isso é o visível. E o invisível? Ainda que os problemas educacionais não sejam 

de responsabilidade única do professor, não podemos negar a importância de seu papel na 

dinâmica educativa. Como a escola e os profissionais que por ela respondem têm se 

mobilizado, especifica e efetivamente, no enfretamento a essa problemática. Qual atenção, de 

fato, tem sido dada pelas professoras no alcance dos objetivos a que se propõem e como esta 

atenção se volta para todos/as os/as alunos/as. Enfim, como e o que faz concretamente a EHD 

no sentido de garantir qualidade no ensino e resolver a "defasagem em relação as TDIC" no 

processo de alfabetização foi o que nos motivou a se inserir em seu contexto e tentar 

compreender para ajudar em seu entendimento e sua transformação. 

Concordamos que “se uma equipe é incapaz de saber o que a aproxima e a mantém 

unida e afetada ela se dissolve em face dos primeiros desafios”. Por isso, “construir juntos, 

portanto, vai além do simples ajuntamento de pessoas” (ROMÃO, 2008, p. 76). Assim, 

acreditamos que a partir do entendimento de quem são, o que realmente querem, como 

estabelecem canais de comunicação, como interagem com os/as estudantes, tanto a Escola 

Heribaldo Dantas como a Secretaria Municipal de Itabuna, possam caminhar na direção de 

uma práxis rumo a uma prática de alfabetização condizente às exigências de nosso tempo.  
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3. POR UMA ALFABETIZAÇÃO COM A REDE NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 

 

O objetivo desta seção é apresentar um diálogo sobre a alfabetização com base na 

concepção sócio construtivista, tendo Paulo Freire como principal referencial teórico ao lado 

de Vigotski (2009). Pretendemos apresentar em que consiste seu processo a partir da 

mediação digital na sociedade em rede ressaltando alguns fundamentos e parâmetros, isto é, 

orientações imprescindíveis do trabalho pertinente ao processo de alfabetização com a rede, a 

partir do conceito de alfabetização potencializada pelas TDIC. Fundamentamos a metodologia 

da alfabetização com a rede com base na ZDI – Zona de Desenvolvimento Imediato, em 

acordo com Vigotski.  
 

   

3.1 ALFABETIZAR NA ESTEIRA DE PAULO FREIRE 

 
Para alfabetizar sob o ideário freiriano é imperativo considerar os estudantes como 

sujeitos ativos e críticos, contextualizados. Conscientes de seus direitos de se valerem da 

leitura da palavra aliada a leitura do mundo para intervenção na realidade. A educação, a 

partir da alfabetização por essa perspectiva, implica uma práxis que diz respeito a “reflexão e 

ação dos homens sobre o mundo para transformá-lo. Sem ela é impossível a superação do 

opressor-oprimidos” (FREIRE, 2005, p. 42). 

 Para Giroux (2011, p. 42), em acordo com Freire, a alfabetização não deve ser 

compreendida apenas como a incapacidade de leitura e escrita pelos filhos da classe 

trabalhadora, mas como uma forma de ignorância política e ideológica e isso implica um 

trabalho de “alfabetização radical, onde o pedagógico deverá tornar-se político e o político, 

mais pedagógico”. Uma alfabetização que considere a relação dialética dos seres humanos 

com o mundo e com a linguagem e a ação transformadora por outro. Dessa forma não há 

porque considerar alfabetizado apenas aqueles que dominam tecnicamente o sistema de 

escrita alfabética (SEA), mas como fundamento para o engajamento que conduz a 

participação e emancipação e reconstrução das ralações com a sociedade tanto local quanto 

mais ampla, translocal (MATTA, 2002), através do processo do diálogo. Uma alfabetização 

que intensifique a elevação das possibilidades humanas. 

O fato do estudante não ler precisa ser visto como uma necessidade de investigação, 

pois implica na noção de que as dificuldades de aprendizagem de leitura e escrita não se 
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concentram unicamente na criança, mas há fatores que transcendem seus limites. Entre os 

quais avultam a resistência de classe, de sexo, de raça ou de cultura que não se sente 

contempladas pela escola. Por isso, a escola precisa se abrir para entender as condições 

políticas e culturais dessa resistência.  

Faz-se necessário oferecer aos/as estudantes a oportunidade de contar suas histórias e 

suas experiências e questionar sobre as estratégias que utilizam para agir socialmente. Ouvir e 

legitimar a voz dos estudantes: seus problemas, necessidades. Não só em relação ao que não 

sabem, mas por que não sabem; como ainda, o que sabem e como sabem, quais são suas 

expectativas e perspectivas. 

A alfabetização deve ser vista como uma prática que tanto contribui para elevar a 

condição humana; como fere a dignidade caso não se efetive (FREIRE; MACEDO, 2011). 

Por isso a necessidade de ser encarada como uma prática política cultural. Ao mesmo tempo 

precisa ser desenvolvida pelos professores a partir de uma pedagogia que se materialize numa 

prática que possibilite afirmar e rever suas próprias concepções, reconhecer que muitas vezes 

silenciam os alunos e alunas, ao não ouvi-las, ao não possibilitar o diálogo. O diálogo é a 

chave no ato de conhecer, de aprender, na interação professor/a e crianças. 

Nesse sentido, na prática alfabetizadora, não há como separar a leitura do mundo da 

leitura da palavra. A alfabetização deverá propiciar atividades aos estudantes como “um 

esforço para ler o texto e o mundo dialeticamente” (FREIRE; MACEDO, 2011, p 48).  Isso 

implica encarar a alfabetização como a relação entre os estudantes e o lugar social onde 

vivem. De acordo com Macedo,  
 
[...] os alunos devem alfabetizar-se quanto às próprias histórias, a 
experiências e à cultura de seu meio ambiente imediato. Por outro lado, 
devem também apropriar-se dos códigos e culturas das esferas dominantes, 
de modo que possam transcender a seu próprio meio ambiente (FREIRE; 
MACEDO, 2011, p. 79). 

 

 

 Daí ser uma prática política que implica no engajamento na realidade que se insere 

através da práxis, a partir das condições materiais que se encontram. Assim, os estudantes 

deverão ser estimulados a compreender a importância da leitura e da escrita, bem como suas 

implicações tanto em suas práticas imediatas como futuras, no contexto escolar e fora dele, 

local e translocal. 

Tanto a alfabetização como a educação como um todo são práticas política e cultural. 

Não há como alfabetizar fora da dimensão da cultura. A cultura nesse caso se caracteriza pelo 
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“[...] conhecimento do mundo, as expressões desse conhecimento” (FREIRE; MACEDO, 

2011, p. 230-231). 

Nesse caso, as emergências de nosso tempo impulsionadas pela evolução das 

tecnologias digitais da informação e comunicação e suas formas de expressão pelas diferentes 

mídias, hipermídias e hipertextos nos conclama a necessidade da alfabetidade. A alfabetidade 

é uma habilidade que não apenas se consegue pela interatividade com o sistema e a interação 

entre as pessoas via rede (computador conectado a internet), mas mediante esses processos 

poder participar de decisões políticas, econômicas e sociais. Saber achar o que procura. 

Compreender uma informação e relacioná-la com o que é afirmado em outras fontes, tendo a 

habilidade de interpretar dados e produzir inferências (FRAGOSO, 2008). 

Por isso, não se pode esquecer a importância do sistema de escrita (SEA). A 

especificidade da alfabetização precisa ser garantida não apenas como ato de codificar e 

decodificar, mas interpretar, relacionar e caminhar em “direção ao desconhecido”. Muito tem 

sido combatido trabalhar habilidades mecânicas de ler e escrever em detrimento a habilidades 

dinâmicas, variadas e estimuladoras que criam autênticas possibilidades de aprender 

pensando. Do contrário, 
 
[...] desprovidos do olhar crítico e atingidos pelo déficit da leitura da palavra, 
do texto, do contexto, esse leitor ao mesmo tempo terá dificuldades de 
interpretar não somente a cultura letrada, mas a cultura digital e, mais que 
isso de identificar qual sua participação e exigências na realidade em que se 
insere (ROMÃO, 2008, p. 137, grifo da autora). 

 

 

Para tanto, é preciso identificar tudo aquilo que herdamos ao longo do tempo, que faz 

parte dos objetivos da cultura dominante e que marginaliza, discrimina, desumaniza os 

estudantes na escola (SAVIANI, 2012).  

Nenhuma dessas práticas – sejam a favor ou contrárias aos processos emancipatórios e 

libertadores de alfabetização estão protegidos na neutralidade. Professores preocupados não 

apenas com a complexidade de aprender a ler e a escrever, sabem da dimensão político-

ideológica que dormitam nesses processos. A linguagem não é um mero meio de 

comunicação, mas expressão de visões de mundo diversas. Por isso, “a reinvenção do ato 

produtivo tem lugar na medida em que o discurso do povo se legitima em termos dos desejos, 

decisões e sonhos das pessoas, e não meramente de palavras vazias” (FREIRE; MACEDO, 

2011, p. 91). A alfabetização, para além do método, precisa ser com base em um projeto 

coletivo de construção do conhecimento que conduz a humanização, a cidadania.  
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Uma alfabetização que não fique presa apenas ao desenvolvimento de técnicas para ler 

e escrever, aprendizagem da língua padrão, nem tão pouco habilidade de interpretação de 

textos, pois “creio ser impossível ler qualquer texto sem uma compreensão crítica do contexto 

a que se refere” (FREIRE; MACEDO, 2011, p. 158). Todo texto é inseparável de uma 

contextualização ideológica e histórica. Que valorize a história, a experiência de vida e a 

prática linguística dos estudantes. Mas que os possibilite se apropriar da cultura dominante e, 

assim compreender a importância da língua padrão e outros saberes e conteúdos 

imprescindíveis a sua vivencia cidadã, para o diálogo com e nas diversas práticas sociais, pois 

“sem compreender o significado de sua realidade social imediata, é mais difícil compreender 

as relações que eles mantêm com a sociedade mais ampla” (FREIRE; MACEDO, 2011, p. 

190). Alfabetizar diz respeito ao domínio consciente do Sistema de Escrita Alfabética (SEA) 

para que os/as estudantes possam entender o que lê e expressar pela escrita seu entendimento.  

Por isso, a importância de uma alfabetização humanizadora e a altura do nosso tempo. 

Consideramos que humanizar numa sociedade como a nossa requer um trabalho de 

alfabetização para estudantes, para seres humanos, que vivem em diálogo, mediados por 

máquinas. Não para aprender a usar a máquina, mas uma alfabetização usando a mediação 

digital como parte da didática, da pedagogia em seu processo. Uma alfabetização com a rede, 

atrelada a um projeto político de educação mais abrangente que valorize a “solidariedade, 

responsabilidade social, criatividade, disciplina a serviço do bem comum, vigilância e espírito 

crítico” (FREIRE; MACEDO, 2011, p. 193). Educar para conscientizar (FREIRE, 2005). Daí 

ser impossível separar teoria de prática, professor de aluno e ensinar de aprender conforme já 

mencionado anteriormente, pois “não há revolução com verbalismos, nem tampouco com 

ativismo, mas com práxis, portanto com reflexão e ação incidindo sobre as estruturas a serem 

transformadas” (FEIRE, 2005, p. 142, grifos do autor). 

Conforme já salientou Marx nas teses sobre Feuerbach “o próprio educador precisa ser 

educado” (Tese III, MARX; ENGELS, 2007, p. 100), mais ainda nesse novo tempo em que as 

exigências se multiplicam entre as quais avulta a expansão da informatização que, pouco a 

pouco, ganham espaço nas escolas. É imperativo que as instituições de ensino se utilizem das 

TDIC de forma ética e responsável. Isso implica na formação e preparo do professor, em 

particular. Uma formação continuada de qualidade. E isso implica de acordo com Giroux 

2011, p. 57), “ser sensível às atuais condições históricas, sociais e culturais que contribuem 

para as formas de conhecimento e de significado que os alunos trazem para escola”, pois a 

produção do conhecimento é relacional.   
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Nesse sentido a preocupação tem como foco escutar e dar voz ao/a estudante, às suas 

experiências, seus problemas e necessidades reais no contexto da sociedade em rede. Cabe 

reconhecer que sua participação e influência na comunidade local e mais ampla, translocal, é 

possível e necessária no sentido de compreendê-la e transformá-la. Um professor 

adequadamente bem preparado haverá de atuar, nesse cenário, como “intelectuais 

transformadores” (GIROUX, 2011, p 73).  

 

 

3.2 POR UMA ALFABETIZAÇÃO COM A REDE 

 
Como foi possivel perceber na discussão anterior, para Freire e Macedo (2011, p. 9), 

precisamos encarar a alfabetização “como a relação entre os educandos e o mundo, mediada 

pela prática transformadora desse mundo, que tem lugar precisamente no ambiente em que se 

movem os educandos”. Para tanto, a alfabetização com a rede seria uma alfabetização com 

interface digital, mediada pelas TDIC, nas práticas de leitura e escrita dentro de um projeto de 

formação humanizadora e cidadã de um público – alunos e professores imersos na cultura 

digital. A rede como sendo um apoio logístico no processo de alfabetização e conscientização. 

Em tempos de mudanças cada vez mais rápidas que estamos vivendo propiciadas pelo 

crescente avanço científico e tecnológico e consequentemente o aparecimento cada vez mais 

de sofisticados meios de TDIC, os desafios para educação escolar são cada vez maiores. A 

escola, conforme Saviani, mesmo não sendo o único nem necessariamente o melhor lugar em 

que a educação acontece, mediante “o avanço tecnológico tanto em termos gerais como em 

termos especificamente pedagógicos impõe novas exigências para o sistema de ensino, como 

o aprimoramento da qualificação do quadro de pessoal do sistema, a incorporação de novos 

métodos e recursos pedagógicos” (SAVIANI, 2012, p. 96).  

No final da década de 90 do século XX, com o desenvolvimento da internet, a ideia de 

reprojetar e recriar estruturas nos sistemas de ensino condizentes com as necessidades do 

nosso tempo ganha vulto. Neste contexto, a tecnologia educacional precisa se adaptar às 

TDIC, a fim de contribuir com o acesso dos/as alunos/as - cidadãos de direitos - à educação, 

no contexto de desenvolvimento tecnológico com a rede. 

A escola contribui, tanto quanto possível, para a transformação e contribuição para a 

formação das gerações de crianças como um espaço privilegiado de socialização e construção 

de conhecimentos. A escola, todavia, ainda está longe de estar a altura de seu tempo. Mas 
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caminha, ou deveria caminhar, nessa direção. Para tanto, entre outros, é necessário que tenha 

em seu interior, conforme já destacado, professores/as bem formados e contar com ambiente 

de aprendizagem que permita a seus/as alunos/as, potencializados pelas tecnologias da 

atualidade, aprender pensando, "e descobrirem os recursos de que são capazes”. Não basta 

apertar botões nem arrastar os dedos, nem, menos ainda, ficar servil diante da tela. Se valer 

das TDIC “não se reduz a “apertar botões” ou dizer “certo ou errado” ou exercitar vocabulário 

monossilábico, nem, ainda, aplicar a didática do “tira-teima” – aluno pergunta e o professor 

reponde; nem, menos ainda, ficar em silêncio diante da tela [...]” (ROMÃO, 2012, p. 142). 

Diferentes fatores contribuem para que possamos ir além numa nova relação do aluno 

com o computador e se vê, de fato, em ambientes não convencionais de educação. A política 

de alfabetização com a rede na educação escolar tem parte expressiva nesse cenário. 

Atualmente nossa sociedade é invadida por meios tecnológicos e digitais, as chamadas 

tecnologias digitais da informação e comunicação – TDIC, ou simplesmente mídias digitais. 

Há um forte impulso para prática de governança eletrônica pelas instituições públicas sociais 

e educacionais a partir da disponibilização de informações e prestação de serviços de utilidade 

pública online. O objetivo é fortalecer a sociedade civil e principalmente a comunidade local 

nas tomadas de decisão. 

 Isso posto a presente pesquisa tem como objetivo dialogar sobre a importância de uma 

política de alfabetização humanizadora com a rede na educação escolar a partir do que se 

propõe para os usos das tecnologias digitais da informação e comunicação – TDIC na 

formação dos alunos na era digital. Uma alfabetização que contribua com o domínio do SEA 

pelos/as estudantes ao mesmo tempo em que atrelada a situações reais de leitura e escrita em 

contextos virtuais. Que garanta a especificidade da alfabetização e da alfabetidade 

dialeticamente.  

Cabe considerar que a educação não é a chave, pelo menos a única, para o alcance das 

soluções que nossa sociedade suscita. De acordo com Freire (2005; 1979), a educação não é a 

saída para a transformação da sociedade, mas sem ela a sociedade não muda. Ou como nos 

diz Gadotti (1984, p.73). “a escola não é a alavanca da transformação social, mas essa 

transformação não se fará sem ela”. Na mesma linha, as tecnologias, sejam quais forem, por si 

só não determinam os rumos das relações sociais, mas interferem em nosso modo de nos 

relacionarmos socialmente e de adquirirmos informação e conhecimentos. Do que emerge a 

necessidade urgente de pessoas mais preparadas, especificamente o professor e, com efeito, o 

trabalho por ele realizado no interior da escola.  
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Necessário se faz reorganizar as formas de trabalho, as relações trabalhistas, 

particularmente, no que se refere ao ofício do professor. Assim, é interessante ressaltar o 

importante papel da educação como instrumento de formação da cidadania e preparação para 

o trabalho, trabalho esse compreendido como contrário a padronização e produção em série. 

Isso requer reformulações educacionais, e, mais que isso ou ao lado disso, mudança de 

mentalidade. O professor também precisa ser humanizado e isso inclui condições dignas de 

trabalho e salário, tempo de estudo e planejamento. 

Assim, a prática educativa apela para reorganização em sua estrutura e organização 

que permita a interação entre ciência, tecnologia e sociedade – CTS na construção de um 

mundo mais democrático (CABERO, 2001). O que queremos dizer se aproxima de 

Manacorda (2010, p. 31) quando diz que, 
 
[...] se assim mudam a natureza e a finalidade da ciência, não pode deixar de 
mudar também a escola, isto é, o processo de formação desses novos 
homens. E, na realidade muda: mudam os seus conteúdos, mudam os 
próprios meios de uso cotidiano (desde os instrumentos imediatos de escrita 
aos tipos de textos e até mais as mais complicadas máquinas de ensinar). 

 

 

E isso perpassa pela alfabetização com a rede, uma alfabetização que a partir das 

TDIC, humanize as máquinas. Uma alfabetização para além do tecnicismo pedagógico ou 

neotecnicismo (SAVIANI, 2011a).  

A prática da alfabetização com a rede, inserida nesse contexto, pode ser considerada 

como uma prática de interação social em situações diversas para a promoção de 

aprendizagens orientadas que garantam o diálogo entre os alunos e os educadores, de forma 

que possam se comunicar e se expressar, demonstrando seus modos de agir, de pensar e de 

sentir, em um ambiente acolhedor e que propicie a confiança e a autoestima. Além de 

contribuir para o processo de alfabetização e formação cidadã.  

Não existe cidadania sem educação. Porque ao falar de cidadania, estamos falando de 

gente. A cidadania é, tanto quanto a educação, humana. Não se faz, nem se exerce cidadania 

“voltado para si mesmo e na solidão”, a margem e indiferente ao que se passa em seu entorno. 

Uma educação voltada à formação da cidadania intrinsecamente é aquela que se volta à ideia 

de democracia e autonomia e a “autonomia se refere à criação de novas relações sociais que 

opõem às relações autoritárias existentes”. Uma escola autônoma é aquela que luta por um 

novo sentido em sua ação social e na função social do professor. É aquela em que a 

participação e a comunicação se evidenciam através do diálogo (GADOTTI, 1995, p. 47). 
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A prática da alfabetização com a rede, nesse sentido, só faz sentido se tomada como 

uma forma de política cultural (FREIRE; MACEDO, 2011). Criação de um conjunto de 

contextos culturais para interatividade local e translocal que promovam a formação 

democrática e emancipadora. Deverá ser um ato de ler e escrever o mundo dialeticamente. 

Que contribua com o desenvolvimento da responsabilidade dos estudantes como sujeitos 

aprendizes. Com a apreensão de uma nova linguagem pelos alunos, a digital – dialeticamente 

relacionada com outras formas de linguagens, mas também como ação de compreensão e 

transformação da sociedade e como um “projeto social que vise intensificar a possibilidade 

humana” (FREIRE; MACEDO, 2011, p. 51). 

A alfabetização com a rede requer, portanto, não apenas a inserção de meios digitais 

para serem utilizados como meros recursos didáticos. É necessário ir além. Criar contextos 

(FIGUEIREDO, 2002) de aprendizagens culturais ativos e ricos em construções individual e 

apropriação cultural, integrando a alfabetização com a rede como parte essencial à formação 

da cidadania, inclusão e participação social.  

Daí a importância em integrar a alfabetização mediada no cotidiano escolar em duas 

dimensões inseparáveis: com o uso dos meios digitais como recursos pedagógicos 

potencializadores de novos contextos de ensino e aprendizagem nas práticas de leitura e 

escrita. Também como mediação no processo de aprendizagem da leitura e escrita pelos/as 

estudantes que ainda não dominam o SEA - sistema de escrita alfabética no primeiro ciclo, 

bem como das alunas e alunos que já deveriam ter consolidado esses processos. Importa 

considerar que a mediação digital com intencionalidade clara contribui com a evolução do 

processo de leitura e escrita através de atividades variadas e condizentes com a educação a 

altura, tanto quanto possível, do tempo atual. Uma alfabetização crítica, como proposta por 

Freire (2005; 1996; 2011), que estimule o estudante a renovar seus meios de leitura da 

realidade imediata para compreensão e inserção na sociedade local e translocal trabalhando 

dentro de uma situação real com a utilização da rede. 

A alfabetização com a rede, entretanto, por mais que ofereça meios que propiciem a 

cooperação e interação não irá conseguir sozinha que os alunos construam seus 

conhecimentos. Ter ambientes ricos em mídias interativas é importante, mas, o mais 

importante são os profissionais estarem preparados para utilizar estes meios a fim de 

promover as interações, cooperações de todos os envolvidos no processo de ensino e 

aprendizagem sejam em contextos presencial e virtual. Isso passa pela concepção de educação 

que são postas em prática. Concepção clara a respeito de que tipo de homem e sociedade se 

quer formar. Quais mídias usar e a favor de quem. Como diz Freire, citado por Gadotti (1999, 
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p. 254), “é saber o que fazer, como, quando, com quem, para que, contra que e em favor de 

quê”. 

As práticas desenvolvidas no processo de alfabetização com a rede, incentivadas pelo 

uso consciente das TDIC, devem primar pelas experiências midiáticas dos alunos fora da 

escola. Com quais mídias mais interagem para, a partir delas, compreender suas estratégias de 

participação e interação social contextualizando com suas relações reais e imediatas de usos 

da leitura e da escrita. Voltar-se para a compreensão das dificuldades dos alunos, obstáculos 

de aprendizagem e auxilio na elaboração de intervenções capazes de aperfeiçoar 

individualmente as aprendizagens. E particularmente, se dispor de uma proposta 

metodológica fundamentada em bases epistemológicas condizentes a uma educação que leve 

à humanização e emancipação.  

Alguns cuidados devem ser tomados no que tange, sobretudo, a concepção teórica que 

dá o suporte e orienta a prática. A simples introdução das mídias educativas na escola não 

garantem uma prática crítica e progressista. Nesse caso, a escolha consciente da concepção 

teórica, saberes e fazeres é imprescindível (SAVIANI, 2012; 2011a). A realidade é marcada 

pela “duração” da contradição entre mudança e permanência (FREIRE, 2011), é preciso a 

postura crítica ao diálogo entre o “velho” e o “novo” pois “en el mundo moderno, la 

alfabetización mediática es tan importante para los jóvenes como la alfabetización más 

tradicional que les capacita para ler la letra impresa” (BUCKINGHAM, 2004, p. 21).  

Nesse sentido, impõe-se ao professor refletir e definir conceitualmente de forma mais 

ampla o que realmente implica o processo de alfabetização, pois da mesma maneira que a 

alfabetização, em sua especificidade, implica aprender a escrever e a ler, a alfabetização 

mediada com interface digital implica o domínio do uso da leitura e da escrita em contextos 

concretos de interatividade que promovam interações como uma das dimensões do processo 

de alfabetização. 

Assim, de acordo com Bévort e Belloni (2009, p. 1084), “a integração das TDIC na 

escola, em todos os seus níveis, é fundamental porque estes meios já estão presentes na vida 

de todas as crianças e adolescentes e funcionam – de modo desigual, real ou virtual– como 

agências de socialização, concorrendo com a escola e a família”. 

Para que isso possa acontecer nos espaços formais de aprendizagem escolares, cabe ao 

Estado a elaboração e implementação de políticas de educação e comunicação que garantam 

infraestrutura tecnológica, assim como investimento na formação de professores para lidar 

com as emergências de seu tempo. No sentido de desenvolver um trabalho que garanta a 
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alfabetização das crianças para que estas possam consequentemente poder relacionar com as 

necessidades habituais de seu cotidiano, inclusive ao se valer dos meios digitais. 

Falar em alfabetização com a rede não requer meramente destreza instrumental, 

conhecer os meios em si, insistimos, mas considerar novas formas de informar, compreender 

e ensinar. Implica integrar ao ensino os meios digitais no processo de ensino, principalmente 

em âmbito virtual. Implica um ato de reflexão e de ação com o fim de atuar e transformar a 

realidade da não alfabetização. 

Implica em uma processo de conscientização. Implica em diálogo, escuta (FREIRE, 

2005, 2011a, 1996; FREIRE E MACEDO, 2011; FREIRE E GUIMARÃES, 2011, 1982; 

APARICI, 2003 e 2003a), daí não há lugar para “educação bancária”. O diálogo contribui no 

trabalho de intervenção na Zona de Desenvolvimento Imediato (ZDI), em conformidade com 

Vigotski (2009), além de permitir aos/as estudantes dialogar na realidade em que estão 

inseridos.   

Por isso concordamos com Freire, citado por Gadotti (1999, p. 254) que, 
 
[...] os métodos e as técnicas, naturalmente indispensáveis, se fazem e 
refazem na práxis. O que se me afigura como fundamental é a clareza com 
relação à opção política do educador ou da educadora, que envolve 
princípios e valores que ele ou ela assumir”. 

 

 

Desse modo, é preciso uma formação inicial e continuada dos professores como seres 

da práxis para que possam compreender, se ver, se entender a partir de suas concepções e 

fazeres dentro de um projeto político mais amplo de formação dos estudantes. E partir daí, 

promover reformas estruturais na organização da escola e do trabalho docente e criar 

diferentes contextos de mediação digital com o uso das TDIC.  

Pôr em prática uma proposta da alfabetização com a rede, consideramos que seja a 

partir de uma metodologia na qual Vigotski (2009; 2007) contribui enormemente com seus 

achados sobre a importância da mediação na prática pedagógica, ao defender a colaboração 

entre os sujeitos durante a aprendizagem e do desenvolvimento de estratégias e habilidades de 

resolução de problemas mediante internalização do processo cognitivo implícito na interação 

e na comunicação. E, da ZDI que segundo o autor, a distância entre aquilo que a criança sabe 

fazer sozinha ou aquilo que ela já domina e conhece e o que ela pode realizar ou aprender 

mediante auxílio, mediação de outra pessoa indica a zona de seu desenvolvimento imediato. 

Trabalhar a partir da ZDI é o fundamento do trabalho do professor. 
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Desse modo, consideramos três fundamentos básicos para a alfabetização com a rede, 

na qual apresentamos a seguir.  

 

 

3.2.1 Fundamentos da alfabetização com a rede: encontros com a educação 

 

 A alfabetização e a educação, de forma mais ampla, devem ser um processo político e 

cultural. Devem estar ligadas às metas do processo de formação humanizadora, de 

formação cidadã para conscientização. A alfabetização contribui para formação 

humanizadeira na era digital, quando oportuniza a vivência e participação cidadã a 

partir de situações reais de utilização da rede. Para tanto se faz necessário a 

interatividade com a rede. Mas, não apenas saber usar o computador, mas interagir 

colaborativamente com o outro, saber acessar a informação, interpretar, verificar sua 

veracidade e relacionar a outras fontes de informação para assim poder construir 

sínteses. Acreditamos que uma alfabetização humanizadeira na era digital que estamos 

vivenciando na atualidade só terá sentido se voltada a habilitar as pessoas a 

participarem de situações diversas em contextos local e tanslocal no ambiente virtual. 

Uma alfabetização mediada com a rede. Segundo Macedo “o ato de aprender a ler e 

escrever é um ato criativo que implica uma compreensão crítica da realidade”. De 

compreender a realidade local e suas conexões com o não local, translocal, 

extrapolando-o. Por isso, a alfabetização não pode ser reduzida a um processo 

aligeirado de domínio do SEA pelos alunos ou com meras atividades de leitura e 

interpretação textual. A língua e o pensamento são unidades dialéticas. Daí a 

necessidade de despertar o “pensar-falar” (FREIRE; MACEDO, 2011, p. 221) a partir 

da criação de contextos educativos, tanto no ambiente da sala de aula ou em 

laboratório de informática ou discussões no ambiente virtual, entre outros tento a rede 

como apoio. Partir da contextualização dos saberes dos estudantes em seu local para o 

alcance de objetivos mais amplos, translocal (Figueiredo 2002; Matta 2002). A 

educação com a rede extrapola o local, é translocal. Ao mesmo tempo é local e 

mundial. 

 

 Contextualização crítica dos textos e hipertextos. Por isso, a importância em 

compreender e analisar as práticas sociais e culturais dos estudantes como dimensão 

básica do ato produtivo. A escola e os professores “precisam utilizar o universo 
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cultural de seus alunos como ponto de partida, fazendo com que eles sejam capazes de 

reconhecer-se como possuidores de uma identidade cultural específica e importante” 

(FREIRE; MACEDO, 2011, p. 149), como atores sociais. Por isso ser impossível 

separar a alfabetização de uma proposta político cultural. Assim, podemos identificar 

as tecnologias geradoras: as TDIC que fazem parte da vida dos estudantes em seu 

contexto local e translocal de comunicação e diálogo na interação com outras pessoas 

e ambientes e que, portanto, podem possibilitar o engajamento dos alunos e 

professores no trabalho educativo. 

 

 A partir da contextualização crítica das práticas sociais e culturais dos estudantes 

poderão ser estimulados a que compreendam, na prática, a importância da leitura e da 

escrita não apenas para se comunicar mas no sentido de que “o educador deve ajudar 

os educandos a se envolverem no planejamento da educação, ajudá-los a desenvolver a 

habilidade crítica para pensar sobre a direção e os sonhos da educação e para 

participar dessas coisas” (FREIRE; MACEDO, 2011, p. 167). Não é o caso de 

imaginar que o aluno só use o computador. Precisa também aprender a escrever com a 

mão, a ler fora da tela, a apreciar a literatura clássica. Mas seu ambiente mais próprio 

de aprendizagem será o virtual. Importa considerar que o uso das TDIC não resolvem 

sozinhas os problemas da educação, mas quando aliados ao processo de alfabetização 

parece contribuir significativamente. Acrescente-se que, conforme já enaltecido, são 

as pessoas, professores em particular, que estão “a frente”, construindo e aprendendo 

juntos/as.  A mediação digital deixará de ser apenas em um laboratório de informática 

a partir de atividades eventuais e secundárias, para se tornar possibilidades educativas 

apropriadas de aprendizagem, desde que se supere a concepção pedagógica tecnicista. 

Contribui em contemplar tanto os estudantes não alfabetizados como os que precisam 

avançar nas etapas de alfabetidade, a partir da leitura e escrita do mundo e da palavra 

dialeticamente.  

 

Para o fortalecimento acerca da coerência que buscamos estabelecer entre a 

perspectiva de alfabetização com a rede como uma alfabetização humanizadora com base em 

Freire, mediada pelas TDIC, o conceito de práxis é fundamental e dirige o nosso fazer. Para 

tanto, é preciso se atentar a alguns parâmetros imprescindíveis ao desenvolvimento e 

efetivação da alfabetização com a rede, expostos a seguir:  
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3.2.2 A mediação digital no processo de alfabetização com a rede: parâmetros 

 

Uma vez compreendido os fundamentos da alfabetização com a rede, há que se 

considerar que o processo de ensino e aprendizagem precisa extrapolar as paredes da sala de 

aula a outros espaços de aprendizagem com o apoio da rede. Ainda que a escola não possua 

muitos meios digitais a seu dispor não interfere em seu processo, pois as atividades 

pedagógicas, tendo a rede como apoio logístico, podem acontecer tanto no contexto presencial 

e virtual. Durante a aula ou como atividade de casa, a ser socializada e discutida e orientada 

em aula. 

É preciso criar contextos de utilização das TDIC de maneira que possibilitem a 

aprendizagem dos estudantes em situações reais de utilização da rede que contribua com os 

resultados pedagógicos de ensino e aprendizagem. Para tanto, a escola: professores, gestores, 

coordenação pedagógica, os técnicos e especialistas da Secretaria de Educação precisam 

constantemente discutir e criar contextos de ensino e aprendizagem a altura do nosso tempo e 

realmente desenvolver, a partir de um projeto político as ações, projetos didáticos e de 

trabalho que realmente aconteçam e que respondam às necessidades de formação 

humanizadora de nossos/as estudantes (FIGUEIREDO, 2002; SANCHO, 2010). 

Sabe-se que a alfabetização com a rede pode contribuir no trabalho dos/as 

professores/as para habilitarem os/as estudantes nas demandas da leitura e escrita na escola e 

na sociedade, bem como na construção do sentido de sua utilização para vivencia política 

cultural, cidadã. É preciso, pois, pensar quais seriam os meios possíveis de serem usados no 

alcance desses objetivos.  

 Nesse sentido apresentamos alguns parâmetros que consideramos, tanto quanto 

possível, imprescindíveis para possibilitar a proposta de uma alfabetização com a rede nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental. Tais parâmetros constituem em uma referência básica 

para a orientação dos professores e professoras na elaboração de uma proposta prática da 

alfabetização mediada pelas TDIC. 

 Consideramos, portanto, cinco parâmetros: 1. Validação e participação da comunidade 

local no espaço escolar: tecnologias geradoras; 2. Interatividade na mediação pedagógica; 3. 

Usos sociais da hipermídia e do hipertexto; 4. Criação de contextos educativos mediados 

pelas TDIC; 5. O professor e sua práxis no trabalho de alfabetização mediada com as TDIC. 
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3.2.2.1 Validação e participação da comunidade local no espaço escolar: tecnologias 

geradoras 

 

Tomando como base algumas ideias apresentadas por Sancho (2010) e Matta (2002), 

afirmamos que a educação escolar na cultura tecnológica precisa levar em consideração o 

momento social, político, econômico e cultural, bem como a cultura tecnológica local e 

translocal. Planejar atividades que garanta uma formação humanizadora de qualidade para 

todos, nisso se fundamenta os usos das TDIC para que professores/as e estudantes aproveitem 

as diferentes possibilidades de interação no processo de ensino e aprendizagem. Organizar o 

trabalho pedagógico na perspectiva histórico-social, cultural e política das TDIC a partir de 

uma prática que seja capaz de estimular nos estudantes o interesse pela aprendizagem. 

Conhecer e escutar o que os alunos sabem, com quais mídias interagem e porque, parece ser 

um bom caminho. 

A valorização da cultura cotidiana dos estudantes é importante. Desse modo, de 

acordo com Freire e Guimarães (1982, p. 37), é fundamental a “convocação ao estudante para, 

atuando, pensar e, atuando e pensando, conhecer, incorporar, criar, produzir o seu 

conhecimento”. 

Isso requer o planejamento de contextos educativos de interação entre os sujeitos. A 

abertura aos usos conscientes da e a partir das diferentes mídias. Não mais restrito apenas ao 

ambiente da sala de aula. A abertura aos textos midiáticos: sites de internet, softwares 

educativos, jogos. E a multiplicidade de textos caracterizados pela intertextualidade, 

multimídia, hipermídia e interatividade; os diferentes gêneros textuais que circulam na rede. 

Inclusive, muitos dos livros didáticos já se estruturam a partir da lógica do hipertexto 

(BUCKINGHAM, 2004). 

O educador precisa contribuir para formação de estudantes na perspectiva de que 

participem ativa e criticamente para compreensão e desvelamento da cultura midiática que os 

rodeia, pois como nos diz Freire e Guimarães (2011) “a escola seria tão mais formadora 

quanto melhor informadora ela fosse. Ela trabalharia tão melhor quanto melhor ela pudesse 

usar instrumentos que ajudassem a possibilitar que o estudante exercitasse a sua curiosidade 

de saber” (p. 72); “ouvir sempre as crianças” (p. 115); “os alunos, quando chegam à escola, 

também têm o que dizer, e não apenas o que escutar” (p. 116).   

A escola, no trabalho de alfabetização com a rede, não sobrevive apenas passando 

informações, mas quando possibilita a curiosidade do saber e faz a passagem da informação 

para o conhecimento. Compreende-se que o conhecimento “não é composto somente por 
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ideias, pelo simbólico, mas pela aplicação destas ideias aos problemas vivenciados pelo 

sujeito em seu ambiente (MATTA, 2006, p. 64). 

Uma mediação problematizadora poderá contribuir de acordo com Matta (2006, p. 19), 

para “o desenvolvimento da reflexão, da atribuição de significado e do exercício do 

pensamento crítico”. Daí a importância do diálogo na relação pedagógica. 

Por isso, precisamos estar atentos a perceber, a escutar os estudantes em relação ao seu 

processo de alfabetização, em qual fase estão e em que precisam avançar, além de quais meios 

utilizam, por quê e para quê. O que utiliza na rede, como interage e com quais objetivos. 

Como se comunica, com quê e para quê. O que realmente os estudantes conhecem no 

ambiente virtual e o que precisam conhecer, pois “las nuevas tecnologías en el campo de la 

educación implica investigar en nuevas formas de informar, compreender y enseñar” 

(APARECI, 2003, p. 31).  E o “enraizamento nas condições locais e regionais, sem esquecer 

os seus aspectos nacionais, é que possibilitará o trabalho de identificar seu educando com o 

seu tempo e o seu espaço” (FREIRE; GUIMARÃES, 1982, p. 39), a partir dos saberes que 

são realmente principais para apropriação, compreensão, participação e transformações na 

prática concreta vivenciada por eles, que contribua para sua alfabetidade. 

A tecnologia geradora permite expandir o conceito de comunicação quando nos 

perguntamos que meio digital, que programa de computador pode possibilitar o engajamento 

dos/as estudantes, pois compreendemos por tecnologias geradoras as TDIC que são utilizadas 

e fazem parte da vida dos/as mesmos/as e as que precisam de sua utilização nos processos de 

participação social local e translocal. Assim teremos as TDIC que podem favorecer na 

complexa e fundamental relação entre o ensino, a aprendizagem e a cultura dos/as estudantes. 

Como uma conexão entre o universo da cultura de escrita escolar com as que são constituídas 

pelos estudantes em suas relações mediadas pelas TDIC dentro e fora da escola. 

Por meio das tecnologias geradoras podemos trabalhar a partir de situações problemas, 

como por exemplo, os projetos de trabalho, com temas de relevância social, temas da vida, 

palavras geradoras a depender da vida e cultura da comunidade e necessidade educacional e 

social. É esta ação que possibilita que as atividades e contextos desenvolvidos possam atender 

ao critério da variedade e diversidade. Bem como o trabalho de alfabetização a partir dos usos 

e práticas sociais de linguagem que envolvem a leitura e escrita de uma ou de outra maneira, 

dos/as estudantes. 

O centro do trabalho precisa ser o/a estudante. E isso não neutraliza nem desfaz a 

importância do/a professor/a, mas precisamos abraçar a causa do direito de aprendizagem e da 

alfabetização de todos/as, pois, 
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Muitas crianças permanecem incluídas apenas no rótulo. Por suas condições 
específicas não conseguem a integração nas classes comuns do ensino 
regular. São promovidas, pela força da lei, mas não aprendem, não se 
socializam e perdem um tempo precioso de aprendizagem (ARAUJO, 
2012).  
 

 

Daí, o uso das TDIC no processo de alfabetização consideramos ser, não o único, mas 

um importante caminho no sentido de habilitar as crianças a responderem as diferentes 

demandas de leitura e escrita de nossa sociedade, no contexto em que estão imersas. Para que 

nesse sentido, como afirma Araujo e Dieb (2013, p. 245), “as crianças possam construir 

sentido em relação à leitura e escrita” a partir dos meios que interagem, cotidianamente, 

mediante necessidades reais de comunicação, com atividades situadas espacial e 

historicamente (VIGOTSKI, 2007). 

E,  
Isso se justifica porque, para promover uma interação significativa, a escola 
e seus professores precisam apenas perceber que esta deve estar sintonizada 
com as necessidades enunciativas e comunicativas das crianças, em seus 
próprios espaços de relações (ARAUJO; DIEB, 2013, p. 260). 
 

 

A cultura digital faz parte da vida das crianças, e nesse sentido é importante saber com 

quais mídias digitais interagem, porque e para quê. Bem como, quais mídias são importantes 

em seu processo de humanização e formação cidadã. A partir daí se pode criar contextos 

potencializados de interatividade pelas TDIC que levem em conta suas necessidades imediatas 

reais no processo de alfabetização. 

 

  

3.2.2.2. Interatividade na mediação pedagógica 

 

Com a existência das tecnologias digitais da informação e comunicação (TDIC) e 

consequentemente canais de comunicação como o uso de e-mails, das redes sociais, blogs, 

etc., a interatividade é uma palavra em evidência. Mesmo porque a existência e utilização 

desses meios estimula maior participação, interação, colaboração, compartilhamentos, autoria 

individual e coletiva em ambientes virtuais. 

No processo de alfabetização com a rede, concordamos ser a interatividade o encontro 

e compartilhamento de cognições entre professores/as e alunos/as mediados pelas TDIC a 
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partir do planejamento de contextos colaborativos centrado nos/as alunos/as mas, 

contribuindo para o desenvolvimento de interações e aprendizagens recíprocas. Nesse caso, o 

papel do professor é construir contextos de aprendizagem promovendo a construção de 

aprendizagens, por meio de uma relação dialógica na rede. 

Aqui entra a importância do diálogo no processo educativo, na prática de alfabetizar 

do professor mediada pelas TDIC. A alfabetização com a rede deverá favorecer ao/a aluno/a 

poder dizer e escrever sua palavra, no sentido de compreender e transformar sua realidade. 

Nesse sentido, “o diálogo se impõe como caminho pelo qual os homens ganham significação 

enquanto homens”. Portanto, “o diálogo é uma exigência existencial” (FREIRE, 2005, p. 91) 

e uma exigência para mediação pedagógica e interatividade (MATTAR, 2009; BELLONI, 

2009) na alfabetização com a rede potencializada pelas TDIC.  

Se bem utilizadas e orientadas na mediação pedagógica, as TDIC contribui com os 

objetivos das emergências de uma educação voltada ao nosso tempo: autonomia, diversidade, 

diálogo e participação democrática. Não reduzindo seu uso a modismos, mas tornando-as 

aliadas do professor quando da criação de contextos de aprendizagem na qual o/a aluno/a 

possa participar, interferir e modificar mensagens e textos.  

Uma educação voltada a alfabetização com a rede, a altura do nosso tempo, portanto, 

requer compreender a necessidade do processo dialógico na busca de uma efetiva formação da 

consciência crítica dos estudantes para ler, interpretar e dizer o mundo, pois “o saber 

produzido socialmente é uma força produtiva, é um meio de produção” (SAVIANI, 2012, p. 

66). 

Para tanto, o processo educativo aponta para a vivência de uma interatividade 

dinâmica no uso das TDIC para além do tecnicismo no fazer pedagógico. Que possibilite o 

diálogo na interação entre professor e estudantes, e deste com seus pares nas salas de aula do 

Ensino fundamental, na construção de aprendizagens, a partir dos usos das diferentes 

hipermídias, TDIC. Na criação de comunidades de discussão de interesse local e translocal. 

No olhar de Freire,  
 
[...] Se, na verdade, o sonho que nos anima é democrático e solidário, não é 
falando aos outros, de cima para baixo, sobretudo, como se fôssemos os 
portadores da verdade a ser transmitida aos demais, que aprendemos a 
escutar, mas é escutando que aprendemos a falar com eles. Somente quem 
escuta paciente e criticamente o outro, fala com ele, mesmo que em certas 
condições precise de falar a ele. [...] O educador que escuta aprende a difícil 
lição de transformar o seu discurso, às vezes necessário ao aluno, em uma 
fala com ele (FREIRE, 1996, p. 113, grifos do autor). 
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Nesse sentido, cai por terra o desenvolvimento de uma educação bancária (FREIRE, 

2005) de transmissão de conhecimentos. A concepção bancária da educação é aquela que 

mantém a contradição entre estudante e professor. Aponta para uma postura ideológica e 

situação social da escola a partir de uma concepção de ensino e aprendizagem vertical e 

antidialógica. Onde, entre outras coisas, o ofício do professor é o de narrar, dissertar os 

conteúdos e os estudantes ouvir, apenas memorizam mecanicamente, "desta maneira, a 

educação se torna um ato de depositar, em que os educandos são os depositários e o educador 

o depositante" (FREIRE, 2005, p. 66). O educando é sempre aquele que não sabe. O educador 

é quem sabe e educa, quem pensa, escolhe o conteúdo, é o sujeito do processo. Os educandos, 

ao contrário, não sabem, são pensados, precisam ser disciplinados, seguem orientação, não 

são ouvidos. 

Todo professor também é aprendiz. Precisa se colocar como aprendiz e, portanto, 

aberto para aprender com o aluno. Freire (1996) afirma que o professor aprende para ensinar e 

ao ensinar aprende. E faz isso quando além de dialogar sobre o que os/as estudantes sabem 

também busca atender o/a aluno/a nas suas expectativas, no sentido de compreender a cultura 

da comunidade, local e translocal, onde os estudantes estão inseridos e interagindo para a 

partir dela criar situais reais de aprendizagem que contribuam para a formação emancipatória. 

De acordo com Freire (2011a, p. 69) “a educação é comunicação, é diálogo, na medida 

em que não é transferência de saber, mas um encontro de sujeitos interlocutores, que buscam 

a significação dos significados”. Assim, “a comunicação é absolutamente necessário para que 

haja conhecimento” (FREIRE; GUIMARÃES, 2011, p. 25). Na comunicação “que se faz por 

meio de palavras, não pode ser rompida a relação pensamento-linguagem-contexto ou 

realidade” (FREIRE, 2011a, p. 70, grifos do autor). “O diálogo pertence à natureza do ser 

humano, enquanto ser de comunicação. O diálogo sela o ato de aprender; que nunca é 

individual, embora tenha uma dimensão individual” (FREIRE; SHOR, 2011, p. 17). “Ler é 

reescrever o que estamos lendo. É descobrir a conexão entre o texto e o contexto do texto, e 

também como vincular o texto/contexto com o meu contexto, o contexto do leitor”. (p. 28). 

“O diálogo sela o ato de conhecer e de comunicar-se. É a comunicação, já” (FREIRE; 

GUIMARÃES, 1982, p. 132).   

Mas é preciso ter muito cuidado. Não é a mera presença das TDIC e das hipermídias 

que é importante, mas a pedagogia de alfabetização mediada por elas, a partir da criação de 

diferentes e diversificados contextos de interação e aprendizagem como sendo o encontro de 

cognições e que podem promover maior interatividade, participação, múltiplas conexões, a 

construção coletiva do conhecimento pelos sujeitos envolvidos no ato de conhecer. 
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Promover a real reinvenção da escola, da sala de aula, do currículo, das relações com o 

ensino e com a aprendizagem, condizentes com o nosso tempo. Para tanto, “a interatividade 

não ocorre sozinha – precisa ser planejada” (MATTAR, 2009, p. 118). Isso remete a 

importância de investimento em tempo e formação dos professores, engajados, críticos, 

reflexivos, conscientizados.  

A metodologia de trabalho, implica superar a contradição que há entre a mera 

transmissão de informações – educação bancária, pelo diálogo considerando a mediação de 

contextos problematizados contextualizados com as necessidades do cotidiano. Daí a 

necessidade da ZDI, pois supõe, de acordo com Vigotski, o compartilhamento de cognições 

entre aluno/a e professor/a, aluno/a e aluno/a, onde ambos constroem o contexto 

coletivamente, compartilhando cognições.  

 

 

3.2.2.3. Usos sociais da hipermídia e do hipertexto 

 

O hipertexto é a alma da cultura digital. Não existe cultura digital sem hipertexto.  

O hipertexto é um processo de escrita e leitura não-linear e não hierarquizada, 

semelhante ao raciocínio humano, que permite o acesso ilimitado a outros textos. É a leitura 

de textos na tela do computador. O hipertexto permite que, diariamente, pessoas acessem sites 

na internet para ler alguma coisa. Por isso, precisamos compreender de modo mais atento 

essas práticas não lineares, suas aplicações e suas influências na maneira de ler e entender o 

mundo. Mesmo porque, de acordo com Castells (2003), o ser humano é hipertextual. A mente 

humana em seu processo de leitura é hipertextual.  

A internet tem propiciado às pessoas lerem mais e usarem mais a escrita, por 

promover a liberdade de expressão entre seus usuários. Há diferentes novos gêneros textuais 

surgidos a partir do hipertexto na Internet. Entre eles, podemos citar e-mail, o chat, os sites, os 

blogs, e mais o que as tecnologias da informação e comunicação (TDIC) possibilitam em 

termos de comunicação humana. Estes tipos textuais possibilitam ao leitor puder escolher uma 

sequência de leituras, bem como ser coautor de textos. 

Considerando que uma das características do hipertexto é a não linearidade, é preciso 

nas atividades de alfabetização atenção redobrada quando o professor solicita pesquisa aos 

estudantes de modo que o foco da pesquisa não seja deslocado para outros tipos de assunto, 

mesmo de interesse do/a estudante e do/a professor/a. Caso contrário, foge ao objetivo da 

intertextualidade que o leitor/estudante hipertextual buscava no início da pesquisa. 
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O hipertexto e os meios hipermídia permitem que o/a estudante tenha acesso ao 

conhecimento de modo instigante e dinâmico o que, em geral, seria impossível com as fontes 

tradicionais de referência. Ademais, por meio do hipertexto, a curiosidade e a imaginação 

dos/as alunos/as são estimuladas. Assim, este recurso didático se torna um poderoso aliado do 

professor e do estudante comprometidos com uma aprendizagem mais ativa, criativa e 

autônoma. 

O hipertexto como uma nova forma de produção e transmissão cultural é também uma 

maneira diferente de escrita e leitura. Este modelo de estilo textual contribui para a criação de 

outros estilos de escrita, da criação de novos contextos e possibilidades pedagógicas para a 

leitura e para a escrita, para produção e reescrita textual. Ele concede ao leitor funções de 

autoria. E o papel de autor vai além da simples escrita, podendo assumir uma coautoria, 

criação de gráficos, produção de animações e vídeos, efeitos sonoros, fotografias, textos 

orais.  

A escola, na realização de uma educação do nosso tempo, precisa aproveitar a 

disposição comunicativa dos estudantes para que usem bem os gêneros textuais digitais 

disponíveis na rede virtual de modo a transformá-los em bons produtores de gêneros textuais 

importantes aos objetivos da sala de aula e às necessidades do mundo real.  

Mas claro, sem desconsiderar outras convenções gráficas do nosso sistema de escrita, 

como a de que a escrita se organiza da esquerda para a direita, de cima para baixo. Bem como, 

que a sequência das letras nas palavras e das palavras nas frases obedece a uma ordem de 

alinhamento e direcionamento que é respeitada como regra geral e que tem consequência nas 

formas de distribuição espacial do texto em seu suporte, seja ele qual for.  

Além disso é importante problematizar sobre a construção da linguagem virtual, oral e 

escrita - o internetês (ARAUJO; DIEB, 2013). 

A internet tem muito a contribuir na construção de conhecimentos, na alfabetização, 

na formação de leitores e autores de textos quer sejam verbais, visuais, sonoros ou 

hipertextuais. É preciso, todavia, enfatizar que o hipertexto não tem como objetivo suprimir o 

livro e textos impressos na sua forma tradicional, dependendo do conteúdo e de sua aplicação. 

Mas não podemos desconsiderar que o hipertexto a depender da situação e dos objetivos 

propostos, pode ser mais ou menos adequado que o livro impresso. Por exemplo, dicionários, 

enciclopédias e manuais de equipamentos se aplicam mais ao formato multimídia e não linear 

dos hipertextos (SILVA, 2012).  

Esse trabalho pode ser feito, claro, a partir daquilo que as escolas já fazem que é a 

utilização dos diferentes tipos de gêneros sociais, ou gênero do discurso (BAKHTIN, 2003).  
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Um hipertexto nos remete, da mesma maneira, não somente a outros textos escritos, 

mas a textos em outras mídias e linguagens (vídeo, fotografia, música, textos, sons, vídeos, 

ícones, figuras). E isso estimula bastante no processo de alfabetização se usado de maneira 

planejada e intencional com a utilização da rede. 

A cultura digital, na sociedade em rede, suscita uma profunda transformação nos 

processos educacionais, especialmente no processo de alfabetização de nossas crianças que se 

inicia cada vez mais cedo. A escola, particularmente no espaço da aula precisa ser 

transformada em espaço colaborativo de aprendizagem. Isso, porém, não é fácil numa escola 

inserida no contexto da sociedade em rede. O papel do professor deverá insistir em 

possibilitar aos estudantes desenvolver habilidades cognitivas e atitudes compartilhadas 

educacionais e sociais. A escola não deve ensinar a usar o computador, mas tê-lo como um 

aliado no processo educacional como um todo. Estimular a criação de comunidades de 

interesse, adequados ao contexto local e translocal dos alunos, para socialização, discussão é 

um dos caminhos. 

A internet favorece a escrita hipertextual com imagens, sons, movimentos e maior 

facilidade em acessar a informação a partir de sites, links e hiperlinks,  diferente do material 

impresso, pois é um espaço de publicação em formato hipertextual e hipermidial, que está 

mudando a relação do indivíduo leitor com a leitura e a escrita, porque estas não acontecem 

no espaço virtual de forma sequêncial, linear, mas sim a partir de uma multiplicidade de 

possibilidades de produção do conhecimento, a fim de tornar o leitor um cidadão. 

É importante proporcionar a organização de trilhas planejadas intencionalmente a 

serem seguidas a partir da indicação de sites e recursos hipertextuais a fim de que o estudante 

acesse links e descubra novas janelas que vão lhe ajudar na construção de determinada 

atividade ou contexto. Sem perder de vista que, para a aprendizagem de tais propostas, é 

necessário que educando/a e educador/a leiam, analisem e reflitam sobre o que realmente é 

mais interessante para o desenvolvimento da atividade a que eles/as se propõem construir e os 

objetivos que desejam alcançar. Assim, o processo de alfabetização estará propiciando 

processos de ensinagem e aprendizagem de leitura e escrita contextualizadas com as práticas 

sociais a partir de necessidade de seus usos sociais imediatos e futuros, em contextos locais e 

translocais de interação e formação de comunidades virtual.  

 

 

3.2.2.4. Criação de contextos educativos mediados pelas TDIC 
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Como já discutimos até então, as necessidades da sociedade em rede exige a 

imaginação e criatividade do professor na promoção de uma alfabetização humana mediada 

pelas TDIC. O estimulo a participação, processos de autoria, leitura, escrita, inferência e 

construção individual e coletiva de textos podem ser bastante potencializados por seus usos. 

Como ao propor contextos de aprendizagem por hipertextos, a partir da criação de situações 

de montagem de conexões em rede (diálogo, associações, simulações, inferências, conexões) 

com outros sites nas práticas de leitura e escrita. Ao utilizar as diferentes linguagens: sons, 

textos, imagens, gráficos, mapas, etc. 

As TDIC devem ser usadas como um esforço educacional de comprometimento com 

os fins da educação preparando os estudantes para sua vida presente (GABRIEL, 2013), a 

partir de suas diferentes e amplas possibilidades. 

Por exemplo, é importante que o professor proponha de maneira planejada diferentes 

pesquisas na web a partir da resolução de situações-problemas reais, no sentido de garantir a 

construção do conhecimento. Estimular a participação em contextos ativos e dinâmicos de 

atividades culturais com experiências de socialização e diálogo no ambiente virtual online. 

Como também por meio de softwares educativos ou pelo word, power point ou ainda da lousa 

digital e Data show, desde que mediadas tendo como foco a fundamentação em ZDI. De 

acordo com Vigotski (2009, p. 333),  

 
[...] a pedagogia deve orientar-se não no ontem mas no amanhã do 
desenvolvimento da criança. Só então ela conseguirá desencadear no curso 
da aprendizagem aqueles processos de desenvolvimento que atualmente se 
encontram na zona de desenvolvimento imediato (ZDI).  

 

 

Assim, cabe considerar que as atividades mediadas precisam fazer parte do cotidiano 

da sala de aula, nas interações entre seus sujeitos. E não apenas em laboratórios de 

informática ou só quando a escola dispor de toda estrutura para tal.  

Promover a alfabetidade dos estudantes por meio da disponibilização de informações e 

prestação de serviços sobre a escola: acompanhamento da aprendizagem, notícias sobre a 

escola, chats, fórum, entre outros. 

Os jogos virtuais constituem excelente recursos didáticos quando usado para fins 

educativos por sua característica lúdica e de promover interatividade. De acordo com Gabriel 

(2013, p. 219) “se por um lado os jogos podem viciar justamente por terem uma alta 

capacidade de engajar as pessoas, por outro, eles podem ajudar a solucionar problemas”. É 
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preciso selecionar adequadamente o jogo com objetivos bem definidos de construção de 

conhecimentos ou critérios de avaliação dos estudantes, pois eles “incentivam a colaboração e 

a interação para solução de problemas, e os jogadores estão sempre motivados e dispostos a 

tentar novamente quando falham”.  

Nessa mesma linha de pensamento outras possibilidades podem ser criadas com 

critérios sistemático e processual. Lançar mão de diferentes registros de aprendizagem é 

importante como por produção a partir de diferentes meios: vídeos, áudios, textos (por e-mail, 

sites sociais, blogs) de forma interativa e com vistas a autoria ou coautoria, reescritas a partir 

de processos contínuos de negociações. 

O uso das mídias sociais como blogs e facebook podem ter muito sentido em 

contextos educativos quando favorecem a interatividade e interação. Por isso necessitam de 

um olhar diferenciado pela escola. Nos blogs podem ser lançadas enquetes, estimular a escrita 

de comentários, etc. No facebook pode ser criado grupos e comunidades, mesmo porque 

segundo Freire (2011a), o conhecimento, o pensamento e a linguagem humanas são 

construídos a partir de nossas relações com outros seres humanos e com o mundo. Por isso, 

nesses contextos, a importância da busca do que fazem os estudantes e dizem uns com outros 

nas relações em que e com que estão. Atentando, entretanto, para aquilo que é seguro, que não 

discrimina, ofende e marginaliza, mas eleva a condição humana. Ou como meios onde a partir 

de postagens e, comentários o professor os utilize como diagnóstico avaliativo de 

aprendizagem com vistas a intervenções planejadas.  

O facebook é interativo por sua própria natureza, não só por permitir “curtir”, 

“compartilhar” e “comentar” ou por exemplo, ser uma forma de representação dos nossos 

relacionamentos na vida real, “essa não foi a primeira rede social, mas tornou-se a mais 

atraente, com um maior número de recursos e possibilidades de interação, que facilitam a 

troca de imagens e vídeos em tempo real, mesmo sendo acessada por um telefone celular” 

(CARVALHO; KRAMER, 2013, p. 81), mas por propiciarem trocas cognitivas, construção 

de aprendizagens diversas, estímulo a autoria e coautoria, desenvolvimento do pensamento 

crítico, por meio da criação de diferentes contextos de aprendizagem. 

Fazer da internet não apenas lugar de pesquisa, mas de coautoria e autoria com 

elaboração própria e colaborativa. O uso das TDIC precisa ser integrado ao currículo com 

clareza das intenções pedagógicas e das contribuições que se espera para a aprendizagem. 

Identificar as possibilidades das TDIC e suas contribuições ao processo de alfabetização. 

A criação de contextos educativos, atividades e situações de mediação digital podem 

estar atreladas ao planejamento de atividades permanentes (diariamente, duas vezes na 
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semana, quinzenalmente, etc.) ou nos projetos de trabalho desenvolvidos. Romper o 

isolamento em laboratório e começar a integrar as atividades de sala de aula a outros espaços 

com o apoio da rede. 

É importante que os professores trabalhem colaborando uns com os outros na criação 

de contextos cada vez mais interativos, significativamente educativos numa rede colaborativa. 

 

 
3.2.2.5. O professor e sua práxis no trabalho de alfabetização mediada com as TDIC 

 

A alfabetização com a rede, consideramos ser, uma proposta como uma resposta 

concreta com vistas a transformação do trabalho de alfabetização humanizadora. A 

experiência de uma prática alfabetizadora na cultura digital que estamos imersos. 

 Para tanto, o trabalho do/a professor/a bem como, sua formação, precisa estar 

estreitamente relacionados com as concepções de educação, escola e ensino de acordo com 

cada época.  

 São muitos os problemas que vivenciamos na atualidade como a dificuldade do 

domínio do sistema de escrita ou o avanço no processo de alfabetidade pelos alunos. Falta de 

infraestrutura educacional condizentes com a contemporaneidade, poucas e precárias 

condições de trabalho, falta de valorização profissional, tempo de estudo e planejamento, 

entre outros. Mas, necessário se faz ao professor compreender-se como síntese da relação 

dialética consciência-mundo, na qual a realidade tem o poder de condicioná-lo, mas não 

determiná-lo, pela possibilidade de, refletindo criticamente, trabalhar nessa realidade e 

modificá-la, modificando a si mesmo (FREIRE, 2005 E 2011; GIROUX, 1988). Ser 

comprometido com sua prática. Uma prática permeada por reflexão e ação. 

 Acreditar em sua capacidade de intervenção e agir dentro da realidade dada, limitada 

mas real. Assim, é necessário ao professor se comprometer com sua autoformação, no sentido 

de lutar pelo avanço no campo de suas ideias tendo consciência política e de classe em seu 

trabalho alcançando a consciência crítica de compromisso com os/as alunos/as em seus 

direitos de aprendizagem e formação emancipatória. Ter claro que tipo de sociedade deseja 

contribuir para construir, que tipo de homem deseja formar e qual o tipo de educação pode dá 

conta, tendo clareza dos fins a que se propõe. 

 O trabalho do/a professor/a no processo de alfabetização com a rede precisa se dá no 

sentido de uma prática não tecnicista ou utilitarista, mas humanizadora. Onde o diálogo se 
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impõe na mediação pedagógica. Diálogo este que o permita ouvir a voz do/a estudante e suas 

experiências de vivência e aprendizagem para planejar contextos de intervenções reais. 

 O trabalho de alfabetização com a rede precisa está ligado, dentre outras coisas, 

basicamente a práxis que envolve concepções, procedimentos e posturas de reflexão e ação a 

partir da imersão consciente em sua experiência. Desenvolver a crítica sistemática aos mitos 

que contribuem para reprodução da ordem social vigente para ao contrário participar da 

construção de um projeto coletivo de emancipação contribuindo para fortalecer o sentido 

estruturante da educação e modificação da estrutura social. Acreditar e exaltar suas 

potencialidades e as potencialidades de seus alunos/as como sujeitos autores e criadores de 

contextos de cultura e pela busca de sua emancipação. 

Sentir-se indignado/a com a não alfabetização e a não alfabetidade por contribuírem 

para desumanização porque inviabiliza a vivencia e participação cidadã, principalmente na era 

digital que estamos vivendo. Contribuir com o estímulo a argumentação e habilidade ao 

diálogo, sentir-se e propiciar aos/as estudantes também se sentir responsáveis em relação a 

assuntos políticos. Disposição para construções coletivas (professor-professor, professor-

aluno, aluno-aluno) bem como lutar por infraestrutura tecnológica e universalidade do acesso. 

Para tanto, ter em mente que seu trabalho se caracteriza por ser um espaço de lutas, 

conflitos e construções e que reinventar a escola, a altura de nosso tempo, não cabe apenas ao 

governo mas a cada um/a e a todos/as nós. 

 
A seguir apresentamos uma sistematização (quadro 1), de acordo com o balanço dos 

dados reunidos e discutidos anteriormente na esteira de Paulo Freire, dos parâmetros que dão 

suporte ao processo de alfabetização com a rede a partir da mediação digital. 

 

 

Quadro 1: Parâmetros que dão suporte ao processo de alfabetização com a rede 

Parâmetros Critérios 

1. Validação e 

participação da 

comunidade local no 

espaço escolar: 

currículo por 

tecnologias geradoras; 

Prática educativa que leve em conta a conexão com as TDIC que 

fazem parte da vida dos/as estudantes em seu contexto local e 

translocal e que, portanto, podem possibilitar o engajamento dos/as 

mesmos/as no trabalho educativo. O que o aluno faz na rede, o que 

utiliza e por que. Bem como, o que é importante utilizar para o 

desenvolvimento de sua alfabetidade. 



67 
 

Continuação... 
2. Interatividade na 

mediação pedagógica; 

 

Interatividade se caracteriza por ser o encontro e compartilhamento 

de cognições entre professores/as e alunos/as mediados pelas TDIC 

a partir do planejamento de contextos colaborativos centrado nos/as 

alunos/as contribuindo para o desenvolvimento e aprendizagens 

recíprocas. O papel do professor é construir contextos de 

aprendizagem promovendo a construção de aprendizagens, por 

meio de uma relação dialógica de interação um com o outro. 

 

3. Usos sociais da 

hipermídia e do 

hipertexto; 

Compreender o lugar do hipertexto na cultura digital e, com efeito, 

nas práticas de alfabetização e alfabetidade para planejamento de 

contextos de autoria e coautoria. 

4. Criação de contextos 

educativos mediados 

pelas TDIC; 

Elaboração e desenvolvimento de contextos planejados e 

intencionais a partir das tecnologias geradoras no ambiente virtual. 

Utilização da rede no processo de alfabetização que permita aos 

alunos trabalharem dentro de situações reais com a utilização e 

mediação digital. 

5. O professor e sua 

práxis no trabalho de 

alfabetização mediada 

com as TDIC. 

 

É essencial ao professor compreender-se como síntese da relação 

dialética consciência-mundo na qual a realidade tem o poder de 

condicioná-lo, mas não determiná-lo, pela possibilidade de, 

refletindo criticamente, trabalhar nessa realidade e modificá-la, 

modificando a si mesmo. Ser comprometido com sua prática, 

permeada por reflexão e ação. Comprometer-se com o resgate de 

sua capacidade de intervenção na realidade dada, mesmo que 

limitada, bem como nas potencialidades de todos/as os/as 

estudantes e sua formação cidadã e emancipatória. 

 
Fonte: Elaborado pela  autora. 
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4. TRILHA METODOLÓGICA 
 

O objetivo dessa seção é apresentar a proposta metodológica e o processo de coleta de 

dados, no sentido de entender os efeitos da mediação digital no desenvolvimento da 

alfabetização na formação de alunos matriculados nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Como a alfabetização se efetiva e por quais meios se realiza atentando-se a suas implicações e 

tensões. A intenção que nos guia é contextualizar o campo empírico da pesquisa e seu 

desenvolvimento. Uma pesquisa qualitativa com abordagem praxiológica, que ocorreu sob a 

égide do método dialético de par com fragmentos de uma abordagem de cunho etnográfica. 

Aqui são apresentados também os procedimentos utilizados e a proposta de análise baseada na 

discussão da seção anterior. 

 

 
4.1. ABORDAGEM DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa se desenvolveu em conformidade com a abordagem praxiológica de 

pesquisa, fundamentada principalmente na concepção de práxis de Vázquez (2007) e de 

praxiologia de Gramsci (1979) apresentada em Guimarães (1998). A praxiologia é uma  

práxis  voltada  para  a  resolução  de  problemas  no decorrer do trabalho de pesquisa. 

Defende que o problema de pesquisa se insere em um contexto social e histórico, não 

permitindo o binômio teoria e prática, pesquisador, sujeito  e  o  seu  objeto  de pesquisa.  A 

abordagem praxiológica se insere no método dialético.  

 A dialética “é o modo de pensarmos as contradições da realidade, o modo de 

compreendermos a realidade como essencialmente contraditória e em permanente 

transformação” (KONDER, 2008, p. 7-8). A intenção que nos guia é que a realidade 

educacional aparente no ato de alfabetizar seja, compreendida, refletida e transformada, 

buscando-se uma prática educacional de alfabetização humanizadora concreta, pensada, 

compreendida em seus mais diversos e contraditórios aspectos. 

Para tanto, consideramos nosso objeto e problema de pesquisa como uma práxis 

pertencente a um contexto social e histórico. Para Vázquez (2007), com base em Marx, a 

práxis é uma prática em relação dialética com a teoria. Podemos entendê-la como prática 

articulada à teoria, prática desenvolvida com e através de meditação do pensamento de forma 

consciente e planejada. Como busca de uma compreensão mais consistente da atividade 
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prática. Ação mediada em um contexto social e histórico onde não há dualismo entre teoria e 

prática, ensino e aprendizagem.  

Pela própria natureza desta pesquisa podemos situá-la a partir da índole qualitativa. O 

método qualitativo de acordo com Minayo (2010, p. 57), “se aplica ao estudo da história, das 

relações, das representações, das crenças, das percepções e das opiniões, produtos das 

interpretações que os humanos fazem a respeito de como vivem, constroem seus artefatos e a 

si mesmos, sentem e pensam”. Tem como principais características a objetivação do 

fenômeno; hierarquização das ações de descrever, compreender, explicar; precisão das 

relações entre o global e o local em determinado fenômeno; a observância das diferenças 

entre o mundo social e o mundo natural; respeito ao caráter interativo entre os objetivos que 

são buscados pelo investigador e suas orientações teóricas e seus dados empíricos; busca de 

resultados os mais fidedignos possíveis; oposição ao pressuposto que defende um modelo 

único de pesquisa para todas as ciências.  

Nesse cenário, esse estudo busca a síntese dos elementos que comportam a totalidade 

da vida cotidiana em sua complexidade, contraditoriedade e ambiguidades, em ralação a 

totalidade mais ampla que é a sociedade capitalista em que vivemos. A totalidade, longe de 

significar a soma das partes de um todo, ou de um universo que contém todos os fatos em si, 

significa “não só que as partes se encontram em relação de interna interação e conexão entre 

si e com o todo, mas também que o todo não pode ser petrificado na abstração situada por 

cima das partes, visto que o todo se cria a si mesmo na interação das partes” (KOSIK, 1995, 

p. 50, grifos do autor). 

No sentido de tentar compreender o fenômeno educativo o mais próximo possível de 

sua essência, nos valemos também de fragmentos da abordagem etnográfica. A etnografia 

exige o mergulho do pesquisador na cotidianidade, infiltrando-se ao máximo na realidade que 

se manifesta para captar a dinâmica e complexidade do fenômeno educacional no dia a dia do 

professor na escola (LÜDKE; ANDRÉ, 1986). Assim, caminhamos dentro da perspectiva 

etnográfica em alguns aspectos. Buscou-se descrever e interpretar a realidade material do 

cotidiano em um contexto cultural mais amplo. Conhecer a dinamicidade da realidade 

concreta e suas inter-relações.     

A pesquisa etnográfica tem como princípios aqueles inerentes ao fenômeno da 

pesquisa em sua totalidade, com foco no processo - no tempo presente. Mas sem descuidar de 

sua historicidade, pois “a totalidade está sempre em processo de estruturação e 

desestruturação. Ela é histórica. Assim, é preciso captar o seu movimento e a sua direção 

enquanto devir histórico” (NETTO; CARVALHO, 2012, p. 21).   
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À luz dessa análise, alguns critérios foram necessários. Entre os quais, se destaca a 

habilidade do/a pesquisador/a em demonstrar confiabilidade para que possa apreender o 

visível e invisível da maneira mais natural possível. Interessar-se pelos acontecimentos 

importantes, mas também pelos pormenores que fazem o cotidiano e a tentativa de criação de 

uma interpretação dos atores sociais, bem como estes interpretam esses comportamentos.    

 Selecionamos, nesse sentido, procedimentos como a observação do cotidiano de sala 

de aula, que deu início ao processo de coleta de dados. A observação da sala de aula de duas 

professoras. A observação de acordo com Triviños (2009, p. 153), permite individualizar ou 

agrupar o fenômeno, “dentro de uma realidade que é indivisível, essencialmente para 

descobrir seus aspectos aparenciais e mais profundos, até captar se possível, sua essência 

numa perspectiva específica e ampla, ao mesmo tempo, de contradições, dinamismos, de 

relações”. Além de se ampliar a escuta para conversas nos momentos dos coletivos de 

professores na secretaria, nos momentos do intervalo e encontro de professores no núcleo 

(escolas próximas por bairros). Durante a observação nos valemos de filmagens, com o 

objetivo de “estabelecer um diálogo com elas [...] e compreendê-las. Que valores e práticas 

estão ocultas” (CIAVATTA; ALVES, 2008, p. 105).  

Durante o período de observação, realizamos entrevistas semiestruturadas com 

estudantes e professoras. As entrevistas agendadas previamente, significou importantes 

instrumentos adicionais utilizados no sentido de complementar ou esclarecer certos dados que 

emergiram da observação, particularmente, na perspectiva de identificar e compreender a 

concepção subjacente as práticas das professoras, sujeitos da pesquisa, no trato com as 

tecnologias geradoras.  

Recorrer as entrevistas semiestruturadas se justifica também por que “ao mesmo 

tempo que valoriza a presença do investigador, oferece todas as perspectivas possíveis para 

que o informante alcance a liberdade e a espontaneidade necessárias, enriquecendo a 

investigação” (TRIVIÑOS, 2009, p, 146). 

Compreendemos que a prática cotidiana, mediante os mais variados recursos 

tecnológicos de que se vale, em sala de aula é um importante objeto de investigação. No 

sentido de tentar captar e compreender os efeitos da mediação com a rede nos processos de 

alfabetização que interferem na formação dos alunos dos anos iniciais do ensino fundamental. 

É no ambiente escolar que o/a educador/a, potencializado pelos meios e métodos, 

exerce sua profissão. É onde se revela como profissional e onde lhe são colocadas situações 

desafiadoras diariamente, e, portanto, um ambiente dinâmico, provocador e estimulador. Daí a 

importância em observar e compreender sua lógica a partir do universo de ação dos sujeitos 
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históricos e atores sociais que dele fazem parte. Especificamente, professores/as e estudantes. 

Dar voz às práticas, aos atores envolvidos em sua dinâmica. No processo de mediação da 

atividade material pedagógica na “micropolítica da sala de aula” (FREIRE; SHOR, 2011, p. 

43). Por isso, a importância do olhar para dentro, para o interior da sala de aula, pois o “olhar 

atento a dinâmica da sala de aula pode nos transportar para além da sala de aula (MORAIS, 

1988, p. 14). 

A intenção foi a de um mergulho em um período de tempo no período de 1º de abril a 

de 26 de julho de 2013, totalizando uma carga horária de 236 horas de observação 

(envolvendo filmagens) das aulas de duas professoras em uma escola de Ensino Fundamental 

– anos iniciais.  

Como pesquisadora em processo de aprendizagem investigativa, especificamente da 

alfabetização com a rede, o processo de manter o olhar voltado para o foco foi difícil. A 

realidade da sala de aula é cheia de múltiplos sentidos, as indagações iam além das 

indagações projetadas para a pesquisa. Temos consciência que nossa presença, de algum 

modo, pôde interferir no ambiente o que dificulta a apreensão de toda dimensão do fenômeno 

em estudo. Alguns cuidados, entretanto, foram tomados. Temos clareza que a realidade não se 

revela tão espontaneamente. Além disso, “no início há questões ou focos de interesses muito 

amplos, que no final se tornam mais diretos e específicos”. Daí, a importância do olhar atento 

e preocupado com o processo e não com o produto, para que fosse possível “ir precisando 

melhor esses focos à medida que o estudo se desenvolve” (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 13).  

Além disso, o cuidado em inspirar confiança na observação da aula das duas 

professoras, para melhor apropriação dos aspectos existenciais em acordo com os objetivos da 

pesquisa que iam se revelando fundamentais na investigação. Em estar atenta a mais fiel 

possível interpretação da realidade. No registro do que não é comumente registrado. O 

significado das mensagens explícitas e implícitas dos professores e seus estudantes na sala de 

aula. Em seu trabalho voltado ao nosso tempo. A busca em registrar os sinais que se 

revelavam na cotidianidade do espaço da sala de aula em relação as práticas de leitura e 

escrita em situações reais de alfabetização. 

Nesse processo, o diálogo com as bases teóricas foi imprescindível e esteve presente 

em toda trajetória e etapas deste trabalho. O passo inicial foi a leitura e análise crítica do 

referencial teórico. Foram muitas e muitas leituras, especialmente sobre os fundamentos da 

teoria metodológica e das ideias de Paulo Freire, sobre o problema em questão. Essa etapa 

perdurou toda a etapa da pesquisa até sua conclusão. Nesse processo, vivenciamos muita 

dificuldade de natureza conceitual porque ao exercitar a crítica, já se está construindo as 
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descobertas das determinações e tensões para o entendimento da realidade. É uma etapa 

difícil. Nesse sentido, outra grande dificuldade foi não apenas tomar as determinações em si, 

mas colocá-las em relação umas com as outras, pois em si elas permanecem estáticas e, 

portanto, incapazes de descrição e explicações da realidade. Ainda porque nossa intenção, 

pela própria natureza teórica, é explicar a realidade não somente para compreendê-la, mas 

para estabelecer bases teóricas de sua transformação. Nossa intenção foi a de reunir as 

condições teóricas para propor uma transformação da realidade. Por isso então, a concepção 

dialética da história foi considerada. 

Esta pesquisa compreende dois momentos. No primeiro momento, buscamos dialogar 

com autores, cujas concepções contextualizam esta pesquisa e são apresentados ao longo da 

segunda e terceira seções.  Na segunda seção, situamos o contexto de discussão da pesquisa 

qual seja a importância de articulação do processo de alfabetização humanizadora aos ditames 

da sociedade em rede que vivenciamos. Contextualizamos a sociedade em rede com base em 

Castells (1999, 2005, 2003). Na terceira seção, abordamos a importância do desenvolvimento 

de uma alfabetização com a mediação digital. Nesse sentido, apresentamos o conceito de 

alfabetização e seu processo a partir da mediação com a rede com base em Paulo Freire e a 

importância da Zona de Desenvolvimento Imediato (ZDI) no processo de ensino e 

aprendizagem, em acordo com Vigotski (2009). Na quarta seção, apresentamos o processo de 

desenvolvimento e o método, o processo de coleta de dados, os procedimentos de pesquisa 

utilizados e a proposta de análise baseada na discussão da terceira seção. 

O foco foi refletir sobre a realidade partindo do real como se nos apresenta à primeira 

vista (empírico) e, por meio de reflexões, meditações e elaborações do pensamento a partir da 

teoria, para chegar ao concreto (real pensado). Diga-se à uma compreensão mais elaborada do 

que há de essencial no objeto síntese de múltiplas determinações e contradições. Nosso 

pensamento objetivou, portanto, a tentativa de partir do empírico, passar pelo abstrato e 

chegar ao concreto (SAVIANI, 2000, p.11). 

Ao analisarmos o objeto e problema a categoria da contradição ganhou vulto. A partir 

disso, identificamos a existência de duas categorias igualmente consideradas na pesquisa que 

foram investigadas: 

 

- Tecnologias para humanizar 

- O diálogo como princípio da mediação pedagógica 
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O objetivo da alfabetização com a rede na qual este trabalho suscita apenas se justifica 

por considerar a atualidade do pensamento de Paulo Freire. Uma alfabetização humanizadora 

para seres humanos que vivem em diálogo, mediado por máquinas e que precisa humanizar as 

máquinas. Busca o engajamento dos sujeitos no processo educativo por meio do que chega a 

comunidade e a escola. 

A escola tem o papel de alfabetizar com a mediação digital porque as TDIC permeiam 

o cotidiano das pessoas. No sentido de construir contextos local e translocal como 

possibilidades pedagógicas inegáveis e necessárias com a articulação desse nosso mundo onde 

as TDIC estão presentes.  

Não se trata apenas de encher as escolas de recursos midiáticos, mas promover 

mudanças, alternativas nas formas de ensinar, aprender e avaliar, considerando a função social 

da escola e do ensino. Que eles possam ser recursos que ajudem aos/as estudantes no 

desenvolvimento de pensamento de maneira crítica, reflexiva e criativa. 

É preciso considerar que as tecnologias não são neutras, mas condizentes ao contexto 

histórico, político, social e cultural, bem como econômico em acordo com a sociedade 

capitalista. Por isso a escola e o professor/a precisa humanizar seu uso na escola. Seu uso 

precisa ir da além da técnica, do tecnicismo pedagógico, mas como uma mediação crítica 

fundamentada no porque, para que, como e com quais mídias se dará seu uso “nos contextos 

sócio-históricos que lhe conferem significação” (LITWIN, 1997, p. 121).    

No contexto educacional do nosso tempo, uma alfabetização humanizadeira por meio 

da interface digital, precisa considerar a identidade infantil, adolescente, jovem, adulto, em 

uma sociedade mediada pelas tecnologias. Valorizar formas de cooperação na construção do 

conhecimento, da escuta, do diálogo. 

O uso das TDIC pode ser desafiador, mas possibilitam a ampliação da criatividade 

do/a professor/a e dos/a alunos/as. É preciso que a escola e o/a professor/a as utilize a partir 

da elaboração de propostas comprometidas com as finalidades educativas no sentido de 

transformação das práticas, como enriquecimento do diálogo na sala de aula, pois “o diálogo é 

uma exigência existencial” (FREIRE, 2005, p. 91). 

Ainda segundo o autor o diálogo tem como objetivo não a conquista de um pelo outro, 

mas a conquista do mundo dos sujeitos envolvidos no processo dialógico. Ao professor é 

preciso a humildade para reconhecer a importância dos/as estudantes, seus pais e comunidade 

e, de que estes podem sim contribuir com o nosso trabalho, podem aprender, se transformar e 

participar das transformações sociais mais amplas. Por isso a importância do trabalho 
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mediante atividades na busca de metas coletivas planejadas a partir de objetivo gerais e 

específicos se fazem necessárias. 

Ouvir e dialogar ante as manifestações culturais e de interação social das pessoas nos 

contextos de comunicação. As formas de utilização e necessidades de mudança da linguagem, 

da visão de mundo, hábitos, valores. Entender a importância da escuta aos/as alunos/as, pois 

“o educador que escuta aprende a difícil lição de transformar o seu discurso, às vezes 

necessário, ao aluno, em uma fala com ele” (FREIRE, 1996, p. 113). Por isso é importante 

saber dos/as alunos/as com quais mídias interagem, porque interagem, o que sabem e para que 

as utiliza, quais suas necessidades de aprendizagem e formação cidadã, para que o currículo 

seja espaço de concretização dos meios (CABERO, 2001; SANCHO, 2010 e 1998). Por isso, 

precisamos considerar que o diálogo começa desde a seleção do conteúdo. 

 

 

4.2 CAMPO EMPÍRICO 

 

A identificação da escola e das professoras em investigação se deu a partir de alguns 

condicionantes, quais sejam, foi uma sugestão da Secretaria de Educação; se inseriam no 

contexto e critérios da pesquisa por atender alunos entre o 4º e 6º anos, por ter professores/as 

que se utilizam da mediação digital; porque houve disponibilidade em participar. 

Nosso intuito foi o de compreender a influência do digital no processo de 

alfabetização nos anos iniciais de Ensino Fundamental. Por isso, nossos critérios foi ir em 

busca de uma escola que oferecesse recursos para o que temos como destaque no nosso 

estudo: professores/as que atuam entre o 1º e 5º anos do ensino Fundamental; que usem as 

TDIC como mediação digital no processo de alfabetização nas práticas de leitura e escrita. 

Além disso, que aceitassem ser sujeitos de nossa pesquisa.  

Assim encontramos a Escola Heribaldo Dantas. É uma escola que faz parte da rede 

municipal de educação da cidade de Itabuna, na Bahia. Rede da qual nós também fazemos 

parte, como professora. Nossa relação com o ensino fundamental – anos iniciais vem desde o 

ano de 1995. 

Saviani (2011, p. 142) afirma que o uso do computador não tem tido maiores impactos 

na prática escolar. Se são maiores ou menores, importa pouco. O que importa é conhecer em 

que medida e quais os efeitos desses impactos na formação de crianças, sobretudo, numa 

etapa tão decisiva de formação. Momento em que o processo de alfabetização se constitui e se 

consolida. 
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A esta altura a indagação é assim elaborada:   

Em que medida os efeitos da mediação com as TDIC nos processos de alfabetização 

interferem na formação dos alunos dos anos iniciais do ensino fundamental? Mais 

precisamente em perceber a relação dessa afirmação no processo de alfabetização com a rede. 

Nossa intenção foi compreender a partir dessa escola a inserção da mediação digital no 

processo de alfabetização com vistas a contribuir com a reflexão e transformação em nível da 

rede municipal no conjunto de suas escolas.  

Os sujeitos da pesquisa são duas professoras e estudantes do CPA Fase II (5° ano) e 

CPA Fase III (6° ano). Estas foram as turmas escolhidas por compreender que a alfabetização 

não termina com 8 anos nem necessariamente começa aos 6. A criança inicia seu processo de 

alfabetização antes de entrar na escola ao se relacionar com processos de leitura e escrita 

imersos em seu ambiente. Em relação ao período compreendido entre 6 e 8 anos, 

concordamos que “nesse momento, o objetivo a ser atingido é o domínio da estrutura 

formal da língua, a capacidade de reconhecer os códigos escritos. O processo de 

alfabetização, propriamente dito, prossegue envolvendo todo currículo escolar, só se 

completando por volta da quarta ou quinta série do ensino fundamental” (SAVIANI, 2011, p. 

125). Por isso, foi intenção aproveitar, também, um pouco do que se passou resgatando dos 

estudantes e professoras o efeito que houve e em que medida, das TDIC nos anos anteriores, 

especificamente, na aquisição da leitura e escrita. Se a tecnologia da escassez, por ser uma 

escola situada em área considerada periférica com poucos recursos é predominante nos 

utilizamos também deste dado.   

Como numa pesquisa com fragmentos de índole etnográfica, ainda que não utilizemos 

de todo seu processo, foi preciso tempo e disponibilidade para mergulhar no campo 

de pesquisa e capturar tudo visto de mais significativo para nossas indagações, dados que 

somente nós percebemos. Consideramos para tanto, a observação como o procedimento mais 

adequado a nossa pesquisa.  

Em acordo com as categorias, procedimentos de coleta, seguimos com a proposta para 

a análise de dados. 

 

 

4.3 PROPOSTA PARA ANÁLISE DE DADOS 

 

Compreendemos que as categorias metodológicas são aquelas que constituem a teoria 

e contribui para informar a maneira como trabalhamos nosso objeto. Nosso objetivo foi o 
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estudo do objeto na relação que se estabelece em nosso pensamento, entre os aspectos pelos 

quais ao tomá-lo verificamos que as relações estudadas se apresentam numa relação de 

tensão. E que essa tensão, se considerando a dialética, está em relação a contradição. 

Ao analisarmos o objeto e problema fomos tomadas pela categoria da contradição. A 

partir disso, conscientes de que essa categoria permeia todo o desenvolvimento deste trabalho, 

identificamos a existência de duas grandes categorias da pesquisa a serem investigadas: 

 

- Tecnologias para humanizar 

- O diálogo como princípio da mediação digital. 

 
Proposta de análise:  

Compreender o processo educativo com foco na alfabetização potencializada pela 

mediação digital, a partir do trabalho realizado pelas professoras nos anos iniciais do ensino 

fundamental. Refletir sobre as relações cotidianas entre professoras e estudantes na sala de 

aula na perspectiva de compreender o processo educacional, em questão, qual seja: em que 

medida os efeitos da mediação em rede nos processos de alfabetização interferem na 

formação dos alunos dos anos iniciais do ensino fundamental.  Como essas categorias são 

afirmadas e negadas na dinâmica da sala de aula, nas atividades empreendidas. 

 

Além disso, considerando a perspectiva freireana a partir de uma mediação com base 

na ZDI  de Vigotski, definimos as categorias específicas com base na alfabetização a partir da 

mediação digital e critérios desta pesquisa. A análise destas categorias ocorreu mediante 

observação direta das aulas das duas professoras, a partir principalmente pela análise das 

filmagens realizadas e entrevistas com professoras e estudantes.  

A análise se deu a partir da pergunta norteadora e sua relação com as perguntas 

correlatas, quais sejam: em que medida os efeitos da mediação com a rede no processo de 

alfabetização interferem na formação dos alunos dos anos iniciais do ensino fundamental na 

Escola Heribaldo Dantas em Itabuna e quais os implicadores e tensões nesse processo?  

Para analisar esta questão levamos em conta o contexto histórico político e societário 

de Itabuna e o contexto educacional da escola com base nos fundamentos da alfabetização 

com a rede inspirados na teoria vigostikiana de par com o ideário freiriano. 

A interpretação e análise dos dados obtidos a partir das categorias específicas, se deu 

mediante parâmetros elaborados no desenvolvimento da segunda seção, quais sejam, 
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orientações para o desenvolvimento do processo de alfabetização com a rede potencializada 

pela mediação digital conforme já mencionado. São eles: 

1. Validação e participação da comunidade local no espaço escolar: tecnologias geradoras; 

2. Interatividade na mediação pedagógica; 

3. Usos sociais da hipermídia e do hipertexto; 

4. Criação de contextos educativos mediados pelas TDIC; 

5. O professor e sua práxis no trabalho de alfabetização mediada com as TDIC. 

 
 
Quadro 2: Proposta de análise dos parâmetros que dão suporte ao processo de alfabetização 

com a rede 

   

Parâmetros Proposta para análise 

1. Validação e participação da 

comunidade local no espaço escolar: 

tecnologias geradoras; 

 

Para perceber este parâmetro, nos 

valemos do que a escola já possui em 

relação as TDIC ante as emergências de 

Itabuna como cidade digital e ao trabalho 

que é realizado na sala de aula.  

O que é oferecido aos estudantes e como 

se dá a interação destes com os meios 

usados. Também, focamos a partir de 

entrevistas, com quais mídias os 

estudantes interagem na escola ou fora 

dela, com quais objetivos e necessidades. 

Como muitos estudantes participam da 

oficina de informática da Fundação 

Marimbeta, estivemos preocupadas em 

investigar quantos estudantes participam, 

qual a proposta das oficina e critérios de 

seleção do/as estudantes. 
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Continuação... 
2. Interatividade na mediação pedagógica  

 

Perceber a partir do planejamento das 

professoras atividades que contribuam 

para o desenvolvimento da interatividade 

dos/as estudantes na busca por  

aprendizagens recíprocas, por meio de 

uma relação dialógica dentro de situações 

reais de mediação digital. 

3. Usos sociais da hipermídia e do 

hipertexto; 

 

Quais textos são privilegiados na sala de 

aula; atividades de leitura, interpretação 

autoria e coautoria textual em conexão 

com as diferentes mídias disponíveis no 

ambiente virtual. 

4. 4. Criação de contextos educativos 
mediados pelas TDIC  

 

O foco são nos contextos educativos 

criados pelas professoras levando em 

consideração sua articulação com a 

cultura midiática e as tecnologias 

geradoras, a partir do que se dispõe. 

5. O professor e sua práxis no trabalho de 

alfabetização mediada com as TDIC. 

 

A atenção se voltou para o trabalho do 

professor na realidade dada. Os avanços 

possíveis de serem notados dentro do 

contexto frente as políticas públicas. 

Tanto na observação das aulas e, também 

pela análise das entrevistas. 

 
Fonte: Elaborado pela  autora. 

 

Nos valemos do que vimos e ouvimos durante a observação e das filmagens a partir 

dos usos pelas professoras dos meios digitais na escola no processo de alfabetização para 

realizar a análise. 

Dentre o período de maio a julho foram capturadas cenas gravadas de 24 dias de aulas, 

totalizando uma média de 40 cenas do trabalho realizado pelas professoras.  
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4.4 COLETA DE DADOS 
 

 

O objetivo é descrever o processo de coleta de dados por meio do relato da experiência 

a partir dos primeiros contatos com a instituição de ensino na qual ocorreu a pesquisa e seu 

desenvolvimento.  

O critério foi o de investigar uma escola de anos iniciais do ensino Fundamental, onde 

tivesse professores/as que usassem a mediação digital no processo de alfabetização, nas 

práticas de leitura e escrita. Tínhamos em mente algumas possibilidades por conta do trabalho 

de acompanhamento realizado entre os anos de 2009 a 2011, quando atuávamos no grupo de 

formação da Secretaria de Educação. No entanto, como em Itabuna as escolas dos anos 

iniciais são de responsabilidade do município, Secretaria Municipal de Educação (SEC) e nós 

fazemos parte da rede municipal, consideramos conveniente informar sobre a pesquisa e a 

partir dos critérios definidos, que a própria SEC indicasse a escola e professor/a.  

No dia 05 de março entramos em contato com o departamento de Educação Básica da 

SEC, ao que fomos atendidas. Inclusive sugeriram uma escola que já havíamos acompanhado. 

Sondamos com a assessora do Ensino Fundamental outras possibilidades de escolas na rede, 

para termos outros parâmetros em consonância com os critérios da pesquisa, mas ela nos 

informou que infelizmente apesar do pouco tempo dela a frente da assessoria (dois meses), 

essa é uma falha que tem observado na rede: ausência de professores que utilizem os meios 

digitais na escola. Inclusive nas escolas que têm laboratório de informática. Há muitos 

laboratórios, inclusive, que se encontram fechados e/ou sem utilização. 

No mesmo dia, agendamos com a escola por e-mail e fomos numa sexta-feira, dia 08 

de março para ver a disponibilidade de sujeitos. O contato foi feito com a diretora, a 

coordenadora pedagógica e as professoras que estavam reunidas em coletivo. Encontramos 

duas professoras que sinalizaram trabalhar com meios digitais nas práticas de leitura e 

escrita. Como as escolas municipais são organizadas em Itabuna em Ciclos de Formação 

Humana, o CPA (Ciclo da Pré-Adolescência) é organizado por áreas do conhecimento. 

Assim, estas professoras trabalham em três turmas: CPA I, II, e III (4º, 5º e 6º anos) em salas 

diferentes. 

Uma das professoras trabalha com a área de Expressão (português, literatura e artes) e 

a outra com Ciências da Natureza e Matemática. Elas aceitaram participar da pesquisa. 

Agendamos então o início para o dia 1º de abril. 
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Antes disso, fomos convidadas a participar de uma atividade com os pais e estudantes 

pela manhã e à tarde, no dia 22 de março. Por se tratar de uma pesquisa de cunho etnográfica 

onde a presença do pesquisador deve ser o mais natural possível, consideramos a importância 

em participar no intuito de manter um contato inicial com os estudantes e já ir estabelecendo 

alguns laços. Foi o evento de reinauguração da biblioteca da escola com todos os estudantes 

dos turnos matutino e vespertino. Participamos contando um conto e conversando com os 

mesmos. 

Damos início ao processo de coleta de dados em 1º de abril, observando a sala de aula 

das duas professora no turno matutino. A escolha do turno se deu a partir do pedido das 

próprias professoras. Atuamos, observando nas turmas de CPA II e III (5º e 6º anos), pelo 

critério já mencionado anteriormente.  

Por sermos estranhas ao íntimo das relações estabelecidas em sala de aula, os 

primeiros dias causaram um grande clima de curiosidade nos/as alunos/as. Fomos diversas 

vezes abordadas por diferentes estudantes desejosos/as de saber o porquê de nossa presença 

ali. Mas as curiosidades foram se diluindo ao longo dos dias. 

Depois de um mês de observação, quando percebemos que os/as alunos/as já estavam 

acostumados com nossa presença, introduzimos o uso de uma filmadora, anteriormente 

combinado com as professoras, o que permitiu um conjunto significativo de coleta de dados. 

Com a introdução da filmadora, tendo o cuidado em deixar o ambiente da sala de aula 

o mais natural possível, passamos a entrar e a sair da sala junto com os/as estudantes. E, ao 

contrário de nossas expectativas tal situação favoreceu um maior enlace dos mesmos conosco. 

Foi algo que favoreceu uma maior aproximação e espontaneidade nos comportamentos. 

Devido a euforia, dos primeiros dias, tivemos o cuidado em filmar apenas após a presença da 

professora na sala e início das aulas. Quando percebíamos a concentração na aula iniciávamos 

a filmagem. Mas às vezes quando era percebida a filmagem e os estudantes alteravam o 

comportamento “se exibindo” para a câmera, parávamos um pouco e reiniciávamos depois. 

Também tínhamos o cuidado em deixar a máquina parada em cima da mesa gravando como 

se estivesse desligada.  

As professoras, ao contrário, desde o início do processo de observação demonstravam 

às vezes, mesmo que timidamente, ainda não estar acostumadas. Principalmente, porque foi a 

primeira vez que estabeleceram esse tipo de relação professor e pesquisador por um período 

de tempo tão longo em suas aulas sendo diretamente observadas e além disso, tendo suas 

aulas gravadas por filmagem.  
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Mesmo tendo apresentado o objetivo da pesquisa no primeiro contato, algumas 

situações dificultaram um pouco na relação escola e pesquisadora. Como nossa presença na 

escola em anos anteriores (2010-2011) foi na função de formadora representante da SEC, que 

acompanhava e colaborava com o trabalho de articulação da escola com a Secretaria de 

Educação e da escola com outras escolas do mesmo bairro, e bairros circunvizinhos (núcleos), 

davam a entender que esperavam de nós o mesmo papel desempenhado outrora. Ouvíamos 

direta e indiretamente constantes cobranças como se estivéssemos ali como profissional 

designada pela Secretaria de Educação do município. Ouve rumores de que a nova 

administração não estava liberando os profissionais para mestrado, e quando liberava era 

apenas 20h. Fomos perguntadas duas vezes se encaixávamos nesse perfil. Várias vezes, ainda, 

ouvimos falas de sedução sobre nossa participação como mediadora de formações nucleadas, 

articulação de leitura na praça, entre outras coisas. Inclusive houve até o pedido da escola para 

assumirmos uma das turmas de uma professora em licença maternidade. Tais fatos nos exigiu 

atenção redobrada no sentido de não perder o foco. Tínhamos em mente que o que precisava 

se destacar não era nosso papel profissional mas, o de pesquisadora. Pesquisadora iniciante, 

mas preocupada com o rigor que a pesquisa exige e das diferentes situações que interferem e 

se relacionam com o fenômeno em estudo. 

Outras situações contribuíram para alterar um pouco a rotina da escola em alguns 

momentos o que levou a interferência e até mesmo interrupção do processo de observação da 

sala de aula como: problemas de condições de trabalho na escola pela falta de pessoal de 

apoio (limpeza) desde o início do ano. Uma professora entrou de licença maternidade e 

durante nosso tempo na escola não foi enviado/a substituto/a pela Secretaria de Educação. Ora 

a coordenadora assumia, ora as salas precisavam ser juntadas o que alterava o planejamento 

das professoras. Ademais, os professores junto com o sindicado estavam em campanha 

salarial por aumento de salário e condições de trabalho, houve paradas periódicas. Além 

disso, por duas semanas consecutivas a escola funcionou em operação tartaruga.  

Essas situações, todavia, não impediu o alcance de nossos objetivos. Pelo contrário. 

Mostram o contexto em que os sujeitos da presente pesquisa estão inseridos o que 

seguramente interfere no interior da escola, particularmente, na realização das práticas 

projetadas.  Não é interesse desse estudo, porém, tratar o assunto, ainda que pertinente.  

De qualquer maneira, ficou evidente nas falas e expectativas das professoras 

observadas e entrevistadas a ânsia por políticas educacionais que realmente se efetivem em 

transformações estruturais que não vêm, o que leva a descrença na educação ou na ilusão de 

que mudanças são imediatas e então há a frustração. O descrédito nas pesquisas acadêmicas. 
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Inclusive lançaram mão de várias estratégias para tentar saber, ainda que em tom de 

brincadeiras, a quais resultados estávamos chegando, quais os teóricos que usamos na 

pesquisa “para falar mal dos professores”. O pesquisador como um sanguessuga que vai à 

escola, faz seu trabalho e depois galga funções “superiores”. Como na seguinte fala: “houve 

uma pessoa que veio aqui, pesquisou depois passou no concurso da rede...”. 

Mediante entrevistas com alunos do CPA II e III matutino, que durante a observação, 

foram objeto de registro, anotamos diversos apontamentos sobre os meios que utilizam, a 

partir de perguntas como: o que fazem quando não estão na escola? Você usa computador? E 

internet? (sempre, às vezes, nunca); Onde usa o computador? Para que? E a internet? 

Frequenta lan house? Qual (s) sites visita? Para que?; A professora indica o site quando passa 

pesquisa?; Para que serve o computador? E a internet?; Já fez curso de informática? Onde? Se 

não fez ou faz é por que?; Entra no blog da escola (sempre, às vezes, nunca)? Para que?; O 

que acha do uso do computador pela professora nas aulas?  

Estas indagações, que surgiram durante o período de observação, tiveram como 

objetivo perceber o engajamento dos/as estudantes na cultura digital e as tecnologias 

geradoras imersas em seu contexto. 

Participamos ainda de dois outros momentos que consideramos importantes na busca 

de dados. Principalmente sobre as concepções das professoras sobre educação, alfabetização, 

TDIC. Um, foi uma reunião interna da escola realizada no dia 10 de maio para tentar elaborar 

o plano de ação. Outro momento foi no dia 24 de maio, uma formação com professoras do 

núcleo para contextualizar e discutir a COMED – Conferencia Municipal de Educação que 

aconteceu nos dias 05 e 06 de junho. 

Houve ainda outros dois momentos importantes na coleta de dados no sentido de 

contribuir para compreender a visão de mundo dos estudantes e as tecnologias geradoras. A 

EHD abriu as portas a um estudante estagiário de História da Universidade Estadual de Santa 

Cruz (UESC). No dia 29 de maio o mesmo encerrou seu estágio, período de observação, com 

uma conversa com estudantes das três turmas reunidos/as em um único espaço. Foi um 

momento muito importante. Ele destacou em sua fala sua trajetória de vida. Uma pessoa de 

origem humilde que reside e mora no mesmo bairro da escola e que estudou o Ensino 

Fundamental na Escola Heribaldo Dantas. Destacou a importância de cada um/a como atores 

sociais; da História ser contada a partir de seus moradores, familiares, vizinhos. O valor da 

linha do tempo. A necessidade de dominar e usar conscientemente as mídias tecnológicas, 

com destaque à produção de fotografias e vídeos como uma forma de registro. Houve muita 

empolgação dos estudantes, alterando o comportamento. Não por indisciplina, mas um 
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conversando com outro sobre possíveis atividades que poderiam fazer sobre o bairro, a escola, 

suas vidas. Após esse momento um estudante do CPA II chegou perto de nós e perguntou: 

“Tia, eu posso ser autor? Tipo assim, fazer uma novela da sala de aula para passar na 

televisão, igual a novela Carrossel?” Respondemos, pode... O estudante: “mas é difícil não é? 

Tentamos explicar que é um processo que envolve ter um objetivo, pensar e escrever um 

roteiro... Mas quando falamos da escrita o mesmo recuou: “tem que escrever...?!”. 

Continuamos falando sobre o porquê e a importância da escrita nesse processo e que ele pode 

e deve fazer isso com outras pessoas, escrevendo vários rascunhos que até ficar no jeito que 

ele deseja. Ele disse: “isso é normal é tia, a gente pode escrever e apagar até ficar legal?” Isso. 

“Depois meu nome aparece como autor né? Vou pensar nisso!”. 

Foi falado também sobre a importância da população como atores sociais, na 

participação política junto aos governantes e inclusive sobre a importância da formação de 

novas lideranças políticas no processo de transformação e que isso começa com a participação 

deles como estudantes. Um estudante comentou: 

- Eu não quero saber disso, não. – e foi perguntado por quê. 

- Se eu for prefeito o povo vai me chamar de ladrão. – Foi dito a ele que só se fizer por 

onde. Outro estudante rebateu: 

- Mas se for prefeito é ladrão! Ninguém é honesto.  

 

Esta situação mostra a participação ativa das crianças em seu contexto. Não são 

sujeitos passivos, mas estabelecem canais de entendimento e atuação. Além disso, a 

curiosidade pode ser estimulada e trabalhada intencionalmente pela escola. Pena que esta 

curiosidade natural são constantemente abortadas. 

Outro momento se refere a um evento sobre meio ambiente que aconteceu no dia 05 

de junho. O evento foi organizado pela secretaria de Meio Ambiente e aconteceu no auditório 

de uma das faculdades privadas de Itabuna. Contou com a presença de diversas “autoridades 

instituídas” da cidade e membros da sociedade civil organizada. Como representantes das 

escolas municipais estava apenas a Escola Heribaldo Dantas. Aqui cabe ressaltar que por este 

motivo os/as estudantes foram o centro do evento. Todas as falas, apresentações e palestras 

foram reorganizadas e reelaboradas, no momento, numa linguagem para serem dirigidas a 

eles/as e suscitando a interação. Após mais ou menos meia hora no espaço um estudante nos 

perguntou: “essas pessoas são rica não é?” Perguntamos por que. Ele respondeu: “por que elas 

é diferente da gente. E a gente é pobre né tia!”. 
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Entre as coisas abordadas e apresentadas houve no início a apresentação de uma 

orquestra. Após um tempo que estávamos ouvindo um estudante perguntou: “eles não vão 

cantar não, é tia?” 

Chamou nossa atenção ainda as dificuldades dos/s estudantes nas atividades de 

inferências e produção textual. Mesmo inferências sobre informações explícitas no texto. Na 

turma de CPA II (5º ano) que contavam com 16 estudantes que ainda não dominam 

totalmente o sistema de escrita alfabético, então, as necessidades de intervenções são enormes 

e urgentes.   

A trajetória aqui relatada foram analisadas de acordo com as categorias do método e as 

categorias específicas com base na alfabetização a partir da mediação digital e critérios desta 

pesquisa. Tal análise é apresentada na próxima seção que trata dos resultados.  
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5. RESULTADOS 
 

O objetivo desta seção é contextualizar os resultados obtidos analisando-os de acordo 

com as categorias da pesquisa e as categorias específicas apresentadas na seção anterior, em 

acordo com nosso intuito de investigação em relação aos efeitos da mediação digital no 

processo de alfabetização na formação de alunos do Ensino Fundamental, anos iniciais.  

Para tanto, sistematizamos esta seção da seguinte maneira. A análise das duas 

categorias metodológicas da pesquisa: tecnologias para humanizar e o diálogo como princípio 

da mediação com as TDIC na relação professor/a e estudante, permeou toda discussão quando 

da análise a partir da pergunta norteadora e sua relação com as perguntas correlatas:  

Em que medida os efeitos da mediação com a rede nos processos de alfabetização 

interferem na formação dos alunos dos anos iniciais do ensino fundamental na Escola 

Heribaldo Dantas em Itabuna e quais os implicadores e tensões nesse processo? Para analisar 

esta questão levamos em conta o contexto histórico, político e societário de Itabuna e o 

contexto sócio educacional da escola e com base nos fundamentos da alfabetização com a 

rede apresentados na terceira seção. 

 

A interpretação e análise dos dados obtidos a partir das categorias específicas com 

base na alfabetização a partir da mediação digital, se deu mediante os parâmetros elaborados 

no desenvolvimento da terceira seção, quais sejam, orientações para o desenvolvimento do 

processo de alfabetização com a rede a partir da mediação digital na contemporaneidade. São 

eles: 

 1. Validação e participação da comunidade local no espaço escolar: tecnologias 

geradoras; 

 2. Interatividade na mediação pedagógica; 

 3. Usos sociais da hipermídia e do hipertexto; 

 4. Criação de contextos educativos mediados pelas TDIC; 

 5. O professor e sua práxis no trabalho de alfabetização mediada com as TDIC. 

 

Nos valemos do que vimos e ouvimos durante a observação e das aulas capturadas 

pelas filmagens a partir dos usos pelas professoras dos meios digitais na escola no processo de 

alfabetização. 
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Percebemos o esforço empreendido pela escola e professoras em alfabetizar. E esse 

esforço se aplica não só às professoras como a diretora e a coordenadora em um clima de 

cumplicidade e articulação coletiva. São muitas as situações criadas e desenvolvidas. 

Pudemos ver de perto o comprometimento de todo o grupo em fazer o melhor que pode no dia 

a dia da escola e no interior da sala de aula da Escola Heribaldo Dantas. 

Pudemos confirmar, no cotidiano das professoras, a hipótese de que a escola está ainda 

centrada na busca do SEA – Sistema de Escrita Alfabética. Para o atendimento aos novos 

apelos da sociedade em rede existem muitos implicadores e tensões que expressamos ao longo 

da discussão aqui estabelecida. Tais tensões perpassam desde o contexto em que a escola se 

insere, ausência de infraestrutura tecnológica adequada, desigualdade no acesso a rede digital, 

ausência de tempo para estudo e planejamento, persistência da não alfabetização e da não 

alfabetidade. Vamos tratar essas questões, por parte. 

 

A Escola Heribaldo Dantas se insere num contexto sócio-político de cidade digital. 

Itabuna como fazendo parte do programa cidades digitais do governo federal tem como 

proposta proporcionar o acesso a internet pública e gratuita a sua população a partir desde ano 

de 2014. Além disso, faz parte da meta a disponibilização de serviços públicos online. 

Esperamos que tal estrutura de tecnologia digital se estenda às escolas. 

No contexto educacional há uma proposta de educação em nível de rede. Uma 

proposta político e cultural ligada a objetivos gerais de processo de reconstrução local e 

consequentemente nacional, chamada de Escola Grapiúna – lugar de todos nós. Uma proposta 

de educação voltada para humanização, para formação cidadã. 

Em Itabuna a educação ao longo de seus anos é marcada por rupturas de projetos 

educacionais, inclusive enfatizamos tais questões relativas a partir da década 1990, na 

segunda seção. As políticas educacionais alteravam a cada mudança de gestão partidária. Em 

relação ao projeto político-pedagógico da Escola Grapiúna houve uma movimentação para 

mudá-la, assim que aconteceu a alteração de gestão no ano de 2005, mas como se trata de um 

projeto de lei aprovada pela Câmara de Vereadores tais anseios foram frustrados e a proposta 

permanece.  

No entanto, talvez por desconhecimento em como geri-la, já que o grupo que a 

sistematizou se afastou da rede municipal ou porque não estão em cargos de gerencia na SEC, 

a proposta vem se descaracterizando, desde então. Também, pelo fato de que não se muda, 

cognitivamente e estruturalmente de uma hora para outra, caso contrário seria alienação 

(Marx), ou seja, algo forçado, não voluntário, determinado pela necessidade externa. É 
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plenamente possível que características da concepção tecnicista e da cultura da reprovação 

ainda se encontrem arraigadas no fazer pedagógico, mesmo porque os fundamentos e 

princípios da proposta precisam ser continuamente discutidos e refletidos com todos/as os/as 

profissionais da rede municipal e principalmente com os/as docentes em exercício na sala de 

aula. 

Sendo assim, não há como negar que houve tentativas disso. Porém, o foco se ateve 

em questões como: garantia da organização das turmas por idade, enturmação dos/as 

estudantes com defasem idade/ciclo, construção do Projeto Político – Pedagógico das escolas, 

etc. Houve um investimento também em torno da não alfabetização com criação de projetos, 

laboratórios de aprendizagem (professores alfabetizadores itinerantes), mas se evidencia 

igualmente que não adianta apenas discutir tais questões sem alimentar as concepções e 

diretrizes do contexto mais amplo do objetivo da proposta, além disso, sem mexer, alterar as 

condições de trabalho do professor e para isso é preciso vontade política.  

Em consequência, é perceptível a quem convive na rede, assim como já foi apontado 

por Lima (2009), que seus princípios e fundamentos não estão presentes na prática cotidiana 

da escola, em vários aspectos, mesmo porque “a ação e seus resultados são sempre projetados 

na consciência antes de serem construídos na prática” (LESSA; TONET, 2008, p. 18). 

Na prática cotidiana da escola Heribaldo Dantas tal descaracterização é evidente, 

principalmente em termos de organização curricular, metodologia e avaliação. Até mesmo no 

discurso não se percebe seus elementos. Entretanto, a organização das turmas se dá por idade; 

nos documentos consta a denominação CPA – Ciclo da Pré-adolescência e a as professoras 

são distribuídas nas turmas pelo critério de áreas do conhecimento. 

Se é certo que não se pode negar que houve tentativas de direcionamento por parte da 

Secretaria de Educação é certo também, que tais tentativas foram superficiais e sem 

repercussões significativas. Não é possível afirmar, mas podemos levantar uma possível 

hipótese de que talvez isso não aconteceu por visões de mundo diferente e conservadoras que 

são incompatíveis ao modelo progressista da proposta e que só são construídos ao longo do 

tempo.   

Em consequência assim como nos diz Freire e Macedo (2011, p. 166), “não há 

verdadeira educação sem uma diretriz”, ao longo dos anos, vem acarretando em cada escola 

trabalhar do seu jeito. A partir do conhecem e sabem. Em contrapartida as angustias são 

grandes, especificamente, em termos de como alfabetizar e avaliar no ciclo.  
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Desse modo, cabe ressaltar que em termos cognitivos e estruturais é preciso avançar. 

A proposta precisa ser discutida com os professores a partir de um programa de formação 

continuada onde possam se avaliar em termos das concepções que são postas em prática. 

Percebe-se um movimento, porém ainda muito pontual nesse sentido pela nova gestão. 

Mas vejamos a partir do segundo ano de trabalho. 

A escola Heribaldo Dantas, por ter uma equipe profissional dinâmica e comprometida 

planeja diferentes atividades e situações de leitura e escrita. Tais situações não se dão apenas 

no espaço da sala de aula, mas na biblioteca, no auditório da Fundação Marimbeta, na 

pequena área externa das salas e no enorme espaço verde da instituição. 

Há a prática de leitura feita pelas professoras todos os dias no início das aulas (leitura 

compartilhada) e se percebe que este é um trabalho continuado devido a atenção conquistada 

dos/as estudantes. Eles/as ficam vidrados nas leituras. As vezes há variação, com histórias 

ouvidas (computador e Data show). Tal fascinação é tão expressiva que geralmente no recreio 

os alunos correm para biblioteca para tomar emprestado o livro lido pela professora nas aulas. 

 A angustia em alfabetizar é visível e mobiliza todos/as na escola. Inclusive, este ano, o 

critério de organização das turmas se deu, tentando levar em conta os estudantes alfabetizados 

e os não-alfabetizados. O estar alfabetizado ou não foi considerado em termos do domínio ou 

não do sistema de escrita pelos/as estudantes. 

Segundo as professoras o fato de todos os anos receberem um contingente 

significativo de alunos e alunas que ainda estão em processo de domínio do sistema de escrita 

é angustiante. Inclusive foi relatado que em anos anteriores havia turma onde o foco do 

trabalho se baseou apenas na intervenção para o domínio do sistema de escrita e letramento 

matemático (domínio de conteúdos básicos: sistema de numeração decimal, aplicação das 

quatro operações, etc.) pelos/as estudantes. 

 
"Todos os anos desde a jornada pedagógica a gente já fica pensando e 
articulando como vamos agrupar os alunos, quem vai se responsabilizar por 
cada grupo, desde o início do ano” (Fala de uma das professoras).  
 

 

Além disso, diante dessa problemática, coletivamente a escola desenvolve todos os 

anos mecanismos para reagrupar, mesmo que provisoriamente, os/a alunos/as que não 

alcançam as habilidades previstas para cada etapa do processo de alfabetização, utilizando 

com eles/as novos procedimentos metodológicos e diferentes materiais didáticos. 
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No início da observação o turno matutino constava com 78 alunos/as. Destes, 16 não 

estavam alfabetizados. No turno vespertino essa realidade muda; constava com 69 alunos 

entre os quais 37 não estavam alfabetizados. Quando perguntadas sobre o porquê de tal 

realidade sinalizam que, 

 
“[...] muitos alunos a gente percebe que não é por causa da escola, da 
metodologia, é a família” (Fala de uma das professoras). 

 

 

Além disso, dizem não ter sugestões a dá para melhorar este quadro. Mas consideram 

que falta consciência da proposta da Escola Grapiúna por que desde a implantação surgiram 

muitos mitos: 

"Ficou aquela coisa de que a Educação Infantil é só para brincar, que no CIN 
o professor tem três anos para alfabetizar e assim se perde no processo. 
Como estas coisas deixaram de ser discutidas e revistas aos longo dos anos e 
aliado a isso a falta de apoio da família, tem dificultado bastante” (Fala de 
uma das professoras). 

 

 

Desse modo as professoras apresentam uma forte cresça nos resultados do programa 

federal "pacto pela alfabetização na idade certa" no município, no sentido de que, 

 
“[...] dê resultados positivos no futuro” (Fala de uma das professoras). 

 

 

Inclusive o anseio é grande. 

Para além disso, ao mesmo tempo não abrem mão de trabalhar com os/as estudantes os 

conteúdos, que entendem que precisam, como daqueles que consideram importante para cada 

fase/ano com base nos indicadores de aprendizagem para o CPA, descritores da Prova Brasil, 

PCN’s, entre outros. Tentam de todas as formas oferecer às alunas e alunos, aquilo que nos 

diz Saviani (2012), o saber científico sistematizado que faz parte, em nossa sociedade, do 

domínio da classe dominante. A seleção do conteúdo centra no que o/a aluno/a precisa saber, 

 
“[...] adequando o seu tratamento a linguagem deles” (Fala de uma das 
professoras). 

  

 



90 
 

Ainda assim consideram que, 

 
“mesmo os alunos alfabetizados não conseguem acompanhar determinados 
conteúdos” (Fala de uma das professoras). 

 

 

No que diz respeito a concepção de alfabetização, foi possível identificar que as 

professoras consideram que alfabetizar diz respeito ao domínio do sistema de escrita pelos 

estudantes. E que há diferença entre alfabetização e letramento e que afirmam isso com base 

nas leituras de Magda Soares.  

Nesse cenário as professoras afirmam trabalhar na perspectiva do letramento, 

acreditando que ler significa compreender o texto. Dizem ter muita dificuldade em trabalhar o 

letramento por que muitos/as estudantes precisam dominar o sistema de escrita. Que a 

alfabetização precisa ser trabalhada junto com o letramento, mas que para estar letrado é 

preciso dominar o sistema de escrita antes. Em busca desse objetivo se apropriam de uma 

variedade de recursos e atividades com diferentes tipos de gêneros textuais, bem como vários 

problemas matemáticos com situações presentes em diferentes esferas de atividade humana. 

Reconhecem a habilidade dos/as estudantes no contexto da cultura midiática, no 

entanto consideram que usam mas, precisam “perceber como uma ferramenta de 

aprendizagem”. 

É preciso considerar que na escola há poucos recursos. Têm uma lousa eletrônica (que 

não é utilizada), um data show, um notebook, uma TV e duas caixinhas de som com entrada 

USB, e tentam trabalhar de diferentes maneiras com o pouco que possuem. A escola se 

encontrava durante todo o processo de coleta de dados sem internet.  

Além disso, a escola possui um blog. Utilizam vídeos, pesquisas na internet, esta como 

atividade extra classe. Inclusive uma das professoras está fazendo uma especialização em 

tecnologias na educação “para aprender mais e poder enriquecer as aulas”.  

A escola foi contemplada no ano de 2012, com 12 computadores como parte do 

programa PROINFO - Programa Nacional de Tecnologia Educacional. Mas estão todos 

encaixotados. Segundo o que elas disseram o técnico enviado pelo Ministério da Educação 

(MEC) para instalação, já esteve na escola pelo menos duas vezes, mas apenas poderá 

proceder a instalação desde que a escola conte com o mobiliário adequado. Já foi solicitado a 

Secretaria de Educação, desde o ano de 2012, mas até então não foram atendidas.  
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No que diz respeito a concepção das TDIC na mediação do processo de alfabetização, 

é perceptível a compreensão de sua importância na escola como recurso de apoio ao ensino 

com o objetivo de “estimular a atenção dos alunos”.  

Inclusive, durante a etapa de observação ouvimos o seguinte comentário: “meu sonho 

é que todos os alunos sejam alfabetizados com computador, mas estamos longe disso!”. 

 

É possível perceber no contexto de Itabuna avanços frente as políticas públicas no 

município atreladas as inovações tecnológicas nacionais e internacionais. Há um movimento 

pequeno, mas ininterrupto, de Itabuna como cidade digital o que leva a necessidade de uma 

alfabetização mediada com a rede, a altura do nosso tempo. Mesmo porque a inserção das 

tecnologias digitais na sociedade e na escola precisam ir além das pressões políticas 

neoliberais e mercadológicas mas, contribuir com o processo de humanização e 

conscientização das pessoas e de sua alfabetidade. Aqui se inclui o papel da escola. 

 Além disso o município conta com uma importante conquista que é a implantação da 

Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSBA). A UFSBA terá sua gestão institucional e 

acadêmica baseada em tecnologias de informação e comunicação com recursos de e-governo, 

apoiados em estratégias virtuais de gerenciamento. Assim, uma educação alfabetizadora 

potencializadas pelas tecnologias digitais precisam fazer parte da formação dos alunos desde 

os anos iniciais do ensino fundamental.   

No entanto, fica evidente o tempo da escola como um tempo difícil em relação ao 

acompanhamento das inovações que acontecem fora dela. É nisso que precisamos avançar. 

Mas há um movimento nessa direção ainda que lento, mas contínuo. 

Há sim influencia, ainda que pequena, da mediação digital na formação dos/as 

alunos/as da Escola Heribaldo Dantas.  

Ao levarmos em conta os fundamentos e parâmetros que contribuem para a prática de 

uma alfabetização mediada com as TDIC, percebemos pequenos, mas importantes avanços 

nessa direção na prática das professoras da EHD, que são apresentados a seguir.   

Em relação aos parâmetros que orientam o trabalho de alfabetização com a rede, 

relacionados anteriormente, destacamos os seguintes resultados: 

 

1. Levando em conta o primeiro parâmetro - Validação e participação da comunidade local no 

espaço escolar: tecnologias geradoras 
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Conforme já explicitamos na seção anterior, as tecnologias geradoras em 

conformidade com o pensamento de Freire (2005), nos permite expandir o conceito de 

comunicação quando nos perguntamos que computador, que meio digital, pode possibilitar o 

engajamento das pessoas, já que são aquelas TDIC que fazem parte da cultura dos/as 

estudantes e professoras. Permitem a conexão entre o universo da cultura de leitura e escrita 

escolar com as que são desenvolvidas pelos/as estudantes em suas relações de interatividade 

com a rede nas interações no seu cotidiano. 

Observamos no contexto escolar que as mídias utilizadas são as que estão presentes na 

instituição: data show, computador. O dia a dia da escola conta com muitos textos impressos 

digitalmente (ver figuras 3 e 4), vídeos, músicas, leitura na tela (Data show), etc. 

 Os vídeos e textos utilizados pelas professoras com os/as alunos/as são retirados de 

diferentes sites: portal do professor, telecurso, youtube, google. As professoras utilizam 

muitas atividades impressas digitalmente (ver figuras 1, 2 e 3). Conforme disseram pesquisam 

na internet e fazem as adaptações necessárias de acordo com a turma. 

 

 

Figura 1: Atividade adaptada (internet) e impressa pelas professoras 1 

 
 

 

 

 

 

 
  

 

  
              
             Fonte: Imagem capturada pela autora durante a coleta de dados. 
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Figura 2: Atividade adaptada (internet) e impressa pelas professoras 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                 
                                  Fonte: Imagem capturada pela autora durante a coleta de dados. 
 

 

 

Figura 3: Atividade impressa da internet e exploração do gênero regras de jogo 
 

  
Fonte: Imagem capturada pela autora durante a coleta de dados. 
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Figura 4: Gênero textual impresso da internet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
                                      Fonte: Imagem capturada pela autora durante a coleta de dados. 
 

 Percebemos ainda que a cultura digital faz parte, sim, da cultura dos/as estudantes, 

conforme os resultados das entrevistas. As perguntas foram feitas aos/as estudantes que em 

sua maioria já dominam o sistema de escrita alfabético, mas que, segundo as professoras e o 

que foi constatado na pesquisa durante a observação, apresentam muita dificuldade na 

compreensão, interpretação e produção textual. Segue resultados sistematizados abaixo: 

 
Quadro 3: Resultado sistematizado das entrevistas com as crianças 

Perguntas CPA II – 5º ano 
(32 estudantes) 

CPA III – 6º ano 
(14 estudantes) 

O que faz quando não está 
na escola? 

Os/as estudantes, 41, responderam na ordem: assistem 

TV, usa o computador, brinca com os amigos. 

 
Você usa computador? 
Onde? 

Apenas 02 disseram que 

não utilizam computador e 

03, apenas raramente. 

Destes, 10 expressaram ter 

computador em casa. Os 

outros, a maioria, usam em 

lan house ou casa de 

parentes. 

Apenas 1 diz nunca ter 

usado o computador. 06 

têm computador em casa. 
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Continuação... 
E internet (sempre, às 
vezes, nunca)? 

Todos os que disseram usar o computador, também 

acessam a internet sempre ou às vezes. 

Para que usam o 
computador e a internet? 

Os/as estudantes, 41, responderam na ordem: jogar, 

entrar no facebook, fazer pesquisa da escola. 

Qual (s) sites visita? Para 
que? 

Aqui se repete a ordem: sites de jogos, facebook, sites 

de notícias sobre Itabuna; Google (para pesquisa da 

escola, ver receitas, notícias que se referem a futebol, 

novelas e seus artistas); o site yutube (para ouvir as 

músicas de sucessos, na ordem: fank, arrocha, pagode, 

axé; músicas que ouvem na escola. 

A professora indica o site 
quando passa pesquisa? 

Não. 

Para que serve o 
computador? E a internet? 

Para jogar; entrar no face; falar com as pessoas; para se 

informar; saber das novelas; ouvir música; para 

pesquisar; ajudar os familiares (diz respeito a trabalho). 

Onde aprendeu a usar o 
computador e com quem? 

Mexendo na lan house, em casa de parentes, ou na 

escola (curso de informática). Com ajuda de amigos, 

colegas, parentes, professora de informática. 

Já fez curso de 
informática? Onde?  

Apenas 1 nunca fez. 

O curso foi ou está sendo 

feito na escola (Fundação 

Marimbeta) 

Dois estudantes nunca 

fizeram. O curso foi ou 

está sendo feito na escola 

(Fundação Marimbeta) 

Entra no blog da escola 
(sempre, às vezes, nunca)? 
Para que? 

Apenas 10 sinalizaram que 

sim. Destes apenas 1 visita 

sempre. 

Apenas 1 nunca entrou. As 

visitas acontecem às vezes. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

De acordo com as respostas dos/as estudantes podemos inferir claramente as 

tecnologias geradoras que fazem parte da vida deles/as. As mídias que fazem parte da cultura 

dos/as estudantes e sua visão sobre elas. Inclusive quando perguntados sobre o que fazem 

quando não estão na escola: responderam que assistem TV e brinca no computador. A maioria 

só respondeu que brinca com amigos (fora do computador) apenas quando estimulados pela 

pesquisadora.  
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A Fundação Marimbeta oferece curso de informática – domínios básicos, aos 

estudantes da EHD, a partir da disponibilidade de vagas e só para os alunos que já sabem ler e 

escrever (que já dominam o sistema de escrita). De acordo com as professoras uma média de 

50 estudantes (dos dois turnos) são contemplados/as. 

Um dado interessante é que durante a entrevista com os/as estudantes ficou evidente o 

grande número daqueles/as que possuem o Facebook. Inclusive de acordo com uma das 

professoras foi criado o Facebook da escola porque durante esta pesquisa elas perceberam que 

80% dos estudantes fazem parte ou conhecem de alguma forma essa rede social. 

Durante as aulas, algumas vezes quando era feita a contextualização do tema em 

discussão pelas professoras relacionado a alguma notícia ou informação atual da cidade os 

alunos comentavam que iam verificar ou já havia visto em um dos blogs de notícias local. 

Outro exemplo em relação a este parâmetro diz respeito a situação de aula, que foi 

gravada, descrita a seguir:  

 

Quadro 4: Cena de aula 1 

Na aula anterior, a professora havia solicitado aos/as estudantes pesquisar a biografia de 

Ricardo Azevedo. Assim, na próxima aula, após a leitura compartilhada (leitura feita pela 

professora) a professora solicitou a biografia do autor (vida e obra), perguntando quem fez. 

Três alunos anunciaram ter realizado a atividade. Entre os que não fizeram, uma justificou 

que não teve como ir a lan house próxima a casa dela. 

Foi solicitado que cada um dos três lessem a biografia pesquisada. 

Em relação a primeira aluna:  

Professora: Onde você fez a pesquisa.... 

Aluna: Pelo celular de minha irmã. 

Professora: Na internet... pelo celular de sua irmã?  

Com a resposta afirmativa da aluna a professora gracejou: "este povo está mais chique do que 

eu! Não consigo lê na tela no celular... é muito pequena". 

A estudante então explicou: "tia, é só ir em zoom. Eu botei 200.  

Professora: E fica bom para ler... 

A estudante realizou a leitura da biografia copiada em seu caderno.  

A professora explicou que a biografia lida está no site oficial de Ricardo Azevedo. Perguntou 

a outra estudante se a biografia que tinha pesquisado era a mesma. A estudante disse que não, 

então leu a sua pesquisa.  
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Continuação.... 
Quando a professora perguntou a fonte expressou não ter anotado. 

Professora: (se dirigido a todos) quando vocês pesquisarem qualquer coisa na internet, 

copiem o site. A fonte é importante para as pessoas saberem de onde vocês tiraram  

determinada informação. 

O terceiro estudante que realizou a pesquisa disse: esta biografia foi retirada do site: 

www.ricardoazevedo.com.br 
Fonte: Aula da Professora de Expressão no CPA II (5º ano) capturada por filmagem em: 06 de maio de 2013 

 

 

 Em outra aula um estudante socializou que conseguiu conversar com Ricardo Azevedo 

pelo site do autor. Devido a esta informação foi proposto pela professora enviar um convite ao 

mesmo pelo site para a atividade "Pé de poesia": sarau de poesias, que ocorre semanalmente e 

a cada mês é privilegiado um autor, com os poemas trabalhados de Ricardo Azevedo. 

 

 

2. Em relação ao segundo parâmetro - Interatividade na mediação pedagógica 

 

A interatividade é imprescindível no trabalho com a mediação digital, mas só será 

significativa se contribuir com a interação (VIGOTSKI, 2009; 2007) para aprendizagem 

colaborativa entre alunos e professores no processo de construções de conhecimento.   

Pudemos notar um movimento no trabalho das professoras que caminham em direção 

a este parâmetro, como nas seguintes situações: 

 

Quadro 5: Cena de aula 2 

 

Devido a grande dificuldade nas turmas com as operações matemáticas especificamente com 

a adição e subtração a professora organizou um trabalho focalizado. Entre outras  coisas 

houve um momento em que os/as estudantes vivenciaram um jogo (software educativo), 

sobre adição e subtração no laboratório de informática juntos e mediados pela professora da 

área de Ciência da Natureza e Matemática e foi grande a euforia, o entusiasmo. Foi uma 

experiência de colaboração mútua, já que a atividade foi em trio o que favoreceu a discussão 

entre os estudantes em busca de respostas às situações propostas. 
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Continuação... 
O Jogo utilizado foi "Feche a Caixa" (ver figura 5) baixado do site da Revista Nova Escola, 

disponível para download no seguinte endereço: 

http://revistaescola.abril.com.br/matematica/pratica-pedagogica/feche-caixa-428064.shtml. 

 

                                    Figura 5: Jogo Feche a Caixa - apresentação 

 
                                         Fonte: Imagem capturada pela autora durante coleta de dados em: 19 de abril de 2013. 

 

Para jogar, cada jogador no total de três, inicia com 45 vidas, número que é reduzido 

a cada jogada. O mesmo jogador continua jogando a partir do lançamento de dados (2) até 

que o total de pontos feitos nos dados não permita mais fechar nenhuma combinação (ver 

figura 6). Então o jogador soma os valores das casas que permaneceram abertas e tira o total 

das 45 vidas que recebeu no início do jogo, tudo acompanhado pelos demais participantes. 

 

                         Figura 6: Jogo Feche a Caixa (jogando) 

 
                           Fonte: Imagem capturada pela autora durante coleta de dados em: 19 de abril de 2013. 
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Continuação... 
O próximo jogador inicia e repete o procedimento, assim como o terceiro. Dos três, quem 

continuar com o maior número de vidas é o vencedor. A professora entregou uma ficha a 

cada aluno para resolver as operações e acompanhar seu desempenho durante o jogo.  

A própria professora sinalizou ter ficado surpresa com os resultados, pois além de 

aprendizagens a partir de situações reais, a mesma pôde perceber quem realmente tinha 

dúvida em relação ao conteúdo. Além disso, o processo favoreceu a que um estudante 

pudesse ajudar o outro na resolução dos problemas e das operações, caso contrário não 

avançariam nas fases do jogo. A discussão entre os alunos foram muito significativas. 
Fonte: Aula da Professora de matemática no CPA II (5º ano). Capturada por filmagem em: 19 de abril de 2013. 
 

 

Quando a professora anunciou sobre o mesmo trabalho com a outra turma, a euforia 

foi igualmente grande. Uma estudante expressou: “a gente vai estudar lá?”. A professora 

respondeu: sim. A estudante: “a gente... a gente???!!!”. A professora repetiu: “sim”. A 

estudante: Êeeeeeeeeeeeee! 

Outra atividade interessante diz respeito a seguinte aula, também gravada.  

 

 

Quadro 6: Cena de aula 3 

De acordo com a proposta do projeto coletivo da escola "Pé de poesia", na qual a cada mês é 

trabalhado um poeta (entre março e junho os poetas escolhidos foram: Cecília Meireles, 

Vinicius de Moraes, Ricardo Azevedo e Carlos Drummond de Andrade) que incluem o 

desenvolvimento de atividades como conhecer a biografia do autor e o trabalho com algumas 

de suas poesias para serem recitadas pelos alunos todas as segundas feiras no momento "Hoje 

é dia de Poesia".  

Ao trabalhar com a vida e obra de Vinicius de Moraes a professora passou um vídeo 

"Vinicius de Moraes - o poetinha", baixado da internet, na qual os alunos iram ver, ouvir, ler 

na tela e escrever em forma de esquema as informações que considerassem importantes e 

principais. Após esse primeiro momento os estudantes se reuniram em grupos para 

produzirem suas próprias biografias do autor. Antes lembrou com os alunos o que é biografia 

e sua estrutura e as informações e fatos que não podem faltar. 
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Continuação.... 
Na aula seguinte foi realizada a atividade "avaliando nossa produção" na qual os textos 

produzidos pelos grupos foram expostos no data show sem identificação para serem feitas 

análises da estrutura do texto. Depois cada grupo se reuniu para realizar a reescrita com base 

na análise de sua produção a partir de uma ficha roteiro. 
Fonte: Aula da Professora de Expressão no CPA II (5º ano). Captura por filmagem em: 01 e 10 de abril de 2013. 

 

Analise:  
Podemos dizer que mesmo com a escassez de recursos a escola apresenta um 

movimento em direção a este parâmetro. Presenciamos momentos significativos nessa 

direção, ainda que apenas em momentos presenciais, como nas descrições acima. O processo 

educativo aponta para a vivência de uma interatividade dinâmica no uso das TDIC, que 

possibilitam o diálogo e interação entre professor e estudantes, e deste com seus pares na sala 

de aula.  

 

 

3. Em relação ao terceiro parâmetro - Usos sociais da hipermídia e do hipertexto: 

 

 Embora seja um dado que não justifique totalmente o não trabalho é importante 

lembrar que a escola não conta com computadores para serem usados pelos alunos e estava 

sem internet. Os motivos já foram explicitados anteriormente. Nesse sentido, é compreensível 

perceber a ausência de atividades de autoria e coautoria a serem desenvolvidas com o 

estudantes tendo a rede como apoio nas atividades de leitura e escrita. No entanto, assim 

como ocorre no ambiente virtual a concepção de hipertexto está constantemente presente na 

prática das professoras no ambiente presencial da escola.  

 Há atividades de leitura e inferência textual permanente e bastante interessantes no 

ambiente presencial, como as das cenas 4 e 5 abaixo: 

 

Quadro 7: Cena de aula 4 

A escola tem um projeto "Eu e o planeta: preservar é preciso!", desde o ano de 2011. A 

culminância ocorre anualmente com o evento "Dia Verde" tendo como público alunos, pais e 

comunidade.  

A professora contextualizou que este nome "Dia verde" foi sugerido por um aluno da escola 

no ano de 2011.  
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Continuação... 

Depois a mesma percebeu, mediante pesquisa na internet, que há vários eventos com esta 

denominação em vários lugares do Brasil. Mas, em respeito ao aluno o nome permanece. 

Na aula do dia 04 de julho a proposta foi da turma elaborar o cartaz do evento. 

Foram apresentadas quatro opções de imagens (retirados de cartazes sobre meio ambiente na 

internet) para servir de logo do evento. Estas imagens foram mostradas via data show sendo 

realizada sua leitura, fazendo conexão com outros tipos de textos. 

Para cumprimento do objetivo proposto na aula, foi organizada, pela professora, uma trilha 

de abordagem do assunto que envolveu: música sobre o assunto, diferentes cartazes, 

situações práticas de desperdício no dia a dia, poesia, retomada (lembrança) de aulas 

anteriores sobre o assunto com a turma. A leitura de imagens foi realizada coletivamente no 

computador na tela exibida pelo data show.   

A intenção era discutir o assunto de uma maneira dinâmica oferecendo subsídios 

argumentativos aos/as estudantes para elaboração do cartaz. 

Após, foi retomada a estrutura de uma cartaz, finalidade e elementos imprescindíveis e 

posterior elaboração.  
Fonte: Aula da professora de Expressão no CPA III (6º ano). Capturada por filmagem em: 04 de junho de 2013. 

 

 

Quadro 8: Cena de aula 5 

 
No dia "D da leitura", evento que ocorre anualmente na escola, uma determinada sala 

trabalhou com o conto "A bola e o goleiro" de Jorge Amado. 

Para iniciar os trabalhos foi realizado um jogo de botão, criado pela professora, para 

contextualizar a temática do conto: cada time ia avançado conforme respondia perguntas 

feitas pela professora (atividade de pré-texto). 

Depois foi lido o texto. 

Finalizou a atividade com um "game" de perguntas e repostas que partem do contexto do 

texto, mas que requer informações implícitas e explicitas contextualizadas com a 

contemporaneidade: quem é considerado o melhor jogador do mundo e quem é considerado o 

melhor jogador do Brasil; Diga o nome de três jogadores considerados titulares da seleção 

brasileira atualmente, entre outras. 
Fonte: Dia D da leitura (todos os alunos do turno matutino). Capturada por filmagem em: 19 de julho de 2013. 
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 A professora de Ciências da Natureza e Matemática, igualmente, faz uso frequênte de 

vídeos com abordagens de conteúdos de matemática e ciências, essencialmente explicações de 

resolução de problemas envolvendo uma ou mais operações que são lidos na tela (computador 

com data show ou na TV pendrive). O vídeo é parado para explicações e estabelecimento de 

relações com outras fontes, quantas vezes forem necessárias.  A figura 7 abaixo se refere 

a um vídeo de aula online de matemática "Descomplicando a matemática" com o Prof. Márcio 

Barbosa. O conteúdo tratado é multiplicação e foi explorado pela professora com a turma de 

6º ano, com as intervenções pertinentes de acordo com entendimento dos alunos. 

 

Figura 7: Vídeo de aula online de matemática utilizado pela professora 

 
Fonte: Capturada pela autora durante coleta de dados em: 13 de maio de 2013.  

 

 

Análise:  
 No trabalho pedagógico das professoras podemos vislumbrar que em parte 

contemplam sim este parâmetro. Apresentam um lógica de organização da aula, na qual 

podemos inferir, condizentes com a estrutura hipertextual, nas atividades de leitura. As vezes 

combinam texto impresso e som. Texto impresso e alguma informação que é contemplada no 

livro didático e vice versa. Texto e opinião dos/as estudantes em relação alguma experiência 

correlata. Ainda que em contexto presencial.   

 Há atividades textuais que antes se começa com um jogo ou brincadeira relacionado 

com tema do texto a ser lido para que possam fazer inferências sobre o que o mesmo trata. 

Depois é feita a leitura. 
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4. Levando em conta o quarto parâmetro - Criação de contextos educativos mediados pelas 

TDIC 

 É importante enfatizar que propostas dessa natureza ainda estão começando a ser 

discutidas em Itabuna, o que requer pensar e planejar políticas que envolvam a mediação 

digital no processo de alfabetizar nos anos iniciais do Ensino Fundamental pela Secretaria de 

Educação. Por isso, um planejamento de trabalho voltado a utilização da rede no processo de 

alfabetização que permita aos alunos trabalharem dentro de situações reais com a utilização e 

mediação digital, na rede municipal, ainda não acontece, pelos motivos já expostos.  

 Porém, há um movimento lento mas visível em alguns aspectos de atendimento a este 

parâmetro, na Escola Heribaldo Dantas como explicitados a seguir: 

 

Quadro 9: Cena de aula 6 

Com o objetivo de ajudar a turma a compreender a operação de multiplicação a professora 

planejou uma atividade com jogos. Foi baixado na internet um software com 7 jogos 

diferentes: estouro dos balões, moedas, quantos?, hora do lanche, memória, figura escondida 

e batalha naval (ver figura 8) que tratam do mesmo conteúdo: multiplicação, para ser 

realizado com os/as estudantes no laboratório de informática da Fundação Marimbeta. 

Para estimular os/as estudantes para atividade a professora levou o software para sala de 

aula: apresentou o programa e depois cada jogo. 

    
  Figura 8: Jogos para trabalhar operações matemáticas 

 
                     Fonte: Imagem capturada pela autora durante coleta de dados em: 27 de maio de 2013.  
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Continuação... 
A metodologia se deu da seguinte forma: foi apresentado o jogo, houve a leitura e discussão 

das regras na tela, discutiu-se e socializou a forma de jogar tirando as possíveis dúvidas. E 

então a professora jogava (ia clicando) com a participação de toda a turma. Jogo por jogo. 

Puderam discutir diversas situações que exigem o cálculo de multiplicação. Houve a 

exploração de todos os ícones do software (a pedido dos/as estudantes). 

Ao final os/as estudantes gostaram tanto que solicitaram cópia do jogo a professora. 

Professora:  - Posso copiar sim. Quem tiver e puder tragam pendrive amanhã  que copio. 

No dia seguinte dos 14 estudantes da sala nove trouxeram o pen drive ou cartão de memória 

e saíram com suas cópias.  
Fonte: Aula da Professora de Ciências da Natureza e Matemática no CPA III (6º ano). Capturada por filmagem 
em: 27 de maio de 2013. 
 

 

 Outro aspecto que merece destaque é que nas aulas que envolveu elaboração de carta 

no trabalho com a área de expressão, a professora chamava a atenção para a importância do 

uso da norma padrão em textos escritos, inclusive na escrita de e-mails.  

 

Análise:  
É perceptível que dentro das condições objetivas de trabalho das professoras onde a 

tecnologia da escassez é um imperativo ainda assim se tenta realizar um trabalho de ensino e 

aprendizagem que estimule e promova o prazer dos estudantes a partir da interação destes 

com os colegas e com as professoras. 

Percebemos que a criação de novos e diferentes contextos de aprendizagem tendo a 

rede como apoio ainda são inexistes frente ao próprio contexto de inserção da escola não 

favorecer ou contribuir de alguma forma pata este processo. A ausência de infraestrutura 

tecnológica e estrutural e planejamento elaborado com esta finalidade é um imperativo a ser 

superado nas escolas. Bem como a formação de professores/as. 

Importante ressaltar que há ainda a persistência de alguns mitos que precisam ser 

superados para tal propósito: concepção de TDIC como, unicamente, recursos didáticos de 

apoio ao professor e ao processo de ensino. Para ilustrar segue os seguintes comentários 

ouvidos na escola: 
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“Tanta coisa mais urgente, mais importante, falar sobre tecnologias?” (se referindo a 

não alfabetização dos estudantes, dificuldades de aprendizagem, ausência de infraestrutura 

tecnológica na escola, etc); 

“Os alunos ainda não tem maturidade, não estão preparados para usar” 

(individualmente). 

“Para mim tecnologias são recursos para o professor”; 

 

Outro mito é o de que para usar as TDIC é necessário ao professor saber consertá-los: 

“A escola não tem técnicos em informática. Só se o professor ir estudar e aprender 

algumas coisas... conhecimentos básicos”. 

 

 

5. Em relação ao parâmetro - O professor e sua práxis no trabalho de alfabetização mediada 

com as TDIC. 

 

 Percebemos alguns passos em direção a este parâmetro como na cena de aula que foi 

gravada e descrita abaixo: 

 

Quadro 10: Cena de aula 7 

As professoras participaram de um seminário que aconteceu no dia 05 de junho, com seus 

alunos sobre meio ambiente. O evento foi organizado pela secretaria de Meio Ambiente e 

aconteceu no auditório de uma das faculdades privadas de Itabuna.  

Nesse seminário foram discutidos vários problemas ambientais de Itabuna e discussão de 

possíveis soluções: água, desperdício de alimentos, lixo, etc.  

Em relação ao assunto descarte de resíduos sólidos, foi exibido e discutido um vídeo do 

Jornal Nacional2 sobre uma série de reportagens especiais sobre as soluções encontradas por 

muitas cidades para reaproveitar o lixo. A reportagem aborda, dentre outras coisas, sobre os 

exemplos positivos de descarte do lixo em pelo menos 50 cidades européias, com destaque 

para a cidade de Barcelona, que utiliza um sistema subterrâneo. Após a exibição da 

reportagem e discussão o palestrante lançou aos estudantes da escola a proposta de produção 

de uma carta solicitando ao Prefeito de Itabuna soluções para o descarte do lixo da cidade.   

                                                             
2 Disponível em: http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2010/05/barcelona-usa-sistema-subterraneo-para-
descartar-lixo.html. 
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Continuação... 
Posteriormente foi realizada esta atividade na escola: produção de uma carta ao Prefeito de 

Itabuna sobre o destino de resíduos sólidos 

A proposta foi aceita e realizada com os alunos, em aula posterior. 

A professora iniciou a aula com a leitura compartilhada do texto: "O que podemos fazer com 

os resíduos" - Cartilha do Ministério do Meio Ambiente que foi distribuída no seminário. 

Apresentou a proposta da aula: elaborar uma carta ao prefeito de Itabuna com o objetivo de 

expor no dia Verde da Escola (evento que acontece anualmente na escola) e de ser realmente 

entregue ao prefeito. 

Explicou a validade da atividade aos alunos, primeiro porque é um tema de utilidade pública, 

segundo porque estavam estudando o gênero carta e por ser uma forma de manter um 

primeiro contato com a gestão sobre este assunto. 

Para que a atividade pudesse ser realizada a contento a professora passou três vídeos para 

fundamentar a argumentação dos estudantes: 

1º Vídeo: Reportagem do Jornal Nacional sobre a série de reportagens especiais sobre as 

soluções encontradas por muitas cidades para reaproveitar o lixo, exibido no seminário que 

participaram. 

2º vídeo: Reportagem do quadro "JN no ar" sobre a destinação do lixo que os brasileiros 

produzem exibido no Jornal Nacional em abril de 20133. A reportagem trata sobre a forma 

inadequada de descarte do lixo na cidade, feito no lixão. A reportagem foi feita na cidade de 

Itabuna com a justificativa de que a Bahia é o estado da região nordeste que descarta a maior 

quantidade de lixo de forma inadequada. E que esse problema para ser resolvido não pode 

contar apenas com ações do poder público mas com a colaboração da população. Expõe 

ainda, que o lixo hospitalar de Itabuna já tem destinação correta: vai para o aterro sanitário de 

Camaçari-Ba. O lixão tem 30 anos. Apenas uma camada de terra cobre a de detritos. E, não 

há destinação para o chorume o que acarreta na degradação ambiental do solo e 

consequentemente do Rio Cachoeira, rio da cidade de Itabuna, além de ser um perigo a vida 

dos catadores. A reportagem chocou os alunos, que pareciam não acreditar no que viram. 

Principalmente por se tratar da própria cidade grapiúna. 

Quando terminou o vídeo uma aluna expressou: 

Aluna: Credo!!! 

 
                                                             
3 Disponível em: http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2012/04/lixo-recolhido-nas-ruas-de-itabuna-ba-nao-
tem-destino-adequado.html 
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Continuação... 
Professora: A gente as vezes vê situações em novelas e filmes e acha que isso não acontece 

perto da gente. Quem lembra da casa da mãe Lucinda no lixão da novela "Avenida Brasil"? 

(ao que todos responderam lembrar continuou). Então a casa do senhor (que aparece na 

reportagem) é parecida. Essa reportagem foi exibida em 2012, há quase um ano, até agora 

nada mudou. 

Aluno: Tia... você vê... eles vão para tanto lugar bonito e aí quando vem para Itabuna é para 

falar de lixo. É uma vergonha pra gente! 

3º vídeo: Reportagem do Cidades e Soluções4: sobre a lei ambiental do país que dispõe a 

política nacional de resíduos sólidos e do lixão como crime federal, de acordo com a Lei 

12305/2010 que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei no 9.605, de 12 

de fevereiro de 1998; e dá outras providências. 

"Exige que cada município tenha um plano de gestão integrada de resíduos sólidos. Para 

Acabar com os lixões porque degrada demais o meio ambiente" 

Entre outras coisas no vídeo diz que essa é uma realidade de quase 60% dos municípios 

brasileiros. São apresentadas opiniões de especialistas sobre o que muda com a nova lei. 

Prazo de quatro anos para corrigir o problema e apresentar um plano de ação de Saneamento: 

plano para o lixo, água e esgoto. 

Após a exibição e discussão dos três pequenos vídeos, foi revisado coletivamente a estrutura 

da carta, seus elementos, pronome de tratamento adequado, corpo do texto (introdução, 

desenvolvimento e conclusão). O teor da mesma consistia em como mostrar ao prefeito que 

nós precisamos de uma mudança na forma como os resíduos sólidos (o lixo) da nossa cidade 

está sendo descartado. Solicitar esclarecimentos sobre se o Governo tem um plano de gestão 

integrada nesse sentido. Se não há, se está sendo feito como e por quem e apresentar 

possíveis soluções.  
Fonte: Aula Professora de Expressão no CPA III (6º ano). Capturada por filmagem em: 11 de junho de 2013. 

 

Análise:  
 É perceptível o compromisso da professora em compreender-se como síntese da 

relação dialética conscientização e mundo e estimular esse exercício nos/as estudantes. 

                                                             
4 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=5Wlu0YvQNfQ e em: http://g1.globo.com/globo-
news/cidades-e-solucoes/platb/2010/07/29/politica-nacional-de-residuos-solidos/ 
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Provocar a possibilidade de refletir criticamente sobre a realidade e modificá-la, modificando 

a si mesmo/as. A busca por outras fontes de informação na rede para ajudar no processo de 

reflexão dos estudantes e fortalecimento da argumentação necessária. Apresentar a 

necessidade de uso da leitura e escrita em uma situação de necessidade real. Ser 

comprometido com sua prática. Uma prática permeada por reflexão e ação.  

 Esses tipos de atividades podem ser potencializadas com a mediação das TDIC. Expor 

a carta não apenas no ambiente escolar, mas no blog da escola e no Facebook. Elaborar um 

informativo para comunidade sobre esse assunto. Organizar um grupo no Facebook para 

discutir outras possíveis soluções aos problemas; como a comunidade pode contribuir na 

solução do problema; convocar pessoas de cidades circunvizinhas a participarem da 

discussão. 

 

  Os resultados deste trabalho investigativo aponta que há um trabalho na escola com as 

TDIC. Há um avanço possível dentro do contexto da Escola Heribaldo Dantas frente as 

políticas públicas para o município e as políticas nacionais e internacionais, ainda que seus 

efeitos na mediação pedagógica sejam lentos. Isso é plenamente compreensível. A 

complexidade do que acontece na sociedade chega a escola, mas ela tem um tempo de 

amadurecimento histórico.  

 A escola absorve as TDIC que são produzidas na sociedade por três fatores principais, 

pressão política sobre a necessidade destas no ambiente escolar por fazerem parte da vida fora 

dela; pressões mercadológicas de empresas que querem cada vez mais lucrar com a inserção 

dos computadores na escola; pressão do governo liberal que responde prontamente as 

necessidades de mercado em detrimento das necessidades dos sujeitos. Por isso, é perceptível 

que o tempo de mudanças, inovações e rupturas da escola é um tempo difícil. Mas há sim esse 

movimento na escola. 

 Na EHD além da introdução das TDIC pudemos inferir que seu uso se dá com o 

objetivo de contribuir com a formação humanizadora dos/as estudantes quando o foco é 

estimular a aprendizagem e enriquecer a mediação professor-aluno e estímulo a possibilidade 

dos alunos em sua realidade para transformá-la. 

 Assim,  alguns passos já estão sendo dados no sentido da escola perceber a influência 

e importância do uso da mediação digital, com a rede, na alfabetização no processo de 

formação dos/as aluno/as integrantes dos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Aponta ainda para a necessidade de uma propositura de alfabetização com a rede 

voltada a este público, pois as TDIC estão arraigadas no cotidiano dos estudantes e 
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professores dentro da escola e principalmente fora dela de modo que o processo de 

alfabetização não tem mais como deixar de ser, em alguma medida digital, na sociedade em 

rede que estamos inseridos e no contexto de Itabuna como cidade digital. 

Ademais, como poucos profissionais hoje em dia, sinalizam que mesmo com toda 

dificuldade se identificam com a sala de aula com o pertencimento em uma instituição 

escolar. 

Não podemos deixar de considerar mais uma vez que a escola percebe a importância 

das TDIC como parte do fazer pedagógico além de apresentarem muita vontade em se 

entenderem a partir do resultado da pesquisa.  

 

 

5.1. COMO A ESCOLA IRÁ UTILIZAR OS RESULTADOS 

 

 As professoras sinalizaram que aceitaram participar da pesquisa com o objetivo de 

poder entender o que fazem. Para ratificar aquilo que acreditam e a partir disso em que podem 

mudar. 

 Assim, conforme sugestão das mesmas, a socialização dos resultados da pesquisa se 

dará em forma de um seminário interno na escola. E a ideia é a partir do que foi produzido 

repensar seus fazeres. 

Nosso desejo é que de fato a escola e professoras possam estar abertas aos resultados 

da pesquisa e disponíveis a refletir seu fazer, na necessidade de uma práxis efetiva no 

professo de alfabetizar. A avançar no processo de alfabetização a partir da mediação digital na 

escola com o uso da rede no contexto da contemporaneidade e das possibilidades que podem 

ser criadas pelas diferentes TDIC. Bem como, da importância em, tanto quanto possível, 

humanizar o uso das TDIC e entender a importância do diálogo na interação professor-aluno. 

Igualmente, consideramos que nossa pesquisa possa contribuir não apenas com a 

Escola Heribaldo Dantas, mas para um política de alfabetização potencializada pelas mídias 

digitais pela Secretaria de Educação de Itabuna. Por considerarmos ser uma causa em respeito 

as crianças em formação nos anos iniciais do Ensino Fundamental, inseridas no contexto 

digital. 

 

 

 

 



110 
 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Pusemo-nos nessa investigação com o intuito de perceber a influência e importância 

da mediação digital na alfabetização. O uso das tecnologias digitais da informação e 

comunicação (TDIC) no contexto da contemporaneidade na escola pública na perspectiva de 

compreender o seu lugar na formação dos/as aluno/as integrantes dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. 

Cabe destacar que buscamos preservar a identidade dos sujeitos envolvidos nesta 

pesquisa.  

O presente trabalho teve como objetivo refletir sobre um assunto que ocupa, hoje, o 

lugar central na discussão da educação escolar no mundo, a alfabetização, especificamente 

alfabetização potencializada com a rede e suas implicações político-pedagógica nos anos 

iniciais do ensino fundamental. 

Fundamentamos a alfabetização como um projeto de formação humanizadora e cidadã 

a partir da mediação digital. Uma alfabetização com a rede a partir da concepção sócio-

construtivista, tendo Paulo Freire e Vigotski como marcos teóricos. Tivemos como ponto alto 

a alfabetização com a rede considerando-a como processo de formação política e cultural a 

que todos temos direito. Bem como na mediação pedagógico-cognitiva com base na ZDI 

proposta por Vygotsky. Dialogamos com outros autores em conformidade.   

 A escola tem absorvido as tecnologias que são produzidas na sociedade, porém é 

preciso respeitar seu tempo de maturação. Há um tempo contraditório que se estabelece entre 

o tempo escolar e o tempo da vida, entre as inovações presentes na sociedade e aquelas que a 

escola consegue minimamente absorver e introduzir. 

 Há um avanço possível dentro da realidade da Escola Heribaldo Dantas frente as 

políticas públicas que o município de Itabuna e as políticas nacionais e internacionais são 

capazes de produzir.  

 A despeito de toda complexidade que se estabelece na sociedade e vai para escola é 

possível dizer que mediante todo esse processo a escola se move, ainda que lentamente, em 

pequenas mas, significativas e importantes inovações. Há situações que sinalizam mudanças, 

comprometimento, responsabilidade do professor e aprendizado de algumas crianças. Indicam 

que estão tentando caminhar dentro do contexto de uma educação voltada ao nosso tempo. Na 

mediação da aprendizagem e da alfabetização com o uso das tecnologias digitais. 

Percebemos que a cultura digital faz parte da vida dos estudantes. E que o trabalho de 

alfabetizar com as TDIC pode contribuir bastante no processo de ensino e aprendizagem, 
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desde que com objetivos definidos e a partir das tecnologias geradoras que possibilitem uma 

formação humanizadora. 

 Percebe-se um avanço possível no contexto Itabuna, além de pequenos efeitos da 

mediação com a rede nos processos de alfabetização que ainda são insipientes na prática 

pedagógica por diferentes fatores entre eles: a não discussão sobre este assunto nos anos 

iniciais; por resistências; persistência da não alfabetização de estudantes com mais de 8 anos e 

nesse sentido pela escola ainda está centrada na busca do SEA – Sistema de Escrita Alfabética 

e dentre este sistema atender aos novos apelos da sociedade em rede, ausência de 

infraestrutura tecnológica adequada, desigualdade no acesso a rede digital, bem como uma 

política de formação de professores voltada a sua práxis. 

Acreditamos que os/as estudantes poderão responder às exigências pedagógicas se 

perceberem a importância da educação e da alfabetização a partir das necessidades presentes e 

reais e, porque presentes, também futuras. E isso é papel da escola. Assim, é possível e 

urgente considerar a construção de uma proposta de uma alfabetização com a mediação digital 

por contribuir com uma formação humanizadora a altura do nosso tempo. 

A mediação digital pode ser usada, portanto, mesmo com estudantes que ainda não 

dominem o sistema de escrita alfabética (SEA). No entanto, a simples presença das TDIC nas 

escolas muito pouco quer dizer, se não forem usadas como a partir de uma concepção 

emancipatória e humanizadora de educação e com destaque à construção de contextos 

educativos dinâmicos que envolvam resoluções de problemas e reflexões sobre a leitura e a 

escrita a partir de uma alfabetização como uma prática situada espacial e historicamente: 

alfabetidade. 

A educação em Itabuna avançou muito em termos de quantidade de estudantes 

atendidos e na presença de instituições escolares em diversos bairros da cidade. No entanto, 

precisa avançar na direção de garantir a qualidade pedagógica, estrutura e condições objetivas 

de trabalho dessas escolas, bem como no atendimento e acolhimento aos direitos de 

aprendizagem dos/as estudantes sem ficar à margem dos princípios da diversidade e inclusão. 

Mesmo porque é perceptível na prática observada que ainda com todos os problemas não dá 

para voltar atrás em algumas concepções e culturas que marginalizam e excluem. Somos 

outros e outras como professores/as e como pessoas.  

É preciso compreender que o uso das diferentes mídias na escola precisam ser 

humanizadas, pois o tecnicismo continua presente nas salas de aulas, mas já tivemos muitos 

avanços. O importante é que pudemos visualizar disponibilidade para avançar ainda mais. A 

escola precisa avançar em sua concepção de alfabetização e de mediação pedagógica a partir 



112 
 

das TDIC e isso é compreensível porque essas questões são poucos discutidas na rede 

municipal de Itabuna. É preciso situá-la no contexto de uma formação humanizadora com 

vistas a conscientização onde os/as estudantes possam se compreender como atores e 

produtores de intervenções com vistas a transformações em sua realidade e como produtores 

de novas histórias.  

Além disso, é preciso entender o papel que as tecnologias desempenham na nossa 

sociedade, em Itabuna como cidade digital e polo educacional. E isso requer a análise sobre os 

denominados mitos científicos e tecnológicos, que são as diferentes concepções e 

preconceitos que temos sobre as mídias, bem como o papel e poder que lhes atribuímos que 

pode nos levar a uma confiança absoluta e reflexões não críticas sobre seus usos.  

A alfabetização digital requer uma escola que contribua democraticamente para que 

seus alunos, ao invés de consumidores compulsivos, utilizem de maneira crítica e criativa os 

meios digitais presentes em nosso cotidiano. A escola, nesse caso aqui em defesa a escola 

pública, precisa assegurar a inclusão de todos seus alunos/as na sociedade em rede evitando 

dessa forma a exclusão educacional e consequentemente digital. 

Historicizar a importância do direito conquistado ao longo de nossa história para que 

os filhos dos trabalhadores da classe popular possam estudar. Resgatar a importância da 

escola pública como algo sagrado, como uma conquista que precisa de valorização e 

investimento. No entanto, embora investimento financeiro seja um importantíssimo passo a 

ser dado e percebemos ações direcionadas nesse sentido pelo Governo Federal é preciso que a 

verba chegue, efetivamente, às escolas, aos professores e alunos/as. Do contrário, haverá 

muito gasto e pouquíssimos resultados de fato e de direito. E isto é muito complexo no Brasil, 

sabemos, mas é preciso continuar lutando por isso.  

 É preciso o oferecimento de formação continuada a partir da práxis do trabalho do 

professor/a em seu cotidiano, para que o/a mesmo/a possa se vê, se entender em termos de sua 

práxis e como elemento de compreensão de concepções historicamente arraigadas que 

precisam ser revistas como a indiferença e descrença generalizada pelas questões políticas, a 

centralidade da autoridade do professor, posições que interferem na aceitação e trato com a 

diversidade, a importância de se abrir e participar colaborativamente em torno de um projeto 

comum de educação básica e, se perceber como motor de transformações. Uma formação que 

lhes possibilite a desenvolver o hábito da leitura, do estudo e da pesquisa. E ao lado disso 

claro, é preciso continuar lutando no sentido de melhores salários, redução ou reorganização 

da jornada de trabalho, horários para estudos e planejamento individual, coletivo e 

colaborativo, entre outras coisas. 
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Para pensar e desenvolver uma alfabetização efetiva no sentido dos alunos além de 

dominarem o sistema de escrita alfabética, saber utilizar a leitura e escrita em diferentes 

contextos de usos e participação sociais, é preciso repensar o sentido que se é atribuído à 

educação além de modificar nossas concepções e resignificar o processo de ensino e 

aprendizagem. Também se faz necessário centrar as ações educacionais nos alunos – sujeito 

aprendiz, levando em conta suas potencialidades e necessidades reais. Em se garantir o acesso 

e a participação de todos, independentemente das peculiaridades de cada indivíduos. Na 

compreensão de que todos os alunos e alunas vêm com conhecimentos da realidade que não 

podem ser desconsiderados, porque fazem parte de sua história de vida, exigindo uma forma 

diferenciada de escuta, de diálogo no processo de ensinar e de aprender. 

Para que isso se concretize, para que saiamos do ideal ao real é necessário focar na 

formação do professor por meio do aprofundamento das discussões teóricas e práticas, 

políticas e pedagógicas, pois não podemos ficar esperando por mudanças radicais, precisamos 

ir mudando, alterando, resignificando nas práticas cotidianas de cada dia, de cada escola a 

partir das condições objetivas que temos. 

A prática da alfabetização com a rede só têm sentido se estiver voltada a elevação da 

condição humana. Por isso depende menos das tecnologias digitais da informação e 

comunicação que são usadas e mais dos condicionantes educacionais pedagógicos e isso 

implica vontade política da escola, dos professores e dos órgãos educacionais.  Entendemos 

que essa concepção é inseparável do direito à educação básica e do direito a aprendizagem e 

pleno desenvolvimento dos/as estudantes como seres humanos.  

Este trabalho, a partir dos resultados obtidos, aponta para a importância de uma 

proposição de alfabetização com a rede. A alfabetização tendo a rede como apoio é 

fundamental para a inserção dos/as estudantes, participação e vivencia cidadã em contextos de 

usos sociais da leitura e da escrita, dialeticamente. Assim, acreditamos que a mediação digital 

se inclui nesse processo, como importante aliada ao pedagógico. 

Esperamos poder contribuir com as discussões que hoje se colocam a respeito da 

alfabetização no sentido de suas possibilidades emancipatórias e superação dos obstáculos da 

realidade da não alfabetização dos/as aluno/as presentes em nossas escolas. 
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