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RESUMO 
 

O laboratório de informática, equipado com computadores em rede e internet 

rápida disponível durante todo o ano letivo, já é realidade em muitas escolas públicas 

brasileiras, porém a utilização de tais equipamentos no processo de ensino 

aprendizagem ainda é tímida, restringindo-se a determinadas atividades da informática 

básica como a digitação de textos, montagem de painéis e planilhas. O presente artigo 

procura identificar e reconhecer os recursos multimídia, hipermídia e interatividade 

ofertados pelo computador, buscando qualificá-los como um novo estímulo para a 

alfabetização de alunos do ensino fundamental em séries avançadas. 
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1 - Introdução 

A escola é um dos espaços privilegiados de elaboração de práticas e de projetos de 

conhecimento, de intervenção social e de vida.  Assim, cabe principalmente à escola 

alfabetizar, instruir e formar cidadãos plenos para conviver em sociedade. 

A sociedade caminha para ser uma sociedade aprendente, com novas formas, por 

novos caminhos, com novos participantes, de maneira contínua, presencial e a distância. 

Nesse sentido, a educação escolar precisa, cada vez mais, auxiliar a todos a aprender de 

forma mais integral, humana, afetiva e ética, integrando o individual e o social, nos 

diversos ritmos, métodos e tecnologias, afim de construir cidadãos plenos em todas as 

dimensões. 

Frente a essa sociedade aprendente, as escolas públicas estão recebendo os tão 

sonhados laboratórios de informática, equipados com uma média de 10 computadores 

em rede e internet rápida disponível por 24 horas, todos os dias da semana. A utilização 
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de tais equipamentos no processo de ensino aprendizagem ainda é tímida, visto que as 

escolas, em sua maioria, não contam com a capacitação ou treinamento para os 

professores quanto à inclusão digital e ao uso pedagógico do computador, não há 

computadores suficientes para a quantidade de alunos em cada turma, não há 

manutenção prévia ou posterior dos equipamentos e quando algum computador 

apresenta problema, o mesmo fica parado por meses, diminuindo ainda mais a 

capacidade do laboratório. 

A apropriação tecnólogica da ferramenta em questão é apenas uma parte da 

inclusão digital, é o primeiro passo para inserir o computador no cotidiano acadêmico. 

Incluir digitalmente não é apenas “alfabetizar” a pessoa em informática básica, mas 

também melhorar os quadros sociais a partir do manuseio dos computadores. Segundo 

Castells, três pilares formam um tripé fundamental para que a inclusão digital aconteça: 

Tecnologias de informação e comunicação (TIC), renda (economia) e educação 

(cultura). 

As dificultades acerca desse tema são inúmeras, porém o propósito deste artigo é 

identificar e reconhecer os recursos técnicos do computador como estimuladores no 

processo de alfabetização de alunos do ensino fundamental e não discorrer sobre as 

políticas públicas de inserção e utilização das Tecnologias de Informação e 

Comunicação na escola. 

2. O Computador e seus recursos multimodais como estímulo pedagógico. 

O computador traz benefícios para a aprendizagem que devem ser levados em 

conta, pois ele se torna um facilitador de certas operações do pensamento, ajudando o 

aluno a compreender, aprender e tomar decisões autônomas mais rapidamente. A 

utilização do computador no dia-a-dia de alunos e professores inicia um caminho com 

inúmeras possibilidades de atividades e projetos, em que podem ser articulados e 

vivenciados os quatro pilares da educação do relatório Delors da Unesco: aprender a 

conhecer, aprender a fazer, aprender a viver junto e aprender a ser. 

O computador proporciona o conhecer, descobrir e lidar com o novo; o produzir, 

desenvolver, ser autor; a trabalhar em equipe ou mesmo em dupla, respeitando o outro, 

cooperando, colaborando; e também a ser ator, autônomo, auto-conhecer-se.  

Pensando no computador como um meio de estímulo para os alunos aprenderem, 

propiciando inúmeras atividades através de seus recursos tecnológicos, refletindo um 
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novo ânimo no desempenho escolar e na frequência das aulas, Moran ressalta que a 

educação: 

tem de surpreender, cativar, conquistar os estudantes a todo 

momento. A educação precisa encantar, entusiasmar, seduzir, apontar 

possibilidades e realizar novos conhecimentos e práticas. O 

conhecimento se constrói com base em constantes desafios, atividades 

significativas que excitem a curiosidade, a imaginação e a criatividade. 

(MORAN, 2007, p.167). 

     

Com recursos como áudio e o vídeo, “o computador tornou-se multimídia, 

integrando mídias estáticas como texto, imagens, elementos gráficos e mídias dinâmicas 

como som, animação, vídeo, e modelação espacial” (von Wodtke apud Jonassen, 2000). 

O multimídia é hoje um dos mais eficazes recursos para garantir a percepção e o 

acúmulo de conhecimento. Isso acontece devido ao estímulo de mais de um sentido do 

ser humano, aumentando consideravelmente o armazenamento das informações. 

Com o surgimento da internet, novos recursos se aliaram à multimídia, como a 

“hipermídia que é simplesmente o casamento do multimídia com o hipertexto, que 

refere-se a um método não seqüencial e não linear de organização e apresentação de 

texto” (Jonassen, 2000), sendo concebido para “possibilitar aos leitores acessarem à 

informação contida num texto, na forma mais significativa para cada um” (Nelson apud 

Jonassen, 2000). Os objetos multimídia e hipermídia disponíveis no computador, 

aguçam os sentidos humanos e reforçam o processo cognitivo e o armazenamento das 

informações no cérebro podendo atingir uma eficiência de 84% pela comunicação 

áudio-visual, ou seja a memória visual e auditiva simultaneamente. 

A comunicação visual, que vem dos olhos é responsável por 75% do que se 

guarda na memória e pode ser captada de 4 maneiras: comunicação escrita, 

comunicação gráfica, comunicação visual e comunicação áudio-visual, já citada acima. 

O sentido do tato aproxima-se, quando abordado acerca do computador, à 

interatividade, sendo representado pelo mouse (seta ou mãozinha) e teclado (digitação 

de caracteres). A interatividade é mais um recurso das tecnologias atuais, pois com o 

surgimento da internet o termo se popularizou e agregou valor à nova maneira como 

usamos os equipamentos, pois pode-se medir o grau de envolvimento e interação entre o 

usuário e o aparelho ou aplicação (software). A interatividade pode obter características 

de diálogo, sendo este um conceito de comunicação e não de informática, podendo ser 

empregado para significar a comunicação entre interlocutores humanos, entre humanos 

e máquinas e entre usuário e serviço.  
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Para D. Kapelian, criador de programas interativos multimídia, a “palavra mais 

importante na multimídia é a interatividade” (apud Marco Silva, 2000), dando ao 

usuário a possibilidade de modificar o conteúdo. “A tão conhecida fórmula da teoria da 

comunicação emissor-mensagem-meio-receptor acaba sendo atualizada para 

webdesigner – site - internet - usuário” (Alex Primo, 2007). A diferença é que não 

apenas se recebe a mensagem mas também pode-se buscar a informação que se quer (on 

Demand) como também produzir a mensagem, como designado por Marco Silva o novo 

papel do receptor, ou seja o usuário. 

A disposição interativa permite ao usuário ser ator e autor, 

fazendo da comunicação não apenas o trabalho da emissão, mas co-

criação da própria mensagem e da comunicação. Permite a participação 

entendida como troca de ações, controle sobre acontecimentos e 

modificação de conteúdos. O usuário pode ouvir, ver, ler, gravar, voltar, 

ir adiante, selecionar, tratar e enviar qualquer tipo de mensagem para 

qualquer lugar. Em suma, a interatividade permite ultrapassar a 

condição de espectador passivo para a condição de sujeito operativo. 

(Marco Silva, 2000) 

Nesse sentido, estas proposições refletem uma mudança de paradigma na teoria 

clássica da comunicação:  

O emissor não emite mais no sentido que se entende 

habitualmente. Ele não propõe uma mensagem fechada, ao contrário, 

oferece um leque de possibilidades. O receptor não está mais em 

situação de recepção clássica. A mensagem só toma todo o seu 

significado sob a sua intervenção. Ele se torna, de certa maneira, 

criador. Enfim, a mensagem que agora pode ser recomposta, 

reorganizada, modificada em permanência sob o impacto das 

intervenções do receptor dos ditames do sistema, perde seu estatuto de 

mensagem emitida. Assim, parece claramente que o esquema clássico 

da informação, que se baseava numa ligação unilateral emissor-

mensagem-receptor, se acha mal colocado em situação de 

interatividade. (Marchand apud Marco Silva, 2000) 

O indivíduo, a partir dos recursos oferecidos pelas mídias digitais, deixou de ser 

passivo ou um mero espectador para se tornar ativo e produtor de seus próprios 

conteúdos de interesse, de seus significados e sentidos. 

3. O computador no processo de alfabetização 

Os recursos citados no tópico anterior tornam-se estímulos reais promovidos pelo 

computador no processo de ensino aprendizagem. A partir do uso desses recursos, as 

atividades  atraem e mantêm a atenção dos alunos porque, em geral, são multimodais, 
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isto é, estimulam mais de um sentido ao mesmo tempo, estabelecendo tipos de 

comunicação e eficiência, seja pela visao, audição e tato. 

Alunos que se encontram no 3º, 4º e 5º anos do ensino fundamental e que não 

conseguiram se alfabetizar nas series iniciais (1º e 2º anos), podem ganhar um novo 

estímulo fazendo uso do computador neste processo. Devido à idade mais avançada e 

tendo a fala já desenvolvida, alguns métodos de alfabetização tornam-se enfadonhos e 

cansativos para esses alunos e partindo deste pressuposto, o computador, com seus 

benefícios quanto aos recursos multimídia, hipermídia e interatividade, traz um campo 

propício para que esses alunos se sintam novamente estimulados a aprender a ler e 

escrever. 

Como Gardner afirma, na abordagem das múltiplas inteligências, as sete formas 

centrais de inteligência são um esforço para esquematizar sete regiões intelectuais nas 

quais a maioria dos seres humanos possui para sólido avanço. São elas: inteligência 

lógico-matemática; lingüística; espacial; físico-cinestésica; interpessoal; intrapessoal e 

musical. 

Na concepção desse autor os indivíduos não são todos iguais em seus potenciais 

cognitivos e em seus estilos intelectuais e a educação pode ser mais adequadamente 

efetuada se for direcionada para as capacidades e necessidades dos indivíduos. 

Um ponto a ser observado é que as inteligências não deveriam ser avaliadas da 

mesma forma em idades diferentes, o mesmo deveria ser pensado sobre a alfabetização. 

Os métodos usados deveriam ser específicos para as formas particulares de saber que 

predominam nestes indivíduos e poderiam ser diferentes daquelas empregadas com 

indivíduos mais novos. 

Por anos, a alfabetização fez uso da cartilha como instrumento didático e 

orientador da prática pedagógica. Hoje, as cartilhas encontram-se em menor número nas 

escolas, mas a metodologia da cartilha permanece nas salas de aula, através de 

atividades mimeografadas. Por muito tempo, a alfabetização definiu-se como a 

capacidade de codificar e decodificar, ou seja dominar os códigos formais da leitura e 

escrita, decorando e copiando. Entretanto, educadores como Paulo Freire, orientam que 

a alfabetização deve ser vista de forma contextualizada e se tornar um exercício de 

inclusão política, e neste caso acrescento a inclusão digital, em que o conteúdo do 

aprendizado faz sentido na realidade do aluno, que não por acaso é também o sujeito da 
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aprendizagem. Neste sentido, o domínio da leitura deixa de ser apenas uma habilidade 

funcional de olhos, mãos, dedos e torna-se uma ferramenta de intervenção a 

transformação de destinos. 

Os recursos do computador também propiciam o aprendizado da forma 

contextualizada proposta por Paulo Freire, dando sentido e significado à realidade do 

aluno através de animações, situação problema, imagens e palavras geradoras, onde o 

aluno além de ver, assistir e ouvir pode interagir com esses objetos e decidir o caminho 

a seguir a partir de suas ações. 

O estudo da interação entre pessoas e computadores (IHC - Interação Homem 

Computador), muitas vezes é representado através dos modelos e mapas mentais do 

homem usando uma analogia de como eles interagem e se movimentam em ambientes 

físicos e reais. Os usuários normalmente tendem a formar modelos mentais que são mais 

simples que a realidade. Então, utilizar o computador a partir de atividades que 

representem a realidade auxilia o aluno quanto à facilidade de aprendizado, de 

memorização e rapidez no desenvolvimento de tarefas. 

Temas e conteúdos apresentados de forma a serem estimuladores, interativos e 

dinâmicos prendem a atenção do aluno e ajudam no contexto científico-cultural 

ampliando sua criatividade. O senso comum, a cultura local, a vivência, a história, a 

comunidade, o tema anual da escola, os assuntos do cotidiano e o imaginário podem ser 

representados e dialogados, por meio dos recursos do computador. Porém, é importante 

destacar que a interatividade nem sempre é eficaz. O simples clique com o mouse pode 

não contribuir para a construção do conhecimento do aluno, não favorecendo a 

participação, troca ou autonomia sobre situações. O professor é parte fundamental neste 

processo, pois é o mediador, o facilitador, o orientador. A tecnologia sozinha não é 

nada. A junção de forças é que a torna uma ferramenta ativa na processo de ensino-

aprendizagem. 

4 – Considerações Finais 

A utilização do computador na escola não é uma novidade, muitas experiências de 

sucesso já foram divulgadas, destacando o envolvimento do aluno e o sucesso escolar. 

Porém, ainda poucos estudos adotam o computador como ferramenta estimuladora no 

processo de alfabetização. Algumas justificativas são relevantes quando à não utilização  

do computador, pois primeiro o professor deve ter apropriação tecnológica para pensar 
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em atividades na alfabetização através do computador, em seguida o aluno deve 

apropriar-se, visto que na escola pública muitos alunos nunca manusearam um mouse 

ou teclado, para só depois, iniciar efetivamente o processo de alfabetização. 

Hoje, tanto as crianças menores com 5, 6 ou 7 anos e principalmente crianças 

entre 8 e 12 anos, são habilidosas no manuseio do vídeo game e do dvd. Esta 

apropriação tecnológica pode favorecer a inclusão digital desses alunos, deixando de ser 

um obstáculo para o uso do computador na escola e no processo de alfabetização. 

A internet trouxe um mundo de informações e possibilidades para o professor e 

para o aluno por meio de recursos multimídia, hipermídia e interativos, como imagens, 

vídeos, sons, animações, sites, jogos educativos, rádios, softwares educativos, mapas 

virtuais, imagens por satélite, músicas, etc. Elementos esses que podem ser geradores do 

processo de alfabetização, contextualizados para a realidade do aluno, dando sentido e 

significado à aprendizagem, como proposto pelo método Paulo Freire, ou seja, mostrar à 

criança que aprender a ler e escrever é necessário e relevante para a vida. 

O computador deve ser apresentado como novo estímulo para surpreender, cativar 

e conquistar os alunos, visto que muitas vezes se sentem excluídos em sala de aula, pois 

não conseguem acompanhar a turma por não saber ler e escrever, desestimundo-se ainda 

mais. 
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