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Resumo

O projeto Alfatech é resultado de uma parceria consolidada entre o time Enactus UFABC e o
Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia sobre Comportamento, Cognição e Ensino (INCT-
ECCE) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). O objetivo da parceria é a expansão
da  utilização  de  um software  da  plataforma  Gerenciador  de  Ensino  Individualizado  por
Computador (GEIC) em salas de aula de escolas da rede pública. As aplicações ocorrem hoje
no município de Santo André com o objetivo principal de resgatar crianças em defasagem
escolar. O objetivo deste trabalho é entender como o GEIC, através do programa de ensino
Aprendendo a Ler e a Escrever em Pequenos Passos (ALEPP), combinado com a metodologia
Alfatech impactou no desempenho dos alunos participantes do projeto piloto.
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Abstract

The Alfatech project is the outcome of a partnership established between Enactus UFABC
team and of  the teaching program Learning to  Read and Write  in  Small  Steps  (ALEPP),
combined  with  the  Alfthe  National  Institute  of  Science  and  Technology  on  Behavior,
Cognition and Teaching (INCT-ECCE) from São Carlos Federal University (UFSCar). The
goal  of  the  partnership  is  the expansion on the usage  of  one software from the  platform
Individualized Computer Teaching Manager (GEIC) at public schools. The applications occur
in Santo André with the main objective to rescue children from a school lag situation. This
article wants to comprehend how GEIC, through the use atech methodology impacted on the
performance from the students that were part of the pilot project.

Palavras-chave: education; GEIC; literacy; social innovation;  social technology.
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INTRODUÇÃO



Uma análise sobre o histórico do sistema educacional brasileiro mostra uma realidade

não muito positiva. O Brasil ocupa recorrentemente más posições em rankings mundiais que

analisam o desempenho de estudantes a partir de determinadas provas e, como apontado por

PRIOSTE (2016),  o  fracasso  escolar  é  um problema crônico  que  afeta  grande  parte  dos

brasileiros. Segundo indicadores do Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA)

realizado  em  2015,  que  avalia  o  desempenho  de  estudantes  de  diferentes  países  em  3

modalidades:  leitura,  matemática  e  ciências,  observou-se  que  na  modalidade  de  leitura  o

Brasil ficou entre os 12 piores países. 

Nota-se  que  a  situação  educacional  brasileira  precisa  de  mudanças,  pois  o  atual

cenário tem mostrando-se ineficiente na preparação dos jovens quanto aos conteúdos da Base

Nacional Comum Curricular (BNCC). Como exemplo disso podemos mencionar os dados

levantados pela Pesquisa Nacional por Amostra em Domicílios e comentados por HADDAD e

SIQUIERA (2015), que revelou que existem 13,1 milhões de pessoas acima de 15 anos de

idade que não sabem ler e escrever, valor equivalente a 8,3% dos jovens nessa faixa etária e,

se reduzirmos a idade para 10 anos, esse número sobe para 16 milhões de jovens e vai para

9,3% da população quando a idade analisada é 9 anos.

O projeto Alfatech foi idealizado com o intuito de promover educação de qualidade

para todos os  jovens,  nivelando as  turmas e  fazendo com que os  alunos que apresentam

defasagem no processo de alfabetização voltem a acompanhar as aulas.

O ALFATECH E A IMPORTÂNCIA DA TECNOLOGIA NA INOVAÇÃO 

O Alfatech consiste na implementação de uma plataforma de software, o GEIC, que

foi desenvolvido em 2007 por diversos Laboratórios da UFSCar e hoje é mantida pelo INCT-

ECCE da UFSCar. 

Essa plataforma é voltada para programas de ensino individualizado que possibilitam

que crianças do Ensino Fundamental de escolas públicas obtenham êxito ao longo do processo

de alfabetização, no qual muitas vezes já possuíam um histórico de falhas e frustrações. 

O GEIC proporciona às crianças um método alternativo de ensino por ser composto

por atividades interativas, melhorando os processos de alfabetização por meio da tecnologia

para a capacitação e empoderamento de crianças e jovens. A eficiência do uso deste software

já teve a sua eficiência comprovada, como mostrado por Reis (2009).



GEIC E ALEPP

A  plataforma  de  software  utilizada  no  projeto  Alfatech,  o  GEIC,  teve  seu

desenvolvimento iniciado em meados da década de 80 pelos pesquisadores do Laboratório de

Estudos  Do  Comportamento  Humano  (LECH)  da  UFSCar.  Os  primeiros  estudos  foram

aplicados  em folhas  de  papel,  até  que  em 1998  desenvolveram o  software Progleit,  que

possibilitou  a  informatização  dos  procedimentos  até  então  desenvolvidos.  No  entanto,  a

grande demanda de  alunos  a  serem atendidos  e  as  limitações  apresentadas  pelo  software

fizeram com que o LECH em parceria com o Laboratório de Inovação em Computação e

Engenharia  (LINCE)  da  UFSCar  e  o  Laboratório  Intermídia  do  Instituto  de  Ciências

Matemáticas  e  de  Computação (ICMC-USP)  solucionassem os  problemas  encontrados  no

Progleit, desenvolvendo em 2007 a plataforma GEIC.

As tarefas do programa de ensino, realizadas pelos alunos das sessões do Alfatech,

foram programas no Gerenciador de Ensino Individualizado por Computador (GEIC). Dessa

forma, o software usado é o GEIC, mas o Programa de Ensino em questão, que contém a

metodologia de ensino é o ALEPP.

O ALEPP foi desenvolvido de modo a permitir que todo o currículo seja transmitido

na forma de sequências de conjuntos de tarefas através de tentativas discretas.  Existem 3

módulos diferentes, que vão aumentando a complexidade das palavras estudadas, sendo cada

um dividido em um número de unidades constituídas por uma sequência de passos.

Os passos são constituídos por instruções que levam o aluno a realizar uma tentativa

de resposta, seguida por um feedback de acerto ou erro. A partir desse feedback o programa de

ensino determina a velocidade na qual cada aluno prosseguirá na realização dos passos, o que

torna  a  abordagem  do  programa  de  ensino  tão  eficiente  por  respeitar  a  velocidade  de

aprendizagem de cada indivíduo. Se a criança apresenta dificuldades em uma determinada

parte, fica retida nessa tarefa até que consiga realmente adquirir o conhecimento necessário

para  prosseguir  e  caso  em um passo  subsequente  seja  detectada  alguma  dificuldade  em

conteúdos referentes a passos já realizados, a criança retornará à etapa na qual apresentou

dificuldades.  Desse modo, é possível  extrair  resultados referentes ao aprendizado de cada

aluno,  sendo diagnosticável  os  pontos  de  dificuldade  e  o  acompanhamento  individual  do

mesmo.

METODOLOGIA ALFATECH



A plataforma GEIC foi submetida a longos anos de estudos e pesquisas em escolas

públicas  da  região  de  São  Carlos  e  de  Brasília.  Entretanto,  não  havia  uma  metodologia

estruturada que assegurasse a replicabilidade do projeto com a mesma qualidade em todas os

locais que atingisse, e é isso que o projeto Alfatech almeja promover por meio da metodologia

Alfatech. Vale salientar que o GEIC já havia sido usado anteriormente em outras escolas, mas

foi com o projeto Alfatech, em Santo André, que o Programa de Ensino foi, pela primeira vez,

combinado a uma metodologia de aplicação. 

O time Enactus UFABC faz o uso do GEIC, mas o seu principal objetivo é empoderar

as  comunidades  atingidas  pelo  projeto  e  conseguir  partilhar  essa tecnologia  com o maior

público possível, ampliando as oportunidades de aprendizagem das crianças, estruturando os

processos  envolvidos  na  aplicação  do  GEIC,  capacitando  os  profissionais  envolvidos,

provendo materiais de apoio que os auxiliem a desempenhar o seu papel com o maior apoio

possível, entre outras atividades que serão melhor descritas abaixo. 

A metodologia  Alfatech  tem sido  responsável  por  desenvolver  propostas  de  como

monitorar as crianças impactadas pelo projeto e monitorar seu avanço nos passos de ensino,

planejar  mecanismos  para  minimizar  a  ausência  dos  alunos  às  sessões  do  Alfatech,

aproximando a frequência dos alunos do ideal, que seria a realização de 3 sessões semanais.

Além disso foram desenvolvidos guias e apresentações de slides para preparar os professores

que acompanham os alunos nas sessões do GEIC, mostrando o funcionamento da plataforma

e as ferramentas disponíveis. Outro ponto essencial é alinhá-los com a missão do Alfatech,

uma vez que o trabalho desempenhado por eles é de suma importância para a continuidade e

sucesso do projeto. 

Visando a otimização do projeto estão sendo implementadas também ideias adicionais

para complementar as atividades realizadas no computador, como as Caixinhas de Leitura do

Alfatech,  que servem para motivar as crianças, fazendo com que tenham maior contato com

livros infantis e mostrando que a leitura não é algo puramente escolarizado, dado que pode ser

posta em prática em momentos de descontração, como ao lerem histórias em quadrinhos ou

livros infantis. As caixinhas de Leitura do Alfatech também surgem como uma proposta para

reduzir o impacto que a queda da internet exercia sobre as sessões do GEIC nas escolas, visto

que não é possível que as crianças realizem os passos de ensino sem o acesso a internet e isso

muitas vezes dificultando a rotina do projeto, dado que as crianças tinham que voltar à sala de

aula e a sessão era suspensa. 



Um  dos  objetivos  com  o  qual  a  metodolgia  Alfatech  está  comprometida  é  o  de

observar as oportunidades de melhoria do projeto e buscar sempre aprimorá-lo. Um exemplo

disso são os estudos e os trabalhos que estão sendo realizados atualmente para criar uma

versão do GEIC para aplicativos de smartphones, tablets e etc, e a adaptação do princípio de

ensino do ALEPP (ensino através de pequenos estímulos), para criar um software de ensino de

matemática. 

RESULTADOS DO PROJETO PILOTO

O projeto Alfatech atua hoje em escolas da rede pública de Santo André devido a

oficialização de uma parceria com a Secretaria de Educação de Santo André em 2017. Para os

próximos anos o objetivo é conseguir atender a todas as escolas da rede pública do município

e expandir o uso do GEIC combinado com a metodologia Alfatech para outras localidades do

Brasil.

De setembro a novembro de 2017 o projeto Alfatech realizou as aplicações do GEIC

em três  escolas  de  Santo  André:  EMEIEF’s João  de  Barros,  Odyllo  Costa  Filho  e  Cora

Coralina, numa versão piloto que serviu para testar o quão eficiente o projeto é para as escolas

da  região  do  ABC e  para  dar  uma noção  quantitativa  de  como o  nível  de  alfabetização

avançou  para  cada  uma  das  crianças  que  participaram  do  projeto.  Qualitativamente,  os

professores  relataram experiências muito positivas  indicando um bom aproveitamento das

sessões do Alfatech. 

A melhor maneira de acompanhar a evolução das crianças é por meio da aplicação dos

Diagnósticos  de Leitura e  Escrita,  que devem ocorrer  antes  e depois  do encerramento de

ciclos  do  Alfatech  (os  ciclos  coincidem com os  períodos letivos  das  escolas),  para  gerar

gráficos que mostram a evolução dos estudantes depois das atividades executadas entre um

Diagnóstico e outro. Dado o funcionamento do projeto em si, essa é a maneira mais precisa de

medir o nível de desenvolvimento dos estudantes. 

Primeiro, o diagnóstico é aplicado e as dificuldades da criança são detectadas através

de dados fornecidos pelos próprio GEIC. Em seguida, essas mesmas habilidades passam a

serem exploradas  nas diferentes  atividades  dos  passos  de ensino.  Posteriormente,  ao final

desse aprendizado, o diagnóstico é novamente realizado e, tendo os dados percentuais dos

testes iniciais e finais, obtemos a evolução percentual. 



Os dados analisados são de três diferentes pilares: leitura de palavras (CD), ditado por

composição (AE) e ditado manuscrito (AF). A diferença entre ambos os ditados presentes

nessa avaliação consistia na forma como o aluno deveria dar a resposta. No ditado manuscrito

a resposta era escrita em uma folha de sulfite e a tela que aparecia no GEIC não possuía nada

escrito,  já  no ditado por  composição a  criança deveria  escolher, entre  todas as letras que

apareciam na tela, quais formavam a palavra que o programa estava ditando e clicar para

informar a resposta.

Os resultados observados consistem na comparação do avanço individual, de cada um

dos  3  pilares  avaliados,  dos  37  alunos  que  realizaram a  avaliação inicial  em Agosto  e  a

avaliação final em Dezembro. 

Gráfico 1: Gráfico da porcentagem de acertos dos alunos em (CD) referente a Agosto 



Gráfico 2: Gráfico da porcentagem de acertos dos alunos em (AE) referente a Agosto

Gráfico 3: Gráfico da porcentagem de acertos dos alunos em (AF) referente a Agosto



Gráfico 4: Gráfico das médias percentuais das 3 modalidades avaliadas referentes a Agosto

Gráfico  5:  Gráfico  da  porcentagem  de  acertos  dos  alunos  em  (CD)  referente  a  Dezembro



Gráfico  6:  Gráfico  da  porcentagem  de  acertos  dos  alunos  em  (AE)  referente  a  Dezembro

Gráfico 7: Gráfico da porcentagem de acertos dos alunos em (AF) referente a Dezembro



Gráfico 8: Gráfico das médias percentuais das 3 modalidades avaliadas referentes a Dezembro

Depois de  obtidos  os  gráficos  com  o  desempenho  individual  de  cada  aluno  nas

diferentes modalidades da avaliação,  foi calculada a média das porcentagens de Agosto e

Dezembro, separadamente, que estão representadas nos gráficos 4 e 8. Através da comparação

das  médias  das  avaliações  inicial  e  final,  calculamos  a  porcentagem  média  de  melhora

estimada no desempenho dos alunos. 

Analisando os resultados obtidos com o projeto piloto, que atuou efetivamente entre

Agosto e  Novembro  de  2017,  visto  que  a  única  atividade  realizada  em Dezembro  foi  a

aplicação  da  avaliação  final,  notamos  que  o  desempenho  médio  dos  alunos  melhorou

significativamente no aproveitamento das  habilidades  específicas  avaliadas.  Na leitura  foi

observado uma melhora de 12%, no ditado por composição de 19% e no ditado manuscrito de

23%, o que evidencia o impacto positivo na realidade das crianças participantes do projeto.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto Alfatech atuou por quatro meses na rede pública de Santo André e obteve

uma melhora  muito  grande  no  desempenho  escolar  dos  alunos.  Podemos  relacionar  essa

melhora  à  eficiência  de  métodos  alternativos  de  ensino,  que  possuem  abordagens  mais

dinâmicas, como o GEIC. 

Não podemos descartar a contribuição da metodologia alfatech, que atuou auxiliando



na  implementação  do  uso  do  GEIC  nas  escolas.  Outros  pontos  relevantes  já  foram

comentados ao longo do artigo, como a importância da atenção individualizada e do aumento

da autoconfiança dos alunos. 

É necessário salientar que o GEIC não é um substituto das aulas convencionais. Seu

papel é atuar como uma ferramenta auxiliar, que quando combinada aos métodos empregados

atualmente, traz resultados satisfatórios para o índice de aprendizagem das crianças.
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