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RESUMO 
 
O presente trabalho propõe-se a apresentar o Software Luz do 
Saber Infantil como ferramenta de auxílio no processo de 
ensino e aprendizagem em Língua Portuguesa de crianças em 
fase de alfabetização escolar; mais especificamente, mostrar a 
composição estrutural do software, com suas propostas de 
atividades para cada módulo e apontar as possíveis barreiras 
que limitam a utilização da tecnologia no ambiente escolar por 
parte dos docentes e discentes.  
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ABSTRACT 
 
This paper proposes to present the Software Luz do Saber 
Infantil as a tool in the teaching and learning in Portuguese-
speaking children in school literacy phase; more specifically, 
show the structural composition of the software, with its 
proposed activities for each module and point out the possible 
barriers that limit the use of technology in the school by 
teachers and students. 
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1 - INTRODUÇÃO 

Diante da crescente proliferação de falas a respeito dos benefícios e 

possibilidades que podem ser promovidos pelos usos e inserção da tecnologia no cotidiano 

das pessoas, é conveniente discutir então de que forma essa tecnologia pode ser 

direcionada para o uso educacional. 

Em um país onde somam 13,2 milhões de pessoas que não sabem ler nem 

escrever, o equivalente a 8,7% da população total com 15 anos ou mais de idade (IBGE, 

2013), é necessário pensar formas de transformar essa realidade, visto que a tecnologia 

também é um veículo usado para disseminar conhecimentos e aperfeiçoar o processo de 

ensino e aprendizagem. 

É necessário conhecer o processo histórico da educação brasileira e entender 

assim suas deficiências crônicas, percebendo a importância que tem construir uma nação 

com pessoas detentoras do conhecimento, ainda que os básicos de leitura e escrita. 

Educação é um ponto vital. 

Cabe, como é sabido à esfera pública prover educação para os cidadãos, e é 

preciso pensar que educação será oferecida. Não é mais possível ignorar os efeitos da 

tecnologia, ela está presente em todos os espaços de sociabilidade humana, incluindo os de 

aprendizagem.  

Ainda de posse do conhecimento das peculiaridades da sociedade atual e da 

forma como se configuram as questões educacionais no país, da extrema desigualdade 

entre a escola dos ricos e a escola dos pobres (LIBÂNEO, 2006) e das realidades impostas 

por um processo histórico excludente, o acesso à tecnologia torna-se mais uma ferramenta 

que, em muito, pode auxiliar na transformação de realidades. Pretto afirma que “em 

sociedades com desigualdades sociais como a brasileira, a escola deve passar a ter, 

também, a função de facilitar o acesso das comunidades carentes às novas tecnologias” 

(PRETTO, 1999, p.40). 

Para tanto, o desenvolvimento de softwares voltados especificamente para o uso 

escolar e sua difusão no meio educacional é necessário. E estudar a importância dessas 

ferramentas e seus efeitos no ensino e aprendizagem de estudantes passa também pela 

questão de saber se os docentes dessas escolas estão amparados por condições 

necessárias (materiais e técnicas) para trabalhar o uso e inserção dessas tecnologias em 

seu espaço escolar. 

Dentre os tantos softwares hoje existentes no campo educacional, está o Luz do 

Saber Infantil, desenvolvido por pesquisadores cearenses e adotado nas escolas públicas 

do Estado do Ceará, nas turmas de Ensino Fundamental I, como uma ferramenta de auxílio 
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no desenvolvimento das competências de leitura e escrita de crianças em fase de 

alfabetização escolar, procurando ainda, inseri-las na realidade digital.  

No entanto, a grande questão é: como contemporâneos do século das grandes 

tecnologias, onde a educação é também alcançada por sua influência e precisa filtrar as 

propostas que possam de fato trazer contribuições reais para o acesso ao mundo 

educacional e à aquisição e/ou aprimoramento do conhecimento, que vantagens e/ou 

contribuições podem trazer o uso do Software Luz do Saber Infantil para o ensino e 

aprendizagem em Língua Portuguesa de crianças em fase de alfabetização? 

Partindo desta indagação, este trabalho tem como objetivo geral, apresentar o 

Software Luz do Saber Infantil (doravante LSI) como ferramenta de auxílio no processo de 

ensino e aprendizagem em Língua Portuguesa de crianças em fase de alfabetização 

escolar; como objetivos específicos, pretende-se: mostrar a composição estrutural do 

software, com suas propostas de atividades para cada módulo; e apontar as possíveis 

barreiras que limitam a utilização da tecnologia no ambiente escolar por parte dos docentes 

e discentes.  

Assim, as contribuições primeiras deste trabalho destinam-se aos teóricos da 

Educação e Tecnologia, aos professores, alunos, gestores escolares, desenvolvedores de 

softwares educacionais e aos pensadores das políticas públicas educacionais e sociedade 

civil, dando um olhar incentivador, ao mesmo tempo crítico para a temática, mostrando em 

suma, que é possível, importante e necessário pensar a educação por uma ótica mais atual 

e em sintonia com nossa realidade, e que para tanto, é imprescindível lançar mão das 

tecnologias que chegam ao espaço escolar. 

 

 

2 - AS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TICS) E SUA 

APLICABILIDADE NA EDUCAÇÃO 

 

 

Recebem o nome de Tecnologias da Informação e Comunicação (doravante TICs) os 

procedimentos, métodos e equipamentos para processar informação e comunicar que 

surgiram no contexto da Revolução Informática, Revolução Telemática ou Terceira 

Revolução Industrial, desenvolvidos gradualmente desde a segunda metade da década de 

1970 e, principalmente, nos anos de 1990 do século passado (RAMOS, 2008). Ao agilizar e 

tornar menos palpável o conteúdo da informação que se tinha até então, estas tecnologias 

permitiram a possibilidade de ter e divulgar informações por outros meios como da 
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digitalização e da comunicação em redes, que podem assumir a forma de texto, imagem 

estática, vídeo ou som.  

Assim, seja no uso doméstico, como assistir a um filme pela TV em casa ou 

programar o microondas para preparar alimentos, seja ao uso empresarial e em grande 

escala, como realizar uma reunião de negócios por videoconferência, comunicando-se com 

pessoas de todas as partes do mundo ou utilizando o Global Positioning System - GPS do 

seu carro para traçar o caminho até uma cidade onde você nunca esteve antes. O fato é que 

essas tecnologias estão de tal modo presentes no cotidiano das pessoas que elas nem se 

dão conta do quanto as utilizam e de que como , e cada vez mais, tornam-se dependentes 

delas para realizar as atividades do dia a dia.  

Por sua vez, na educação, os usos possíveis via tecnologias digitais também é 

muito vasto. No entanto, é preciso, em meio a tantas possibilidades apresentadas pelas 

novas tecnologias, definir aquilo que seria de fato capaz de contribuir significativamente para 

aquisição e produção de conhecimentos nesta comunidade escolar. 

Para Pierre Levy (1999, pag. 84), quanto à singularidade dos processos de 

aquisição e produção dos conhecimentos na atualidade ele pontua o seguinte:  

Devemos construir novos modelos de espaço dos conhecimentos. No lugar de uma 
representação em escalas lineares e paralelas, em pirâmides estruturadas em 
níveis, organizadas pela noção de pré-requisitos e convergindo para saberes 
superiores, a partir de agora devemos preferir a imagem de espaços de 
conhecimentos emergentes, abertos, contínuos, em fluxo, não lineares, 
organizando-se de acordo com os objetivos ou contextos, nos quais cada um ocupa 
uma posição singular e evolutiva. 
 

Criar novos espaços e formas de conhecimentos é uma necessidade que pode 

ser suprida pela inserção das novas tecnologias no cotidiano educacional. No entanto, é 

importante saber como aplicar todo esse potencial existente em benefício da educação. 

Para Moran (2000), ensinar com as novas mídias será uma revolução se forem 

mudados simultaneamente os paradigmas convencionais de ensino, que mantêm 

distanciados professores e alunos. Se isso acontecer, conseguirão fazer diferente, sem 

alterar o essencial.  

Já Libânio (2006, pag.14), acredita que “o grande objetivo das escolas é a 

aprendizagem dos alunos, e a organização escolar necessária é a que leva a melhorar a 

qualidade dessa aprendizagem”. Assim, o uso das TICs no âmbito educacional exige 

planejamento de modo que seja possível alcançar aprendizagens significativas e a melhoria 

dos indicadores de desempenho do sistema educacional como um todo, onde as 

tecnologias sejam empregadas de forma eficiente e eficaz. 

Embora entenda-se que a inserção das TICs no espaço escolar seja 

fundamental para o processo educacional do aluno, entende-se também que  antes é 
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necessário passar por um sério e árduo planejamento, e esse planejamento inclui 

principalmente a figura do professor que deve investigar como fazer essa inserção na sua 

realidade escolar, tornando o processo de ensino-aprendizagem mais significativo. Para 

Demo (2008), “o que transforma tecnologia em aprendizagem, não é a máquina, o programa 

eletrônico, o software, mas o professor, em especial em sua condição socrática”.Dessa 

forma, as TICs, dentro do universo educacional, são capazes de promover profundas e 

valiosas mudanças na forma com o conhecimento é construído e disseminado, permitindo 

que alunos e professores possam dinamizar e contextualizar seus saberes de acordo com 

as exigências da era moderna. 

 

 

3 - O SOFTWARE LUZ DO SABER INFANTIL: HISTÓRICO E COMPOSIÇÃO 

 

Como resultado de uma dissertação do Mestrado Integrado Profissional em 

Computação Aplicada na Universidade Estadual do Ceará (UECE) e Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), surge o software livre Luz do Saber. 

Assim, o objetivo da pesquisa desenvolvida por estudantes de computação, especificamente 

da área de concentração de computação educacional, foi produzir um “software capaz de 

auxiliar no aprendizado da leitura, da escrita e da inclusão digital voltado ao púbico não 

alfabetizado” (NASCIMENTO, 2009,pag 6). Levando em conta ser um software que trabalha 

prioritariamente com a língua, os autores fundamentaram sua criação nas contribuições 

linguísticas das pesquisadoras Emília Ferreiro e Ana Teberosky (1999), além do método de 

alfabetização do educador Paulo Freire. 

O software teve sua fase experimental realizada em Fortaleza, nas instituições 

do Governo Federal denominadas de Casas Brasil, estabelecimentos de ensino construídos 

nas áreas de menor Índice de Desenvolvimento Humano – IDH, com o intuito de ofertar 

cursos de aperfeiçoamento na área de informática, salas de leitura, tele centros, assim como 

oficinas de cultura e artes. Nessa fase, a pesquisa contou com o envolvimento da professora 

de leitura e cinco de seus alunos; a professora de Educação de Jovens e Adultos – EJA e 

dezessete alunos de sua turma que utilizavam a sala de informática para as aulas. 

Posteriormente à criação do Luz do Saber, que tinha foco  na alfabetização de 

jovens e adultos, surgiu o Luz do Saber Infantil (CAMPOS; NASCIMENTO; OLIVEIRA, 

2010), que propõe-se ao trabalho de alfabetização em meio digital apenas de crianças em 

fase escolar. Sabendo que os estudantes das escolas públicas do estado do Ceará 

apresentavam altos índices de analfabetismo aferidos nas avaliações institucionais, o 

governo estadual decidiu-se por políticas, que no seu entendimento fossem capazes de 
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promover a alfabetização das crianças do estado até os sete anos de idade; assim, o LSI 

passou a ser utilizado como um auxiliar nesse processo.  

Dessa forma o LSI tem como objetivo geral oferecer recursos que contribuam para o 

processo de alfabetização de crianças, bem como sua inserção na cultura digital. Quanto 

aos objetivos específicos, são os seguintes: 1- trabalhar com conceito de cultura e cultura 

digital para elevar autoestima dos alunos; 2 - utilizar o método analítico de alfabetização de 

Paulo Freire para o ensino contextualizado da leitura e da escrita, adaptado às mídias 

digitais; 3 - desenvolver atividades específicas de escrita no ambiente virtual além de 

estruturar outras para impressão no ambiente lápis e papel; 4- oferecer textos e músicas 

como elementos para enriquecer o ambiente alfabetizador; 5 - disponibilizar atividades que 

permitam um aperfeiçoamento ortográfico das principais dificuldades identificadas na língua 

portuguesa; e 6 - sistematizar e difundir uma metodologia crítica de alfabetização, pela qual 

o educando também resgate sua oralidade, autoexpressão e aprenda a desenvolver uma 

visão mais crítica dos fatos do cotidiano. (NASCIMENTO, 2009). 

A proposta é de além de constituir-se um instrumento de auxílio para a elevação 

dos índices de leitura e escrita das crianças, é também possibilitar a inserção das mesmas 

no universo tecnológico, permitindo que ao mesmo tempo em que são “capacitadas a ler e 

escrever” em Língua Portuguesa, também possam capacitar-se no uso da tecnologia digital, 

como uma facilitadora do dia a dia e uma necessidade dos nossos tempos (NASCIMENTO, 

2009). 

Como mencionado anteriormente, um dos referenciais teóricos utilizados para a 

elaboração do software, são as contribuições sobre a aquisição do código linguístico das 

estudiosas Emília Ferreiro e Ana Teberosky. Os estudos realizados pelas pesquisadoras 

citadas comprovam que as crianças constroem hipóteses, levantam ideias a respeito do 

código escrito e percorrem estágios até chegar à aquisição da leitura e escrita.  

O software baseia-se ainda nas contribuições do educador Paulo Freire com o seu 

método mundialmente conhecido de alfabetização de jovens e adultos (FREIRE, 2003). O 

educador desenvolveu um método que associa alfabetização com um processo de 

conscientização sustentado por uma filosofia educacional que possibilita muito mais que o 

processo de aquisição dos instrumentos de leitura e escrita.  

Assim, os idealizadores do LSI entendem que a pedagogia de Paulo Freire e os 

pontos específicos da psicogênese da língua escrita de Ferreiro e Teberosky, apresentam-

se como imprescindíveis para o alcance do objetivo de criar um programa informatizado que 

permitirá o aprendizado da leitura e da escrita em conjunto com a alfabetização digital. Mais 

que ensinar a ler e escrever, a proposta é capacitar os indivíduos a construir múltiplos 

saberes. 



 7 
 

 

De posse do que é o LSI e quais seus objetivos, é oportuno apresentar sua 

composição modular (CAMPOS; NASCIMENTO; OLIVEIRA, 2010).  

 Estruturalmente, o Software Luz do Saber Infantil está dividido em cinco módulos 

(ou menus) interdependentes, a saber: Começar; Ler; Escrever; Karaokê e Professor. 

O primeiro dos módulos, o COMEÇAR, objetiva colocar a criança em contato 

com o instrumento computador, para que ela se familiarize e assim possa avançar no uso da 

máquina nos módulos seguintes.  

O segundo módulo, denominado LER, procura potencializar o processo inicial de 

alfabetização pelo qual o aluno está passando.  

No terceiro módulo, o ESCREVER, o aluno tem a possibilidade de produzir 

cartões postais, gibis, jornais e editar textos de acordo com a proposta desenvolvida por seu 

professor.  

O quarto módulo, KARAOKÊ, disponibiliza 6 músicas, baseado nessas músicas, 

o professor pode retirar palavras, frases, letras, sílabas e trabalhar esses conceitos, assim 

como discutir a própria letra de cada canção, suscitando questões de debate, procurando 

ouvir desses alunos seu posicionamento, o que pensam, se se identificam com as letras, se 

as entendem, etc. 

O último módulo que compõe o LSI é o PROFESSOR, além de permitir que o 

docente crie turmas on-line, faça cadastro e edite perfil, permite também editar as aulas e as 

atividades do aplicativo, adequando-as à realidade de seus alunos. É possível inserir vídeos, 

imagens, textos e moldar as atividades da forma que o docente julgar melhor para atender 

aos objetivos de aprendizagem de sua turma. 

É importante frisar que o LSI é uma ferramenta livre e que, portanto, pode ser 

autorado, ficando a cargo do professor a adequação dessas atividades à realidade de seus 

alunos. É necessário salientar que as atividades propostas pelo aplicativo, em momento 

algum pretendem tomar o lugar das atividades convencionais de lápis, livros, cadernos, 

jogos e brincadeiras típicas do ambiente escolar de aprendizagem, mas sim complementá-

las.  

Segundo os idealizadores do software, as atividades e módulos foram pensados 

procurando englobar aspectos essenciais para que as crianças possam ter acesso a uma 

forma de aprendizagem não somente diferente, mas com maior proximidade à realidade 

social, cultural, educativa e econômica de seu tempo. 

 

4 - PROFESSORES E ALUNOS X TICS  
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O LSI foi aqui apresentado como um software capaz de auxiliar no processo de 

alfabetização de crianças, como uma tecnologia disponível que pode ser aplicada no espaço 

de ensino visando ganhos para a comunidade escolar ao apropriar-se de novos meios de 

construir conhecimentos, mas ao mesmo passo que a importância de uso de um software é 

apresentada, sabe-se que existem ainda algumas barreiras que dificultam o uso das 

tecnologias digitais no espaço educacional. 

Para Sancho (1998, pag.230) a educação escolar deve ser considerada como “uma 

forma de intervenção social em interação com o sistema no qual se inscreve”, 

argumentando ainda que, na atualidade, este sistema está muito influenciado pelo viés 

tecnológico. Assim, as mudanças econômicas, sociais e culturais na educação e no ensino 

em geral, têm exigido dos professores uma reavaliação do seu papel. Ensinar e aprender 

passou a requerer do professor uma nova dinâmica. A tecnicidade característica do modelo 

tradicional de ensino, que considera o professor como absoluto detentor do conhecimento, 

já não atende às reais necessidades para a adequada formação dos educandos no contexto 

atual. 

Levando em conta essas possibilidades que as tecnologias permitem para trabalhar 

na construção do conhecimento, ressalta-se que um dos grandes empecilhos das novas 

tecnologias na educação escolar é o despreparo para lidar e trabalhar com as TICs, 

conforme nos mostra Kenski (2003). Para a autora, as tecnologias são mais do que um 

mero suporte, elas interferem no modo de pensar, sentir, e agir das pessoas, como nos 

relacionamos socialmente e adquirimos conhecimentos. Para o domínio desses usos, muito 

professores, especialmente os mais idosos, apresentam certa resistência. É necessário, 

antes da proposta desse trabalho com a tecnologia na sala de aula, que esses educadores 

possam ser devidamente apresentados a esses recursos, que possam perceber as suas 

possibilidades de uso dentro do espaço de aprendizagem da escola, que surja uma relação 

amistosa, de complementação, que a tecnologia seja vista como uma auxiliar e não uma 

ameaça ao papel indispensável do docente.  

Mas não é apenas o professor que precisa transpor barreiras quanto ao uso 

dessas tecnologias, o aluno também precisa. Uma das mais difíceis é a barreira do acesso. 

Muitos alunos só tem contato com um computador no ambiente escolar, onde muitas vezes 

de forma não planejada e arbitrária, não dando a esse estudante a oportunidade de 

conhecer o instrumento e dele tirar melhor proveito para seu aprendizado. Quando esses 

alunos tem acesso fora do ambiente escolar, outros problemas também se apresentam; um 

deles é mostrar para esse aluno, dentro da escola, que ele também pode explorar a 

máquina de outras formas, que vão além das redes sociais, dos jogos e do entretenimento. 
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As dificuldades apresentadas por alunos quanto à quantidade e qualidade do acesso 

feito utilizando esses recursos e a questão do professor em não aceitar bem a inserção da 

tecnologia digital no espaço escolar, além do não domínio dessas ferramentas, são 

problemas graves que precisam ser transpostos, assim como, a falta de estrutura 

apresentada por muitas escolas. Se falta alunos e professores conscientes das 

possibilidades de enriquecimento no processo de ensino e aprendizagem utilizando as 

tecnologias atuais, em contrapartida, também falta estrutura e políticas públicas que deem 

conta dessa demanda. 

Como afirma Kenski (2007), tecnologia é sinônimo de poder. A educação torna-se 

uma estrutura poderosa que articula as relações entre poder, conhecimento e tecnologias. 

Não é possível mais ficar inerte frente às mudanças tecnológicas que vivemos. Cabe aos 

atores envolvidos neste processo, ampliar as novas formas de saberes, estimular a 

compreensão crítica e a utilização consciente das TICs no ambiente educacional.  

 

5 - RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Com as leituras teóricas e as pesquisa de cunho documental, foi possível, 

qualitativamente, chegar aos resultados e discursões preliminares do trabalho.  

O universo tecnológico nos permite uma infinidade de possibilidades. Dentro da 

educação não é diferente. Os softwares educacionais vieram para auxiliar os professores 

das mais diversas áreas, com propostas de intervenção pedagógica, vislumbrando novas 

possibilidades de adquirir e aprimorar conhecimentos. Como um software educacional 

voltado para a leitura e escrita em Língua Portuguesa e também em constante processo de 

aperfeiçoamento, o Luz do Saber Infantil, mostra-se como uma ferramenta válida no 

processo de alfabetização de crianças em fase escolar.  

É preciso considerar que é um software novo e que está constantemente 

passando por atualizações na tentativa de melhorar. O fato de ser um software livre e poder 

ser editado possibilita aos professores um leque maior de oportunidades de trabalho com 

seus alunos, adequando aos níveis/estágios de aprendizado e à realidade social de seus 

educandos. 

Após a análise modular do software, conclui-se que possui elevada abrangência ao 

trabalhar aspectos linguísticos nas concepções de Paulo Freire, Emília Ferreiro e Ana 

Teberosky. Embora essas sejam concepções de décadas atrás, ainda servem para nortear 

o processo de alfabetização. Mas, acredita-se, no entanto, que seja necessário absorver, 
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também, concepções mais atuais do trabalho com a língua, onde seja considerado o 

contexto social do aluno como já apregoava Paulo Freire. Que o uso da tecnologia seja uma 

realidade, mostrando ao aluno que o domínio desses recursos tornou-se vital para seu 

sucesso nos mais variados espaços sociais. 

Seria importante inserir atividades mais críticas que levem o aluno a pensar, a refletir 

e ampliar as possibilidades de associação entre esses conhecimentos que estão sendo 

adquiridos com outros da sua vivência. A inserção de uma aba que dê acesso direto à 

internet para pesquisa e complementação dos conteúdos estudados é essencial para o 

exercício dessa autonomia que o aluno passa a exercer. 

Sendo um projeto novo, mas mesmo assim já tendo alcançado o feito de tornar-se 

uma política pública educacional implementada nas escolas públicas do estado do Ceará, o 

Software Luz do Saber Infantil suscita no campo educacional, tecnológico e linguístico, 

questões cada vez mais atuais e pertinentes para estudo e debate. Questões como a 

validade (leia-se eficácia) dessas ferramentas desenvolvidas e sua implementação no 

espaço educacional: será que simplesmente usar o computador nas minhas aulas vai 

melhorar o rendimento dos alunos? Será que a escola tem condições reais de trabalhar com 

essas ferramentas, está preparada e se não, como preparar? A língua: pode-se diversificar 

e desmistificar a forma como adquirimos-aprimoras esses conhecimentos? A tecnologia na 

escola: só existe se tiver um computador, se for através de aplicativos?  

Essas e tantas outras indagações só podem ser respondidas através de pesquisas e 

estudos científicos, e nesse quesito o Software Luz do Saber Infantil faz pensar e querer 

investigar não apenas as apontadas, mas todo um leque de questões que perpassam o 

campo educacional, tecnológico e linguístico. A grande contribuição do software 

desenvolvido por esses pesquisadores cearenses é ser um projeto piloto e a partir daí poder 

discutir e levantar possiblidades de melhorias e mudanças. 
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