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Um professor atualizado é aquele que tem olhos para o futuro e 
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atual continuamente lhe apresenta. A informática é ainda uma opção, 

uma decisão do professor frente aos novos rumos de trabalho. ”  
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RESUMO 

 

Esse trabalho tem como alvo explorar a importância do uso da tecnologia na educação 

infantil: um estudo nas escolas do município de Alto Santo, o trabalho docente do professor 

frente a esses novos recursos presentes na atualidade, observando como é feito seu uso em 

sala de aula, por meio de investigação qualitativa-quantitativa, através do uso de instrumentos 

como aplicação de questionário e entrevistas, apontando alguns desafios enfrentados pelos 

mesmos enquanto atuantes no magistério. A abordagem foi realizada no contexto do Ensino 

Fundamental de escolas públicas do município de Alto Santo. A fundamentação teórica foi 

estruturada com base na abordagem histórico-cultural, principalmente em autores como 

Vygotsky (1998, 2003) – bem como em autores que dão continuidade a essa abordagem – que 

pressupõe que o ser humano não é só um produto do seu contexto social, mas é também um 

agente ativo na criação desse contexto. A metodologia utilizada foi a pesquisa qualitativa de 

natureza interpretativa. A abordagem adotada na condução desse estudo permitiu investigar o 

fenômeno com base nas percepções dos indivíduos envolvidos nas atividades. A pesquisa 

demonstrou que a maioria dos professores já tem um certo contato com a tecnologia e 

algumas vezes até usam os recursos tecnológicos para auxilio em suas aulas, mas o que falta 

para eles é um conhecimento específico de como aproveitar desses recursos de forma 

planejada e com a riqueza de possibilidades existentes hoje com o uso de softwares 

educativos e jogos para sua área de ensino desenvolvidos para o proposito especifico de suas 

disciplinas.  
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ABSTRACT 

 

This work aims to explore the importance of using technology in early childhood education: a 

study in schools in the municipality of Alto Santo, the teacher's teaching work in view of 

these new resources present today, observing how it is used in the classroom, through 

qualitative-quantitative investigation, through the use of instruments such as the application of 

a questionnaire and interviews, pointing out some challenges faced by them while working in 

teaching. The approach was carried out in the context of Elementary Education in public 

schools in the municipality of Alto Santo. The theoretical foundation was structured based on 

the cultural-historical approach, mainly in authors such as Vygotsky (1998, 2003) - as well as 

in authors who continue this approach - which assumes that the human being is not just a 

product of their social context, but it is also an active agent in creating that context. The 

methodology used was qualitative research of an interpretive nature. The approach adopted in 

conducting this study allowed us to investigate the phenomenon based on the perceptions of 

individuals involved in the activities. The survey showed that most teachers already have 

some contact with technology and sometimes even use technological resources to help in their 

classes, but what they lack is specific knowledge of how to take advantage of these resources 

in a planned way and with the wealth of possibilities that exist today with the use of 

educational software and games for your teaching area developed for the specific purpose of 

your disciplines. 
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INTRODUÇÃO 

A atual geração está sendo influenciada diretamente pelo uso das ferramentas 

computacionais em seus afazeres diários, nos nossos dias praticamente tudo ao nosso redor 

funciona por meio de um sistema computacional ou necessita de um para controlar parte de 

sua utilização. Se formos ouvir música, assistir a uma programação na TV ou muitas vezes ao 

usamos a internet para pagarmos contas, seja através de um celular ou computador, e até 

mesmo para outras atividades. Mesmo que não estejamos diretamente utilizando as 

ferramentas computacionais se faz necessário o uso de sistemas computacionais para 

executarmos muitas dessas tarefas no nosso cotidiano, desde abastecer o carro ou até fazer 

compras em um supermercado. 

Todo esse cenário é observado no contexto atual de diversas pessoas, o que nos 

desperta a lembrança que no contexto escolar isso não se difere, já que os mesmos indivíduos 

que estão experimentando de todo esse mundo digital na sociedade como um todo, também 

estão inseridos nesse meio. Não diferente dos outros setores da sociedade no âmbito da 

educação como um todo, temos hoje disponíveis o uso de sistemas computacionais no 

processo de aprendizagem, com a possibilidade de conteúdos de ensino completamente online 

como cursos e outras ferramentas.  

Segundo Rosa (2013) a atualidade está caracterizada a pela presença das TIC em 

diversos contextos, proporcionando o surgimento de ambientes de ensino e aprendizagem 

cercados de tecnologia, tornando possível o acesso as informações em tempo real. Essas 

interações são vivenciadas em diversos contextos, não somente na educação como citado 

anteriormente, mas está presente em nosso cotidiano de várias formas. Pode-se dizer que o 

desafio enfrentado pelos professores diante desse cenário é de compreender as tecnologias, a 

ponto de trazer cada vez mais as tais para seu trabalho docente, fazendo-as se tronar parte de 

seu trabalho no cotidiano. 

No Brasil a informática na educação data de mais de 20 anos e seu surgimento teve 

início dos anos 70 a partir de algumas experiências de universidades como Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Se estabeleceu nos anos 80 por meio da 

diversidade de atividades, onde possibilitou que a área sustente uma identidade própria. 

(VALENTE e ALMEIDA, 1997). 

Com isso os professores que são os responsáveis por preparar os caminhos da 

aprendizagem para os jovens nas escolas, são os protagonistas dessa contextualização dos 
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sistemas de informação em suas salas de aula, para que possam trazer aos alunos o máximo de 

aproveitamento desses recursos para o processo ensino aprendizado. Como o ambiente passa a 

ser bem contrastado onde temos jovens que já nasceram em um mundo dotado de recursos 

digitais e acesso rápido as informações, e de outro lado temos professores que em grande 

parte são de épocas onde o acesso digital era escasso gera-se aí certa dificuldade.  

Segundo Presnky 2001, os indivíduos da década de 80 ou anterior (caracterizados por 

ele de “Imigrantes Digitais”) não acreditam que seus alunos possam aprender enquanto 

assistem TV ou ouvem músicas, gerando assim um desalinhamento de como isso é 

compreendido de ambos os lados.  

Esse trabalho foi motivado devido principalmente a pandemia e aos estágios 

supervisionados que ministrei onde foi de grande valia para minha formação profissional, 

onde pude observar como expectadora em alguns momentos, a forma como se dava o uso de 

tecnologias para educação direta dos alunos, e isso me gerou o questionamento, “Como o 

professor atual lida com a tecnologia para uso em sala de aula?”. Então para ter maior 

compreensão sobre o assunto e poder investiga-lo, foi instigado a desenvolver essa pesquisa. 

Durante a realização do estágio supervisionado, pude observar a que professores que tinham 

um contato limitado a uso de TIC’s em suas aulas, isso instigou nesse momento a investigar 

esse comportamento de forma mais objetiva, para que fosse possível fazer a análise de como 

se dá esse processo em função da prática do magistério por parte de professores de disciplinas 

diversas. 

Para realizar o posicionamento teórico desse trabalho foi investigado tópicos como a 

importância do estágio na formação do professor, pois esse é o momento onde é possível se 

fazer uma análise de como se dará o uso das teorias apresentadas durante o curso de formação 

em licenciatura no exercício do magistério. Por se tratar do uso de TIC’s em um contexto 

escolar surgiu a necessidade de se investigar um pouco do contraste existente entre imigrantes 

digitais e nativos digitais termos abordados e exemplificados com base em autores como 

Presnky, Palfrey e Gasser. Também é apontado nesse trabalho uma breve contextualização 

histórica da informática na educação para possibilidade de se observar como se deu o seu 

início e quais suas principais características. 

Para realização deste trabalho, foi também explorados alguns trabalhos relacionados 

a utilização de TIC’s por parte de professores, dentre os principais é possível destacar o 

trabalho de conclusão de curso da autora (NASCIMENTO, 2016) que tem como título “O 

porquê da não utilização e da rejeição dos professores ao uso dos recursos tecnológicos no 

ensino fundamental II” que analisou a não utilização de TIC’s por parte de professores do 
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ensino fundamental II do município de Alto Santo limitado ao cenário de uma escola do 

município, diferenciando-se deste referido trabalho no campo de observação por se tratar de 

um outro município com o cenário diferente onde se pode ter em alguns pontos um resultado 

próximo ao encontrado nesse trabalho mesmo se tratando de um cenário diferente apontam 

problemas parecidos dos constatados aqui. 

Também foi possível observar o trabalho da autora (COSTA, 2013) que tem por 

título “Tecnologias da informação e comunicação digitais (TICD’s) na educação: computador 

e internet” que aborda as relações que os docentes têm estabelecido entre o ensino, a 

descoberta e a construção de conhecimentos pelos estudantes com o uso do computador 

interligado a Internet, que visa o uso do laboratório de informática como ferramenta de ensino 

e aprendizagem. Sendo feito por meio de pesquisas bibliográficas acerca do assunto, no que 

difere desse trabalho que foi realizado uma pesquisa de campo para observação desse cenário. 

O método utilizado para observação do cenário foi a pesquisa de campo que se fez 

para traçar um perfil do educando nesse contexto, a mesma foi feita com o uso de um 

questionário objetivo e de uma entrevista com cada indivíduo, este que está inserido em uma 

escola pública com um considerável número de alunos e que tem em suas trajetórias 

experiências de trabalho de longos anos de uma educação tradicional sem uso de muitos 

recursos tecnológicos e que ao longo desses anos de sala de aula pode estar presenciando as 

constantes mudanças no mundo e no contexto escolar como um todo.  
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CAPÍTULO I - BREVE HISTÓRICO DA INFORMÁTICA EDUCATIVA NO BRASIL 

 

De acordo com Kenski (2012) a expressão tecnologias diz respeito “[...] a muitas 

outras coisas além das máquinas. O conceito tecnologia engloba a totalidade de coisas que a 

engenhosidade do cérebro humano conseguiu criar em todas as épocas, suas formas de uso, 

suas aplicações” (KENSKI, 2012, p. 22). Assim, compreendemos que tecnologia é tudo 

aquilo que o homem constrói a partir da natureza para satisfazer suas necessidades, conforme 

a evolução humana, surgiu a necessidade de adaptar-se ao ambiente em que está inserido 

O surgimento da informática na educação brasileira recebeu influência da educação 

de outras culturas e o interesse em utilizar informática na educação veio de motivações de 

educadores de algumas universidades brasileiras pelo que estava acontecendo em países como 

Estados Unidos e França.   

 

[...] Nos Estados Unidos, o uso de computadores na Educação é 

completamente descentralizado e independente das decisões governamentais. 

O seu uso nas escolas é pressionado pelo desenvolvimento tecnológico, pela 

necessidade de profissionais qualificados e pela competição estabelecida 

pelo livre mercado das empresas que produzem softwares das universidades 

e das escolas. [...] (VALENTE, 1999, p.14) 

 

Segundo Valente (1999), a informática na educação está se inserindo desde meados 

da década de 50, quando a comercialização de computadores programáveis e com capacidade 

de armazenamento de informações começou a se disseminar no mercado comercial, nesse 

período já se iniciaram experimentos do seu uso na educação, esse uso é principalmente 

voltado para armazenamento de informações para que fosse transmitida ao aprendiz e não 

para o uso didático como vemos hoje. Nas palavras de Valente: 

 

[...] a ênfase dada nessa época era praticamente a de armazenar informação 

em uma determinada seqüência e transmiti-la ao aprendiz. Na verdade, era a 

tentativa de implementar a máquina de ensinar idealizada por Skinner. Hoje, 

a utilização de computadores na educação é muito mais diversificada, 

interessante e desafiadora, do que simplesmente a de transmitir informação 

ao aprendiz. O computador pode ser também utilizado para enriquecer 

ambientes de aprendizagem e auxiliar o aprendiz no processo de construção 

do seu conhecimento. (VALENTE, 1999, p. 11) 

 

Partindo desse ponto a informática evoluiu e foi se inserindo na educação e ganhando 

seu espaço nas universidades, onde teve seu maior incentivo devido as influências do exterior. 

Segundo Moraes (1997) os primeiros responsáveis pelo início do investimento em informática 
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na educação foram as universidades Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, Estadual de Campinas 

- UNICAMP e Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS. Onde os registros apontam como 

instituição pioneira na utilização do computador em atividades acadêmicas a Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, através do Departamento de Cálculo Científico, criado em 1966. 

Nesse período o uso do computador se dava como objeto de estudo e pesquisa, com margens 

voltadas para o ensino de informática.  

Ainda segundo Moraes (1997) nesse momento era iniciado no Brasil políticas 

públicas em busca da informatização da sociedade, buscando bases que garantissem uma real 

capacitação nas atividades de informática no âmbito nacional, para trazer benefícios nas áreas 

social, políticas, tecnológicas e econômicas de toda sociedade brasileira. De forma que 

garantisse a autonomia tecnológica tendo como base a soberania nacional. Houve o 

surgimento de novas experiências do final da década de 70 e início da década de 80 á UFRGS 

apoiadas nas teorias de Jean Piaget e nos estudos de Papert, que trouxe em destaque o trabalho 

desenvolvido pelo Laboratório de Estudos Cognitivos do Instituto de Psicologia - LEC, que 

explorava a potencialidade do computador com a linguagem LOGO, trabalhos esses que 

tornaram possível o desenvolvimento de atividades com crianças da escola pública que 

tinham dificuldades no desenvolvimento do aprendizado da leitura, escrita e cálculo, com isso 

foi possível a busca por compreender o raciocino lógico-matemático dessas crianças para 

desenvolver a atividades autônomas das mesmas. 

Valente (1999) aponta o seguinte cenário histórico político vivido na década de 80 no 

Brasil e em outros países:  

 

[...]desde 1982, quando essas políticas começaram a ser delineadas. No 

entanto, essas políticas não são claramente defendidas por todos os 

educadores brasileiros e a sua implantação sofre influências de abordagens 

utilizadas em outros países como Estados Unidos da América e França. 

Nesses países, a utilização da informática na escola não tem a preocupação 

explícita e sistêmica da mudança. O sistema educacional possui um nível 

muito melhor do que o nosso e a informática está sendo inserida como um 

objeto com o qual o aluno deve se familiarizar. Portanto, os objetivos da 

inserção da informática nesses países são muito mais modestos e fáceis de 

serem conseguidos: envolvem menos formação dos professores, menor 

alteração da dinâmica pedagógica em sala de aula e pouca alteração do 

currículo e da gestão escolar. (VALENTE, 1999, p. 13) 

 

Na análise de Valente (1999) mesmo a influência do contexto internacional tenha 

sido forte nas decisões tomadas aqui no Brasil, a nossa caminhada se difere daquilo que se é 

realizado em outros países. Se comparado os avanços pedagógicos conseguidos por 
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intermédio da informática no Brasil e em outros países, temos resultados semelhantes, o que 

vem a indicar que a abordagem pedagógica não sofreu grandes alterações. 

Se referindo ao uso dos computadores nos Estados Unidos Johnson (1996) apud 

Valente (1999) aponta que a disseminação dos microcomputadores, no início da década de 90, 

permitiu acesso ao computador na educação americana em diversos níveis, podendo ser 

largamente utilizado em grande parte das escolas e universidades, sendo empregado de forma 

abrangente nas escolas de ensino fundamental e médio para o ensino de conceitos de 

informática ou para "automação da instrução" se utilizando de softwares educacionais tipo 

tutoriais, exercício-e-prática, simulação simples, jogos, livros animados. Fazendo assim que 

fosse questionado em relação ao custo e dos benefícios alcançados no contexto educacional. 

No início dos anos 80 no Brasil houveram diversas iniciativas sobre o uso da 

informática na educação, que eram aliadas ao que era realizado em outros países e aos 

interesses do Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT) para fazer a disseminação da 

informática na sociedade, com isso foi despertado o interesse do governo e de pesquisadores 

das universidades na implantação de programas educacionais baseados no uso da informática. 

A implantação desses programas surgiu inicialmente com o primeiro Seminário Nacional de 

Informática em Educação na Universidade de Brasília em 1981, e o segundo realizado na 

Universidade Federal da Bahia em 1982 (VALENTE, 1999 apud Seminário Nacional de 

Informática na Educação 1 e 2, 1982). Tais seminários através do estabelecimento de um 

programa originaram o EDUCOM implantado pela Secretaria Especial de Informática (SEI) e 

pelo MEC, com suporte do CNPq e FINEP, órgãos do MCT. (VALENTE, 1999) 

 

O EDUCOM permitiu a formação de pesquisadores das universidades e de 

profissionais das escolas públicas que possibilitaram a realização de diversas 

ações iniciadas pelo MEC, como realização de Concursos Nacional de 

Software Educacional (em 1986, 1987 e 1988), a implementação do 

FORMAR - Curso de Especialização em Informática na Educação 

(realizados em 1987 e 1989), e implantação nos estados do CIEd - Centros 

de Informática em Educação (iniciado em 1987). Em 1989, foi implantado 

na Secretaria Geral do MEC o Plano Nacional de Informática Educativa - 

PRONINFE. Esse programa consolidou as diferentes ações que tinham sido 

desenvolvidas em termos de normas e uma rubrica no Orçamento da União, 

realizou o FORMAR III (Goiânia) e FORMAR IV (Aracajú) destinados a 

formar professores das escolas técnicas e implantou os Centros de 

Informática Educativa nas Escolas Técnicas Federais (CIET). Detalhes dessa 

longa caminhada podem ser encontrados em dois livros publicados em 1993, 

que descrevem as ações do MEC na área de informática na educação 

(Andrade, 1993; Andrade & Lima, 1993). Mais recentemente, foi publicado 

um artigo por Maria Cândida Moraes (1997), que esteve envolvida com as 

atividades de informática na educação do MEC desde 1982 até 1997 e que 
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foi responsável pela ações de informática em educação desenvolvidas nesse 

ministério. (VALENTE, 1999, p. 19 e 20) 

 

No ano 1997, foi criado o Programa Nacional de Informática na Educação - ProInfo, 

vinculado à Secretaria de Educação a Distância - SEED, do MEC e sob a coordenação de 

Cláudio Salles. Programa esse que implantou até o final do ano de 1998, 119 Núcleos de 

Tecnologia Educacional (NTE) em 27 Estados e Distrito Federal. (VALENTE, 1999) 

Devido aos trabalhos realizados nos centros do EDUCOM e em outros centros de 

informática na educação se fez possível elevar a nossa compreensão do patamar zero até o 

nível atual, tornando possível grandes compreensões na área. Ainda assim existem diversas 

experiências instaladas no Brasil que estão apresentando fortes mudanças pedagógicas que 

estão se enraizando. Porem muitas ideias não se disseminaram devido a subestimação das 

mudanças pedagógicas propostas em todo sistema educacional como: a reformulação na 

organização da escola, na dinâmica de sala de aula e na relação com o conhecimento por parte 

do papel de professores e alunos. (VALENTE, 1999) 

Hoje pode ver que o uso do computador como ferramenta que auxilia no ensino e 

aprendizagem, vai muito além do simples fato de transmitir ao aprendiz o conteúdo 

armazenado no mesmo, o recurso tecnológico traz para a aprendizagem possibilidades de 

ampliar e enriquecer o conhecimento do aluno e possibilita ao professor implementar suas 

aulas com mais dinamismo e eficiência. 

Nessa abordagem não está sendo apresentado o uso de informática no ensino de 

informática ou ciência da computação, mas sim no seu uso enquanto ferramenta para a 

multidisciplinaridade, com isso sua relevância para educação tem sido cada vez mais notada, 

tornando algo a cada dia mais indispensável para esse contexto, onde muitas inovações vêm 

sendo inseridas dia a dia no cenário escolar. 

Segundo Valente (1999) “O termo “informática na educação” que estamos tratando, 

enfatiza o fato de o professor da disciplina curricular ter conhecimento sobre os potenciais 

educacionais do computador e ser capaz de alternar adequadamente atividades tradicionais de 

ensino-aprendizagem e atividades que usam o computador.” (p.11). Mas esse conhecimento 

muitas vezes não é alcançado devido à falta de conhecimento e muitas vezes de incentivo da 

gestão pedagógica como também de recursos físicos disponíveis para essa implantação. 

A construção do conhecimento com o uso do computador como ferramenta de 

aprendizagem vem do fato do aluno ter a possiblidade de buscar novos conteúdos e estratégias 

que incrementam seu conhecimento sobre o assunto em questão, que está sendo tratado com 
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esse recurso. (VALENTE, 1999). A postura do professor nesse contexto é de suma 

importância para orientar essa aprendizagem conduzindo os caminhos a serem seguidos de 

forma orientada onde o aluno poderá com mais eficácia buscar agregar de forma organizada e 

proveitosa o crescimento do seu saber.  

1.1. O USO DAS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

Estamos vivendo em um momento ímpar da nossa história, com a pandemia do 

coronavirus, onde a tecnologia está sendo cada vez mais utilizada na educação, com a 

finalidade de auxiliar as crianças no desenvolvimento de competências e habilidades, bem 

como em seu processo de aquisição do conhecimento. 

A tecnologia, como prática pedagógica destinada a atender às necessidades 

educacionais específicas dos alunos, exige cada vez mais novas estratégias no processo de 

ensino. Os professores estão em buscar de uma formação mais abrangente para aumentar o 

conhecimento de diferentes áreas, o que é essencial para atender às necessidades da sala de 

aula e promover situações e ambientes que sejam propícios à aprendizagem de todos os 

alunos. 

As estão expostas a diversos meios tecnológico no dia-a-dia, o uso de práticas 

educacionais na educação infantil promoverá de forma interessante a aprendizagem das 

crianças, facilitando o processo de sua introdução na sala de aula. Dessa forma, o uso das 

tecnologias tem de ser cuidadosamente selecionado pelo professor pode ajudar os alunos a 

completar o processo de alfabetização de uma vida. 

Nesse sentido é de suma importância direcionamos os dispositivos tecnológicos 

fundamentais propícios para a faixa etária da Educação infantil, pois as crianças tem uma 

facilidade no manuseio dessas tecnologias , no qual isso implica na seleção de aplicativos 

direcionais propostos pelos professores com o objetivo principal a aprendizagem , para isso 

devemos buscar meios interativos com comandos de voz que induza a criança  a desenvolver 

suas habilidades e competências, pois o momento proposto que vivemos nos faz refletir de 

que modo conseguiremos desenvolver o público infantil , no qual está em processo de 

desenvolvimento sem o principal que a interação e a convivência para isso a pesquisa mostra 

a importância da escolha dos meios digitais propícios para cada faixa etária. 

Atualmente, o Brasil vive em um cenário rodeado de tecnologias e, o atual contexto 

tecnológico é fundamental para o crescimento do docente em seu cotidiano acadêmico e 

social. Hoje, as informações tecnológicas estão disponíveis de formas diversas como, os jogos 
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eletrônicos, o celular, o computador, a internet através das variadas redes sociais, entre outros. 

Com essas mudanças, adultos e jovens, independente de classe social conseguem aderir mais 

informações em diferentes contextos, assim os universitários atuais e futuros, passam a ter um 

avanço maior no conhecimento e no seu desenvolvimento intelectual e pessoal.  

De acordo com Rojo (2009), por efeito da globalização, o mundo mudou muito nas 

últimas décadas. Em termos de exigências de novos letramentos, é importante destacar as 

mudanças relativas aos meios de comunicação e à circulação da informação. Em virtude 

dessas mudanças, é importante reconhecer a emergência de um novo tipo de letramento no 

ensino, o qual deve ser aderido pelos docentes.  

O docente necessita ter consciência de que é a educação que deve ditar as regras, 

sendo a tecnologia o meio e a ferramenta do fazer pedagógico. Ela não pode ser o centro da 

ação. Não se pode deixar de enfatizar a importância de se repensar as práticas docentes a 

partir da valorização do processo de interação, cooperação e colaboração que devem estar 

presentes na preparação do professor. Considera-se que, para utilizar a tecnologia da 

informação e comunicação temos que antes de tudo, delinear nitidamente o papel do aluno e 

do professor em sala de aula. (Soffa e Torres, 2009).  

As tecnologias da informação e comunicação são recursos didáticos que auxiliam no 

processo de ensino-aprendizagem, mas não garantem por si só este processo. São recursos a 

mais e meios que podem tornar este processo mais interessante e interativo, motivando e 

contextualizando um tema estudado ou mesmo aplicando conceitos aprendidos em aulas 

presenciais ou a distância. Ou seja, o emprego destas tecnologias não garantirá por si só a 

aprendizagem dos alunos, pois os mesmos são instrumentos de ensino que podem e devem 

estar a serviço do processo de construção e assimilação do conhecimento dos aprendizes. 

(Soffa e Torres, 2009).  

Em uma sociedade como a nossa, que vive em constantes mudanças, em que as 

Tecnologias de Informação e Comunicação são ferramentas presentes no dia a dia dos 

adultos, os componentes educativos sentem a necessidade de as integrar nas suas práticas 

educativas, fazendo com que essas informações agilizem ainda mais o processo de 

aprendizagem dos estudantes.  

 As mudanças, ocasionam, em seu momento inicial, insegurança e receio para 

as pessoas que irão vivencia-las. E o papel do acadêmico e tão importante quanto ao do 

professor, porém essas mudanças ocasionam algumas insatisfações e deslumbramentos. 

Assim os professores acabam acusando seus alunos de desinteresse pelo que realmente é 

viável por causa da era modernizada.  
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Ribeiro (2008) afirma que “leitores habilidosos compreendem textos, estejam eles no 

papel ou na tela, muito embora seus gestos de leitura possam passar por mudanças, leves ou 

incisivas” (RIBEIRO, 2008, p. 17). Portanto, é esse o contexto que demanda do Letramento 

Digital que tem alcançado importância nas pesquisas cientificas a fim de responder os 

questionamentos sobre sua eficiência no processo de conhecimento, voltado para a questão da 

leitura e da escrita. O ilustramento digital se apresenta na sociedade moderna como uma 

necessidade educacional e urgente. Ribeiro (2008) reforça que:  

 

Para alcançar algum grau de letramento digital, as pessoas precisam aprender 

ações que vão desde gestos e o uso de periféricos da máquina até a leitura 

dos gêneros de texto que são publicados em ambientes on-line e expostos 

pelo monitor. Por exemplo: sites podem conter crônicas, anúncios de 

emprego, anúncios publicitários, notícias, reportagens, ensaios, resumos de 

artigos científicos, os próprios artigos, etc. Em muitos casos, a diferença 

entre as novas mídias e os livros, por exemplo, é que impressos são mídias 

unplugged, off-line. (RIBEIRO, 2008, p. 40). 

 

 Todavia, na parte do ambiente educacional, o letramento digital veio para 

acrescentar significativamente a potencialidade de aprendizagem através do uso das TICs, em 

especial através do hipertexto. Com o letramento digital, o desenvolvimento no ensino, vai 

além do desenvolvimento de habilidades técnicas para uso de equipamentos e recursos 

tecnológicos. Para a utilização das TICs, é preciso que o indivíduo desenvolva habilidades e 

análise crítica e participe ativamente do processo de interação.  

É notório que com as perspectivas das TICs, as faculdades e as universidades não 

debatam com seus alunos a utilização das mesmas em uma realidade educacional. Pois, a 

questão do debate é de grande relevância para a formação acadêmica desses indivíduos, com a 

diversidade tecnológica as informações podem ser dispersas, portanto, salientamos a 

importância de discutir o tema com os mesmos. Segundo Gesser (2012), as novas tecnologias 

trouxeram avanços na área da educação, em especial no ensino superior, com metodologias 

empregadas para se fazer ensino, nas diferentes formas de materialização do currículo, de 

aquisição ou de acesso às informações para a efetivação da aprendizagem.  

Já de acordo Pereira (s/d) diversos estudos têm mostrado as dificuldades de os 

professores utilizarem as TICs na prática pedagógica, ou seja, falta desenvolver as 

competências e habilidades necessárias que lhes permitem utilizá-las. É preciso que haja 

mudanças nos métodos de trabalho dos professores para que se desenvolva um trabalho de 

qualidade na sala de aula, fazendo uso das tecnologias da informação e comunicação 

(ALMEIDA E VALENTE, 2008). Usa-se o aporte para esta pesquisa a concepção de Kenski 
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(2012) para definir tecnologia como a diversidade de conhecimentos e princípios científicos 

que são aplicados ao planejamento, à construção e à utilização de um equipamento 

empregados em diversas atividades. 

As TICs podem ser utilizadas em sala de aula através do planejamento didático, que 

pode ser uma organização fechada e rígida quando o professor trabalha com esquemas, aulas 

expositivas, apostilas e avaliação tradicional e que, de certa maneira, pode facilitar para os 

alunos, mas, por outro lado, transfere para o aluno um pacote pronto do conhecimento 

(MORAN, 2009). 

Compreende-se que a atual capacidade de aprendizagem, dos universitários com o 

novo modelo de ensino, através das TICs, é de tamanha importância para as competências do 

mundo atual e moderno. Porém, quando usada em sua metodologia.  

No entanto, quando se pretende utilizar qualquer tecnologia no processo ensino-

aprendizagem, o professor deve ter em conta a sua integração em uma perspectiva pedagógica 

para que esse uso seja o mais adequado possível. Um dos fatores primordiais para o processo 

é a organização das informações buscadas pelos alunos, onde o professor precisa criar formas 

de questionamentos para estimular o raciocínio lógico dos alunos e dessa forma, provocar um 

melhor nível de compreensão da tarefa exigida.  

 

No planejamento didático com uso das TICs, prevalece uma organização 

aberta e flexível quando se trabalha com projetos a partir de experiências 

adquiridas. Professores ao elaborarem um planejamento didático devem 

saber que existe a necessidade de saber escolher aquilo que melhor possa 

atender aos alunos em consonância com a realidade atual (MORAN, 2009). 

 

Assim, os professores buscam está se adequando constantemente ao processo de 

mudança de acordo com os planejamentos didáticos para melhor atender as necessidades dos 

alunos, sempre em mudanças para alcançar melhores resultados.  

Segundo Sanders e Sauer (2010), apesar de o computador apresentar pontos positivos 

como recurso didático, ainda encontramos professores que apresentam certa resistência 

quanto ao uso do mesmo na preparação de uma aula. Mas, para as pesquisadoras, basta que se 

tenha interesse e força de vontade por parte do professor e da direção da escola, que essa 

resistência poderá ser contornada. 

Portanto o professor deve buscar ainda dentro de sua formação a adequação e 

exploração do seu potencial através das novas tecnologias de ensino e aprendizagem para 

trazer contribuições tanto para os estudantes quanto para os professores (SANDERS e 
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SAUER, 2010, ps.7-8). Carece, aos professores mudarem o pensamento de que a maneira 

tradicional de ensino é a mais adequada, pois o ensino através da tecnologia em sala, contribui 

significativamente para a aprendizagem de seus alunos e amplia os espaços da informação.  

1.2. O USO DAS TECNOLOGIA DIGITAIS NO BRASIL 

Atualmente vive-se uma realidade em que a utilização de ferramentas tecnológicas 

no processo de ensino aprendizagem amplia-se rapidamente em função da disponibilidade de 

diferentes tecnologias, não só utilizadas como mídias auxiliares e facilitadoras, mas também 

como mediadoras e estruturadoras educacionais, em busca de novos conhecimentos com a 

rapidez necessária a um mundo globalizado. 

O tema o uso de tecnologia no processo educacional é amplo, mas continua sendo 

interessante e criativo em suas produções. Embora pareça haver pouca novidade acerca da 

discussão do tema, devemos reconsiderar o papel da escola nesse novo contexto, as 

habilidades do professor que é preparado em um ensino baseado no acúmulo de informações, 

os alunos em contato com as tecnologias digitais, fora do âmbito escolar e o mundo virtual 

fazendo parte do cotidiano das pessoas, de forma que isso implica no acesso à informação em 

nível planetário. 

Sabemos, no entanto que os meios, por si sós, não são capazes de trazer melhorias 

para o processo educacional e que eles são ineficientes se usados como o fator mais 

importante ou sem reflexão humana. Mesmo aqueles que defendem o uso da tecnologia na 

educação devem adequar-se às necessidades de determinado projeto político-pedagógico, 

pondo-se a serviço de seus objetivos e nunca os determinando. 

O objetivo principal deste trabalho é avaliar a importância do uso de tecnologias na 

educação infantil. Como a expansão tecnológica está cada vez mais presente no dia-a-dia das 

sociedades contemporâneas, evidentemente que o contexto escolar também deve utilizar 

ferramentas e mídias atuais, para uma educação adequada e desejável, a fim de atender às 

novas demandas educacionais, em nova ordem econômica mundial. 

O uso dessas tecnologias digitais, ou seja, a utilização dos meios tecnológicos, como 

computadores, celulares, tablets, foram os recursos mais usados nesse período atípico das 

aulas remotas e, atualmente já fazem parte do dia-a-dia da maior parte da sociedade. Deste 

modo, necessitamos aprender a usar de maneira significativa estes recursos disponíveis e 

evidentes no nosso meio. 
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De acordo com o Ministério da Educação (Link: http://portal.mec.gov.br 

/component/tags/tag/33994), as tecnologias na educação estão acessíveis a 24,8 milhões de 

estudantes das escolas públicas brasileiras. Em 2009, 332 mil professores foram capacitados 

para trabalhar com as tecnologias em sala de aula. Até o fim do mesmo ano, cerca de 303 mil 

participaram de cursos de formação.  

Entretanto, o Brasil ainda não está com a classe de professores aptos a utilizarem as 

tecnologias de comunicação na educação, a realidade é outra. A maneira como o sistema 

educacional incorpora as TICs, afeta diretamente a diminuição da exclusão digital 

existente no país. No entanto, a taxa de exclusão digital no Brasil é muito alta. Ainda nos dias 

atuais, a educação padece de sérias questões relacionadas a utilização das TICs. Existem 

vários pontos a serem melhorados para alcançar os resultados esperados 

A UNESCO (2009), acredita que as TICs podem contribuir com o acesso universal da 

educação, a equidade na educação, a qualidade de ensino e aprendizagem, o desenvolvimento 

profissional de professores, bem como melhorar a gestão, a governança e a administração 

educacional ao fornecer a mistura certa e organizada de políticas, tecnologias e capacidades. 

A Unesco ainda, aborda as TIC para a educação de forma abrangente por meio de uma 

plataforma intersetorial própria, focada no trabalho conjunto dos setores de Comunicação e 

informação, Educação e Ciências, onde as questões sobre acesso, inclusão, equidade e 

qualidade na educação são tratadas. E foi na busca de soluções que a Unesco procurou 

cooperar com o governo brasileiro na promoção de ações de disseminação de TIC nas escolas 

com o objetivo de melhorar a qualidade do processo de ensino-aprendizagem, entendendo que 

o letramento digital é uma decorrência natural da utilização frequente dessas tecnologias. 

(UNESCO, 2009) 

A Unesco no Brasil conta com a permanente parceria das Cátedras UNESCO em 

Educação a Distância em várias universidades brasileiras, que utilizam as TIC para promover 

a democratização do acesso ao conhecimento no país.  

Porém, as TICs possibilitam a adequação de uma conjuntura do meio de aprendizagem 

nas diferentes salas de aulas, assim as tecnologias passaram a oferecer recursos didático capaz 

de se adequar as necessidades de cada aluno em determinadas situações. As oportunidades 

exploradas com o uso das TICs, possibilita que o mestre de sala apresente de maneira 

diferenciada as informações necessárias para a formação acadêmica do aluno. São através das 

TICs, que as informações são alcançadas no momento necessário e de acordo com o interesse 

do acadêmico, assim fica mais fácil para o aluno chegar até a informação precisa. Quando 
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utilizadas, aumenta a metodologia de ensino, e criam ambientes virtuais de aprendizagem, 

contribuindo com que o aluno possa receber o ensino necessário.  

Sabemos que, o uso das TICs na educação provoca diferentes formas de comunicar-se, 

de aprender, de ensinar e principalmente de pensar. O conhecimento chega onde era 

inacessível, ajuda aqueles que não sem perspectiva de conhecimento, a tecnologia e a 

informática vai além de uma cidade grande, o computador ou um smartfone traz um leque de 

oportunidades aonde menos se esperava. De acordo com Vieira (2011) há duas possibilidades 

para fazer o uso das TICs, a primeira é de que o professor deve fazer uso deste para instruir os 

alunos e a segunda possibilidade é que o professor deve criar condições para que o aluno 

descreva seus pensamentos, reconstrua-os e materialize-os por meio de novas linguagens, 

nesse processo o educando é desafiado a transformar as informações em conhecimentos 

práticos para a vida. Pois ainda como diz o autor: 

Compreendemos, que com a implantação da tecnologia, a educação não mudará por 

completo e passará a ser a melhor do mundo. É de fundamental importância que o núcleo 

gesto de cada instituição de ensino faça seu papel nessa nova jornada educativa, e a sociedade 

não deixe sua parte de fora, pois ela quem conduz a informação e abre espaço para o 

conhecimento continuado em diferentes locais do País. O aluno também precisa ter o 

compromisso com o ensino-aprendizagem, e ser comprometido com o uso das tecnologias. 

1.2. O USO DAS TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

As crianças são sujeitos, históricos e culturais que interagem no e com o meio em que 

vivem. Deste modo, para Vygotsky (1991), o desenvolvimento cognitivo da criança se dá por 

meio da interação social com outros indivíduos e com o meio. Nessa perspectiva, acredita-se 

que as características individuais estão interligadas na troca com o coletivo. Ou seja, o 

individual de um ser humano foi constituído e estruturado por meio da relação com os outros 

indivíduos, por isso, a interação social é muito importante para o indivíduo, pois a criança 

aprende a conviver com outras pessoas. 

O uso de tecnologias na educação infantil contribuirá de forma lúdica para o 

aprendizado das crianças, já que elas possuem contato com os diversos meios tecnológicos, o 

que facilita o processo de introdução dos mesmos nas salas de aula. Dessa forma um trabalho 

educativo bem escolhido pelo professor pode ajudar no processo de alfabetização, necessário 

aos educandos ao longo da vida. 
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Para Vygotsky (1998), a criança é um sujeito histórico pertencente a uma determinada 

cultura que a influência e por ela é influenciada. Pois, a interação na infância da criança com 

outras pessoas faz com que o processo de construção de conhecimento se desenvolva. Então, 

nesse sentido podemos dizer que as novas tecnologias junto com a prática pedagógica podem 

contribuir para o desenvolvimento das crianças. 

Martins (2010) destaca que a aprendizagem da criança começa muito antes da 

aprendizagem escolar, já que possui uma bagagem histórica. Para ele, as crianças aprendem 

muito antes de chegar ao convívio escolar, à chegada da criança na escola introduz elementos 

novos no seu desenvolvimento, por meio de um mediador, que conduzirá o processo de 

desenvolvimento individual e histórico social. Dessa maneira, seu ponto de partida são as 

funções psicológicas dos indivíduos, as quais identificou como elementares e superiores, 

tendo como seu objeto de estudo: a consciência. 

Diante disso, o professor tem como objetivo mediar no processo de desenvolvimento 

do aluno e para que tenha um planejamento e atividades pedagógicas de qualidade. Conforme 

afirma no Artigo 13, na Leis de Diretrizes e Bases da Educação 

 

Art. 13. Os docentes incumbir-se-ão de: I – participar da elaboração da 

proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. II – elaborar e cumprir 

plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de 

ensino. III – zelar pela aprendizagem dos alunos (BRASIL, 1996) 

 

 

O papel do professor é ensinar, fazer com que aluno adquira a aprendizagem e 

desenvolva seus conhecimentos. Diante disso, é preciso responsabilidade dos docentes em 

relação a educação, principalmente em relação a tecnologia na escola, na qual precisam de 

mais informação e habilidade para utilizar essas novas ferramentas no meio educacional. 

Para Gadotti (2000, p.38), a escola precisa ser o centro de inovações e tem como papel 

fundamental “[...] orientar, criticamente, especialmente as crianças e jovens na busca de uma 

informação que os faça crescer e não embrutecer”. Para o autor, é necessário iniciar a 

educação tecnológica desde a mais tenra idade, ou seja, a partir da Educação Infantil e a 

escola precisa oferecer uma formação em que todos interajam, para haver interesse e uma boa 

formação efetivando a educação de qualidade. 

O uso de tecnologias digitais da informação e comunicação na escola possibilitará a 

formação “[...] indivíduos mais criativos que estarão adquirindo novos conhecimentos e 

integrando-se com um novo modo de aprender e interagir com a sociedade” (PEREIRA; 

LOPES, 2005, p. 02). Assim, é preciso formar alunos criativos, para que possam atingir novos 
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conhecimentos, por meio das tecnologias e assim interagir com a sociedade. Lembrando que, 

“[...]não é a tecnologia que criará a mudança na educação, mas é o poder da tecnologia que 

permitirá aos professores e alunos fazerem as mudanças necessárias” (HEIDE; STIL-BORNE, 

2000, p.282). 

Deste modo, o professor precisará inserir essa nova ferramenta aos seus conteúdos 

curriculares, aumentando a interação dos alunos e motivando para uma aprendizagem mais 

significativa. Atualmente o indivíduo necessita do auxílio de tecnologias para que consiga 

acompanhar o desenvolvimento do mundo e, assim, se adequar aos avanços tecnológicos e ao 

mercado de trabalho. 

Diante disso, no âmbito educacional essa dificuldade aumenta, pois é fundamental que 

o professor esteja qualificado para esse novo processo de desenvolvimento. Para que aluno e 

professor consigam essas mudanças necessárias, é de dever do professor estar preparado para 

essa nova era digital, e cabe ao aluno se apropriar do conhecimento transmitido à ele. 

Como modelo que é para os mais novos, adotando determinados comportamentos e 

atitudes em face das tecnologias. Por outro lado, perante os produtos tecnológicos o educador 

deverá assumir-se com conhecimento e critério, analisando cuidadosamente os materiais que 

coloca à disposição das crianças (FOLQUE, 2011, p.9) 

O professor precisa ter conhecimento e critério para que os materiais e até mesmo os 

conteúdos trabalhados por meio da tecnologia sejam considerados para que não ocorra 

irresponsabilidades por parte do professor ao transmitir atividades para as crianças. As 

crianças nascidas na chamada Geração Z estão aprendendo a conviver desde muito cedo com 

tablets, notebooks, smartphones e, obviamente, também estão interagindo de forma diferente 

com o mundo. Isto tem gerado muitas discussões sobre a influência da tecnologia na infância. 

É fundamental ter cautela, porque o uso indevido pode causar sérios problemas. 

Assim, é importante orientar para que as crianças não passem muito tempo em contato com a 

internet, podem desenvolver problemas de saúde mental, como depressão, ansiedade e 

agressividade. Além destes, outros problemas também são apontados, como torcicolo causada 

por horas excessivas diante do smartphone, inchaço, dor e dormência nos dedos causados por 

digitação repetitiva, dores nos ombros e nas costas por utilização excessiva de tablets. Para 

lidar com o problema, é importante instruir e tomar medidas de segurança simples para que 

seja protegida de crimes comuns que acontecem via internet (FOLQUE, 2011). 

É essencial saber selecionar programas educativos de boa qualidade que possam 

desenvolver o cognitivo de cada criança, e principalmente poder adquirir o conhecimento 

pedagógico. Para que o desenvolvimento das crianças aconteça, é de extrema necessidade que 
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o professor saiba lidar com a tecnologia, para que possa ter interatividade, incluindo 

conteúdos em vídeo e games, slides, músicas e diferentes outros métodos ativos em que o 

aluno se torna protagonista em sala de aula. 

As ferramentas que a tecnologia apresenta permitem a personalização do processo de 

aprendizagem, com aplicativos e softwares, que utilizando inteligência artificial, são capazes 

de assimilar o nível de conhecimento e como o estudante aprende. 

Na Educação Infantil, é necessário utilizar essas tecnologias de maneira disciplinar e 

pedagógica, com caráter educativo e por esse motivo é fundamental estar incluso no Projeto 

Político Pedagógico da escola. Para que, assim o uso das tecnologias seja entendido pela a 

sociedade como contribuição na aprendizagem e nas relações sociais (FOLQUE, 2011). 

Atualmente, existe uma geração de crianças com muita agilidade em manipular esses 

aparelhos tecnológicos, pois desde muito pequenas já tem o contato com esse meio. Desta 

forma, verifica-se a importância das tecnologias com atividades pedagógicas dentro do âmbito 

educacional, para que esses alunos se apropriem dos conhecimentos científicos e ao mesmo 

tempo consigam desenvolver suas habilidades. 

Portanto, com a existência desses meios de comunicação, é praticamente impossível 

privar as crianças do conhecimento, da diversão e da comunicação proporcionada por essas 

tecnologias digitas, e por consequência disto, o aluno potencializará novos aprendizados e se 

apropriarão de saberes. 

Para Folque (2011), duas são as causas dessa preocupação, a falta de conhecimento 

dos pais acerca das tecnologias e as dificuldades de estabelecer sobre os filhos. Em outras 

palavras, os pais que encontram obstáculos ao manusear a tecnologia, provavelmente não 

conseguem proporcionar aos seus filhos um acesso a tecnologia de forma garantida. Por esse 

motivo, é de grande importância o papel da escola na vida dessas crianças, que tem o objetivo 

de mediar de forma segura por meio de atividades educativas o desenvolvimento cognitivo de 

cada aluno. 

De certo modo, a criança gosta da tecnologia, independentemente da idade, da classe 

social ou até mesmo cultural. A tecnologia acaba sendo um meio lúdico no qual são 

indispensáveis para uma boa prática pedagógica é um elemento de inteiração social e 

propagação da cultural. São de fundamental importância e indispensáveis para o 

desenvolvimento e amadurecimento psicólogo, social e cultural de uma criança. Assim, o 

educador deve estar preocupado em buscar caminhos para: Inclusão de projetos de 

Entretenimento, de jogos lúdicos, nas aulas das crianças da educação infantil. 
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Para Levy (1993, p. 66) “[...] os meios de comunicação que permitem a exteriorização 

do pensamento, de uma função cognitiva, ou de uma atividade mental.” Deste modo, o autor 

cita essas novas tecnologias como um estímulo a mudança em nossas formas de processar o 

pensamento e o conhecimento, que para ele é construído em rede. 

As novas tecnologias têm um papel importante para a educação de nossas crianças, 

porém, é necessário que sejam bem articuladas para que consequentemente a criança se 

desenvolva e uma das necessidades fundamentais, é a proposta pedagógica trabalhando junto 

com a tecnologia. 

 

[...] as mídias apresentam-se, pedagogicamente, sob três formas: como 

conteúdo escolar integrante das várias disciplinas do currículo, portanto, 

portadoras de informação, ideias, emoções, valores; como competências e 

atitudes profissionais; e como meios tecnológicos de comunicação humana 

(visuais, cênicos, verbais, sonoros e audiovisuais) dirigida para ensinar a 

pensar, ensinar a aprender a aprender, implicando, portanto, efeitos didáticos 

como: desenvolvimento de pensamento autônomo, estratégias cognitivas, 

autonomia para organizar e dirigir seu próprio processo de aprendizagem, 

facilidade de análise e resolução de problemas, etc. (LIBÂNEO, 2003, p. 70) 

 
 

Na Educação Infantil no ensino público, as tecnologias disponíveis são as televisões e 

DVDs, contrapondo a escola privada na qual possuem mais recursos tecnológicos. Deste 

modo, o educador necessita garantir que aquela programação seja adequada para a idade, 

tendo um objetivo específico para a utilização de computadores para que consiga fazer parte 

da proposta pedagógica. 

Para Vygotsky (1991), a memória infantil é diferente da memória do adulto, pois os 

modos de organização do processo de rememoração é o que faz com que essa diferença 

ocorra. O adulto possui marcas de suas experiências prévias e para lembrar-se de algo novo, 

faz associações com o que já está em sua mente, junto as suas experiências e já a criança por 

ter menor diferenciação entre a percepção e a memória, guarda as informações de maneira não 

aprimorada na mente e recorre a elas sem elaboração consciente, ou seja, recupera uma 

imagem vivida daquilo que foi memorizado por ela. E ainda afirma que a criança pequena 

“pensa lembrando”, de acordo com Vygotsky: 

 

A verdadeira essência da memória humana está no fato de os seres humanos 

serem capazes de lembrar ativamente com a ajuda de signos. Poder-se-ia 

dizer que a característica básica do comportamento humano em geral é que 

os próprios homens influenciam sua relação com o ambiente e, através desse 

ambiente, pessoalmente modificam seu comportamento, colocando o sob seu 

controle. (VYGOTSKY, 1991, p. 58) 
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A citação acima, nos faz refletir que a criança necessita de ajuda para memorizar, por 

conta disso é fundamental trabalhar com a Educação Infantil incluindo essa inovação 

tecnológica, para que elas consigam ver as imagens e assim associa-las com as palavras e com 

isso chegar ao desenvolvimento psíquico. A criança na fase infantil, está no processo da 

imaginação humana, e cabe ao professor, saber utilizar o meio das tecnologias para 

desenvolver ações estruturantes para a formação do aluno de maneira prazerosa. Segundo 

Girardello (2005), as crianças imaginam quando veem televisão e acessam a internet, 

recriando as imagens nos seu faz-de-conta, elaborando-as e fazendo-as suas. 

O real e o imaginário é algo que a criança faz a maior parte do seu tempo, brincando 

com a televisão, com os jogos eletrônicos, computador, histórias em quadrinhos ou contos de 

fada. A televisão é uma variável de acordo com a vida de cada criança e o importante é se 

preocupar quanto tempo a criança assisti TV por dia e que tipo de programa a criança está 

acompanhando, se caso for uma criança alienada, é necessário um adulto intervir e esse papel 

cabe a escola também. 

As crianças da atualidade crescem nesse meio digital, desde muito pequenas já 

começam a ver filmes de desenhos animados, personagens que lhes chamam a atenção e 

acabam ficando concentrados na tela. Ao crescer continuam ainda mais com esse enfoque na 

tecnologia, na qual as informações chegam com grande facilidade e comodidade. 

A tecnologia pode ser uma grande aliada no processo de ensinoaprendizagem das 

crianças, tanto na escola quanto em casa. Mas, é necessário que esse uso seja fiscalizado e 

equilibrado para que tenha um bom resultado e evite influências negativas para as crianças. 

A utilização frequente da tecnologia na infância, ocasionará uma grande dificuldade de 

armazenamento na memória das pessoas, por conta das informações já serem salvas nos 

computadores, em cartões, onde será pouco utilizada a memória humana. Assim, quando as 

crianças atingem a idade adulta diminuem a capacidade de memorizar informações de forma 

proveitosa. Deste modo, é necessário que desde a Educação Infantil, a família e a comunidade 

estejam presentes na vida escolar e digital das crianças, para que as mesmas não utilizem a 

tecnologia para atividades inadequadas e fiscalizando o tempo de utilização dessas novas 

tecnologias. 

A tecnologia vinha adquirindo cada vez mais espaço nas salas de aula e nessa nova 

roupagem da educação tornou-se essencial. Atualmente é o meio de aprendizagem utilizada 

também forma de interação entre professor e professor, e também professor e aluno, 

transformando a escola em ambiente atrativo, interessante a todos. A estrutura na educação 

vem sendo transformada pelas tecnologias. 
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Essa mudança é muito importante para o desenvolvimento da aprendizagem, pois a 

Internet pode disponibilizar conhecimento de forma ampla e de fácil acesso. Apesar de todas 

as vantagens proporcionadas, é necessário analisar a forma como a tecnologia escolar deve ser 

introduzida e as restrições que devem ser respeitadas.  

A informática é uma área do conhecimento muito utilizada nos dias de hoje no 

processo educacional, ela leva o aluno a desenvolver várias atividades do dia a dia, os alunos 

que em sua maioria procuram utilizam o computador como fonte de pesquisa, a internet. 

O computador é uma ferramenta rica, poderosa que está expandindo segundo recursos 

financeiros das escolas. Como qualquer ferramenta educacional, possui vantagens e 

desvantagem, é mais apropriado para algumas aplicações do que para outras, a adapta melhor 

a certos estilos de ensino que a outros, e não é resposta para todos os problemas educacionais, 

nem representa o fim do que é bom no sistema educacional (COBURN, 1988 p.08) 

A tecnologia pode ajudar muito no conhecimento, o aluno pode viajar o mundo inteiro 

sem sair da frente do computador, mas é preciso saber utilizar essa tecnologia a favor do 

conhecimento, pois muitas vezes ela pode ser um problema. Pois muitos alunos utilizam seus 

computadores, tablet, celulares para divertimento apenas, para jogar, tirar fotos, conversar em 

redes sociais, mas a era da informação vai além disso, pode construir conhecimento. 

O uso do computador deve ser feito com responsabilidade, ou seja, esta é uma 

ferramenta que deve ser utilizada tanto pelo professor quanto o aluno para observar, 

desenvolver ou solucionar uma determinada atividade, ou conteúdo. Mas antes do professor 

levar os alunos para o laboratório de informática, o mesmo deve elaborar com antecedência o 

planejamento da aula, pois o uso dessa ferramenta tecnológica deve ser para algum fim, ou 

atingir um objetivo dentro da disciplina e não apenas um passa tempo. 

1.3. A IMPORTANCIA DAS TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Ao investigar sobre o avanço das tecnologias na sociedade, percebemos que a 

educação não ficou aquém deste processo de evolução tecnológica. A educação está 

intrinsecamente ligada ao desenvolvimento econômico, social e político de um país, a 

inserção das novas tecnologias na educação permite a utilização de instrumentos que ampliem 

o desenvolvimento pedagógico da escola. 

Percebemos que, desde muito cedo, a maioria das crianças tem acesso ao mundo 

digital, por meio de tablets, de computadores, de vídeo games, de celulares, de televisão, entre 

outros aparelhos eletrônicos. A utilização de tecnologias na infância provoca questionamentos 
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quanto ao desenvolvimento afetivo, cognitivo e social da criança, na qual a mesma acaba 

substituindo amizades reais por amizades virtuais e preferem se divertir com jogos eletrônicos 

e redes sociais. Ao invés de brincar de correr, brincar de boneca, amarelinha, jogar bola e 

tantas outras brincadeiras tradicionais e divertidas que auxiliam na interação social na qual 

envolve atividade física e as relações sociais. 

As crianças do período moderno não expressam publicamente seus sentimentos, 

aflições e desejos por meio do mundo real, com isso isolam-se dentro de seus domicílios, já 

que, a tecnologia satisfaz a suas necessidades (PREVITALLE, 2006). Para o autor, as crianças 

da atualidade não expressam seus sentimentos para as pessoas a sua volta, elas simplesmente 

guardam aquele sentimento para elas e acabam se expressando por meio das tecnologias, ou 

seja, se excluindo do meio social, na qual interage consigo mesma. 

 
As finalidades dos meios no processo de ensino e da aprendizagem, devem 

estar expressas nos planos de ensino dos professores e no Projeto Político 

Pedagógico das instituições. As TIC, nesse contexto, precisam se prestar a 

potencializar a articulação do conhecimento das diversas áreas, de modo a 

promover uma integração das disciplinas e o envolvimento dos alunos e 

professores em atividades socialmente relevantes e significativas 

(BORTOLOZZO, 2008, p. 24). 

 

Por outro lado, a inserção das tecnologias nas escolas aprimora o desenvolvimento 

afetivo e a aprendizagem e, não apenas como instrumento sem utilidade. De acordo com a 

(LDB) Lei de Diretrizes e Bases n° 9.394 de 20 de dezembro de 1996, é assegurado que a 

educação escolar não deve se excluir da atualidade, no que se refere as relações sociais e ao 

trabalho. 

De acordo com a LDB, as escolas precisam abranger mais o conhecimento sobre as 

questões sociais e políticas para que assim, os educandos possam se tornar cidadãos críticos e 

participativos. Mas, para que isso aconteça é necessário que a escola cumpra seu papel social 

e de maneira adequada, que inclua as novas tecnologias no âmbito educacional e contribua 

com o desenvolvimento das crianças. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB 1996, indica a inclusão 

digital na educação como forma de alfabetização digital em todos os níveis de ensino. Com 

essa nova ferramenta tecnológica, a oportunidade de propiciar a interação e a comunicação 

social, ajudando em uma nova forma de aprender, ensinar e produzir conhecimento. Segundo 

Teruya (2009, p.89) a tecnologia digital no ambiente escolar “[...] pode oferecer 

desenvolvimento social, profissional e do grupo com maior agilidade e dinamismo, mas é 

necessário formar docentes para o uso dessas mídias no espaço escolar”. 
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Com os avanços tecnológicos nossa sociedade, a escola é a principal instituição que 

tem o dever de apoiar as crianças com essas novas ferramentas digitais, para que desenvolvam 

o senso crítico e contribua para o processo de ensino e aprendizagem. Os profissionais da 

educação precisam estar aptos, ou seja, preparados para ensinar as crianças a utilizar essas 

ferramentas digitais de forma pedagógica, para que seja útil para o aprendizado das crianças. 

Os alunos precisam ser instigados pelos professores, para despertar a curiosidade, mas 

também a investigar as fontes confiáveis, a fim de adquirir informação confiável, 

desenvolvendo habilidades, gerando inquietações e sendo o personagem principal na busca 

dos saberes. 

Com a chegada das tecnologias nas escolas surge um grande desafio para escolas e 

professores: aliar educação e tecnologia. Foi o tempo em que, a escola era o principal meio de 

aprendizagem, com a internet as informações se tornaram mais acessíveis e os alunos já 

chegam com certo conhecimento dentro da sala de aula. Assim, foi necessário organizar as 

propostas pedagógicas para incorporar as Tecnologias de Informação e Comunicação no 

ambiente escolar. 

Em relação a adaptação das escolas, esta, por sua vez, acaba sendo um lento processo. 

Muitos educadores ainda se sentem inseguros e despreparados frente as tecnologias, porém, é 

preciso que ocorra uma mudança de consciência, e admitir que o mundo mudou e não tem 

mais volta. 

Os alunos por crescerem em uma sociedade permeada de recursos tecnológicos, são 

hábeis manipuladores da tecnologia e a dominam com maior rapidez e desenvoltura que seus 

professores. Mesmo os alunos pertencentes a camadas menos favorecidas têm contato com 

recursos tecnológicos na rua, na televisão, etc., e sua percepção sobre tais recursos é diferente 

da percepção de uma pessoa que cresceu numa época em que o convívio com a tecnologia era 

muito restrito. (ALMEIDA,2000c, p.108) 

Neste contexto, é necessário aproveitar a desenvoltura dos alunos ao utilizar as 

tecnologias e ensiná-los a explorar e aprimorar seus conhecimentos. Buscar formação e 

atualização que garantam uma melhor atuação frente a educação é fundamental, tem os 

professores que já perceberam o potencial das novas ferramentas, levando novidades e 

interação para a sala de aula. Esta intervenção é fundamental para que se alcance os objetivos 

propostos, sendo necessário tomar a iniciativa e buscar mais conhecimento sobre as 

tecnologias, para que consigam ensinar os alunos adequadamente. 

A importância da tecnologia na educação é tornar as aulas mais atraentes e inovadoras, 

ampliando a possibilidades para professores e para alunos transformando a aprendizagem, 
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assim deixando-a mais significativa, auxiliar na melhoria do desempenho dos alunos, 

incentivando a autoconfiança a afetividade, a autonomia e a socialização entre os docentes e 

alunos, despertar a curiosidade e as novas descobertas, estimular os alunos a aprenderem e a 

ensinarem. Deste modo, o uso das tecnologias na educação Infantil é muito importante para o 

desenvolvimento dela na sociedade, por tanto no próximo capitulo vai especificar mais essa 

questão do uso das tecnologias 
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CAPÍTULO II – O PROFESSOR E AS NOVAS TECNOLOGIAS 

 

Para discutir o trabalho docente e as novas tecnologias, faz-se necessário 

compreender que ambos estão inseridos num sistema econômico contraditório, denominado 

capitalismo. O sistema capitalista estrutura-se valendo-se da apropriação da força de trabalho 

do operário pelo capitalista. O trabalho docente, como qualquer outro na sociedade capitalista, 

tem absorvido tecnologias que visam a maior produtividade, uma vez que o sistema capitalista 

quer aumentar cada vez mais a extração de mais-valia. Sem entrar na discussão sobre o 

produto do trabalho docente, Marx (citado por NASCIMENTO, 2002) nos alertar.  

 

Nos estabelecimentos de ensino, por exemplo, os professores, para o 

empresário do estabelecimento, podem ser meros assalariados; há um grande 

número de tais fábricas de ensino na Inglaterra. Embora eles não sejam 

trabalhadores produtivos em relação aos alunos, assumem essa qualidade 

perante o empresário. Esta permuta seu capital pela força de trabalho deles e 

se enriquece por meio desse processo. O mesmo se aplica às empresas de 

teatro, estabelecimentos de diversão etc. O ator se relaciona com o público 

na qualidade do artista, mas perante o empresário é trabalhador produtivo. 

 

Esse autor chama a atenção para o fato de que o trabalho docente pode ser 

comparado com qualquer outro, já que seu produto, a formação do aluno, a priori, é visto 

como mercadoria produzida por um “trabalhador produtivo”. Com base nessa constatação, 

podemos afirmar que o capitalista utiliza a introdução de novas tecnologias no processo de 

trabalho como estratégia de aumento da mais-valia e de controle sobre o “produto” a ser 

obtido. 

Isso nos remete a entender o trabalho docente engendrado na dinâmica da sociedade 

em que a relação capital–trabalho influencia e é influenciada pelas relações sociais. Segundo 

Carnoy (1993, p. 122), os pensadores educacionais abordam a relação entre trabalho e escola 

baseando-se em algumas perspectivas interpretativas: os pontos de vista progressivo, 

funcionalista e crítico-progressivo sobre a educação e trabalho. Utilizando-se dessas 

perspectivas, ele afirma: 

 

A escola é moldada pelas estruturas de classe e pela produção capitalista 

antidemocrática, mas também é moldada pelo conflito social que ocorre a 

respeito dessa injustiça e das possibilidades políticas de, numa democracia 

capitalista, expandir a própria democracia. O fato de predominar um ou 



33 

 

outro desses movimentos é determinado pelo conflito social mais amplo e 

pela relação de forças políticas dos grupos envolvidos. 
 

Carnoy (1993) nos ajuda a entender que a escola funciona como reprodutora das 

relações sociais capitalistas e da divisão capitalista do trabalho. No espaço escolar, então, 

acontecem conflitos entre diversos interesses ligados à estrutura de classes e a outros 

agrupamentos sociais (raça e etnia, por exemplo). Analisando dessa forma, compreendemos 

por que a origem da moderna escola está ligada à necessidade de um espaço de formação da 

força de trabalho para o capital. 

Enguita (1993, p. 78) levanta a questão de como tornar o trabalho na escola “desamarrado” 

do contexto da economia capitalista. Ele defende a necessidade de um ensino politécnico, voltado para 

o desenvolvimento do educando. Mas ele faz o seguinte alerta 

 

O caso é que a educação formal serve para muitas outras coisas além da 

qualificação da força de trabalho: é um estacionamento onde deixar as 

crianças, oculta o desemprego real, forma bons cidadãos, educa futuros 

consumidores, adestra trabalhadores dóceis, facilita a justificação 

meritocrática da divisão em classes da sociedade capitalista, permite que a 

propriedade se esconda atrás do emaranhado da administração, oferece uma 

oportunidade a capitais improdutivos, satisfaz a demanda popular de cultura 

e distrai a população de outros problemas mais importantes, etc. 

 
A multiplicidade de funções elencada para a escola nos dias atuais reforça a visão do espaço 

escolar como uma arena de conflitos ideológicos. Oliveira (1999, p. 49) destaca o papel da escola 

como espaço dinâmico de correlação de forças no sistema capitalista. 

 

Reconhecer a Escola como um espaço social de convivência e de relações 

conflituais, em seu aspecto educativo e de local de trabalho, é percebê-la 

como um espaço não só da reprodução, mas também de resistência e, 

portanto, de luta, em espaço dinâmico onde sujeitos sociais se confrontam. 

 

A introdução de novas tecnologias no trabalho e a mudança na sua organização acontecem, 

fundamentalmente, de acordo com a demanda da produção do sistema capitalista. Essa demanda é 

imposta pela sociedade à escola e atinge diretamente os professores, visto que ter cidadãos que saibam 

usar computadores é condição importante para o desenvolvimento tecnológico. Esse é um exemplo da 

influência do processo de reestruturação produtiva capitalista sobre a escola. Oliveira (1996, p. 99) nos 

conta sobre uma das consequências da reestruturação capitalista para o trabalhador: 

 

O quadro de reestruturação capitalista tem-se pautado pela eliminação de 

postos de trabalho, produto de um aumento crescente de novas tecnologias 

em substituição do trabalho humano. O desemprego estrutural surge a partir 

do desenvolvimento da automação, informatização e da robótica nos 

processos produtivos combinados com as novas tecnologias de gestão da 

força de trabalho. 
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Entretanto, como tudo é contraditório no capitalismo, não podemos enxergar a introdução de 

novas Tecnologias Digitais apenas como uma imposição desse sistema, mas também como um direito 

à cidadania e a todo tipo de linguagem e, ainda, como forma de aprimoramento docente. Existem duas 

possibilidades com base na utilização da informática nos processos educativos: 

 

Universidades, escolas, centros de ensino, organizações empresariais, grupos 

de profissionais de design e hipermídia, lançam-se ao desenvolvimento de 

portais educacionais ou cursos a distância por meio da TIC (Tecnologia da 

Informação e Comunicação), os quais podem suportar tanto as tradicionais 

formas mecanicistas de transmitir conteúdos digitalizados como processos 

de produção colaborativa de conhecimento (ALMEIDA, 2003, p. 201). 

 

Segundo o mesmo autor, em quaisquer dessas formas, ou seja, como processos 

mecanicistas de transmissão de conteúdos ou como processos de produção colaborativa de 

conhecimentos, a educação com suporte nas Tecnologias Digitais tem como base o respeito à 

diversidade, o estímulo ao debate, a construção de saberes com a presença de um professor 

para mediar o processo de aprendizagem dos alunos. Assim, o uso de forma mecanicista, 

transmitindo conteúdos digitalizados, pode ser o primeiro passo para começar a pensar a 

educação on-line, enriquecida pela Tecnologia Digital. Essa visão, bastante otimista da 

utilização da TD, é um exemplo das contradições a sua inserção na escola. 

2.1. O USO DAS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

Estamos vivendo em um momento ímpar da nossa história, com a pandemia do 

coronavirus, onde a tecnologia está sendo cada vez mais utilizada na educação, com a 

finalidade de auxiliar as crianças no desenvolvimento de competências e habilidades, bem 

como em seu processo de aquisição do conhecimento. 

A tecnologia, como prática pedagógica destinada a atender às necessidades 

educacionais específicas dos alunos, exige cada vez mais novas estratégias no processo de 

ensino. Os professores estão em buscar de uma formação mais abrangente para aumentar o 

conhecimento de diferentes áreas, o que é essencial para atender às necessidades da sala de 

aula e promover situações e ambientes que sejam propícios à aprendizagem de todos os 

alunos. 

As estão expostas a diversos meios tecnológico no dia-a-dia, o uso de práticas 

educacionais na educação infantil promoverá de forma interessante a aprendizagem das 

crianças, facilitando o processo de sua introdução na sala de aula. Dessa forma, o uso das 
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tecnologias tem de ser cuidadosamente selecionado pelo professor pode ajudar os alunos a 

completar o processo de alfabetização de uma vida. 

Nesse sentido é de suma importância direcionamos os dispositivos tecnológicos 

fundamentais propícios para a faixa etária da Educação infantil, pois as crianças tem uma 

facilidade no manuseio dessas tecnologias , no qual isso implica na seleção de aplicativos 

direcionais propostos pelos professores com o objetivo principal a aprendizagem , para isso 

devemos buscar meios interativos com comandos de voz que induza a criança  a desenvolver 

suas habilidades e competências, pois o momento proposto que vivemos nos faz refletir de 

que modo conseguiremos desenvolver o público infantil , no qual está em processo de 

desenvolvimento sem o principal que a interação e a convivência para isso a pesquisa mostra 

a importância da escolha dos meios digitais propícios para cada faixa etária. 

Atualmente, o Brasil vive em um cenário rodeado de tecnologias e, o atual contexto 

tecnológico é fundamental para o crescimento do docente em seu cotidiano acadêmico e 

social. Hoje, as informações tecnológicas estão disponíveis de formas diversas como, os jogos 

eletrônicos, o celular, o computador, a internet através das variadas redes sociais, entre outros. 

Com essas mudanças, adultos e jovens, independente de classe social conseguem aderir mais 

informações em diferentes contextos, assim os universitários atuais e futuros, passam a ter um 

avanço maior no conhecimento e no seu desenvolvimento intelectual e pessoal.  

De acordo com Rojo (2009), por efeito da globalização, o mundo mudou muito nas 

últimas décadas. Em termos de exigências de novos letramentos, é importante destacar as 

mudanças relativas aos meios de comunicação e à circulação da informação. Em virtude 

dessas mudanças, é importante reconhecer a emergência de um novo tipo de letramento no 

ensino, o qual deve ser aderido pelos docentes.  

O docente necessita ter consciência de que é a educação que deve ditar as regras, 

sendo a tecnologia o meio e a ferramenta do fazer pedagógico. Ela não pode ser o centro da 

ação. Não se pode deixar de enfatizar a importância de se repensar as práticas docentes a 

partir da valorização do processo de interação, cooperação e colaboração que devem estar 

presentes na preparação do professor. Considera-se que, para utilizar a tecnologia da 

informação e comunicação temos que antes de tudo, delinear nitidamente o papel do aluno e 

do professor em sala de aula. (Soffa e Torres, 2009).  

As tecnologias da informação e comunicação são recursos didáticos que auxiliam no 

processo de ensino-aprendizagem, mas não garantem por si só este processo. São recursos a 

mais e meios que podem tornar este processo mais interessante e interativo, motivando e 

contextualizando um tema estudado ou mesmo aplicando conceitos aprendidos em aulas 
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presenciais ou a distância. Ou seja, o emprego destas tecnologias não garantirá por si só a 

aprendizagem dos alunos, pois os mesmos são instrumentos de ensino que podem e devem 

estar a serviço do processo de construção e assimilação do conhecimento dos aprendizes. 

(Soffa e Torres, 2009).  

Em uma sociedade como a nossa, que vive em constantes mudanças, em que as 

Tecnologias de Informação e Comunicação são ferramentas presentes no dia a dia dos 

adultos, os componentes educativos sentem a necessidade de as integrar nas suas práticas 

educativas, fazendo com que essas informações agilizem ainda mais o processo de 

aprendizagem dos estudantes.  

As mudanças, ocasionam, em seu momento inicial, insegurança e receio para as 

pessoas que irão vivencia-las. E o papel do acadêmico e tão importante quanto ao do 

professor, porém essas mudanças ocasionam algumas insatisfações e deslumbramentos. 

Assim os professores acabam acusando seus alunos de desinteresse pelo que realmente é 

viável por causa da era modernizada.  

Ribeiro (2008) afirma que “leitores habilidosos compreendem textos, estejam eles no 

papel ou na tela, muito embora seus gestos de leitura possam passar por mudanças, leves ou 

incisivas” (RIBEIRO, 2008, p. 17). Portanto, é esse o contexto que demanda do Letramento 

Digital que tem alcançado importância nas pesquisas cientificas a fim de responder os 

questionamentos sobre sua eficiência no processo de conhecimento, voltado para a questão da 

leitura e da escrita. O ilustramento digital se apresenta na sociedade moderna como uma 

necessidade educacional e urgente. Ribeiro (2008) reforça que:  

 

Para alcançar algum grau de letramento digital, as pessoas precisam aprender 

ações que vão desde gestos e o uso de periféricos da máquina até a leitura 

dos gêneros de texto que são publicados em ambientes on-line e expostos 

pelo monitor. Por exemplo: sites podem conter crônicas, anúncios de 

emprego, anúncios publicitários, notícias, reportagens, ensaios, resumos de 

artigos científicos, os próprios artigos, etc. Em muitos casos, a diferença 

entre as novas mídias e os livros, por exemplo, é que impressos são mídias 

unplugged, off-line. (RIBEIRO, 2008, p. 40). 

 

 Todavia, na parte do ambiente educacional, o letramento digital veio para 

acrescentar significativamente a potencialidade de aprendizagem através do uso das TICs, em 

especial através do hipertexto. Com o letramento digital, o desenvolvimento no ensino, vai 

além do desenvolvimento de habilidades técnicas para uso de equipamentos e recursos 

tecnológicos. Para a utilização das TICs, é preciso que o indivíduo desenvolva habilidades e 

análise crítica e participe ativamente do processo de interação.  
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É notório que com as perspectivas das TICs, as faculdades e as universidades não 

debatam com seus alunos a utilização das mesmas em uma realidade educacional. Pois, a 

questão do debate é de grande relevância para a formação acadêmica desses indivíduos, com a 

diversidade tecnológica as informações podem ser dispersas, portanto, salientamos a 

importância de discutir o tema com os mesmos. Segundo Gesser (2012), as novas tecnologias 

trouxeram avanços na área da educação, em especial no ensino superior, com metodologias 

empregadas para se fazer ensino, nas diferentes formas de materialização do currículo, de 

aquisição ou de acesso às informações para a efetivação da aprendizagem.  

Já de acordo Pereira (s/d) diversos estudos têm mostrado as dificuldades de os 

professores utilizarem as TICs na prática pedagógica, ou seja, falta desenvolver as 

competências e habilidades necessárias que lhes permitem utilizá-las. É preciso que haja 

mudanças nos métodos de trabalho dos professores para que se desenvolva um trabalho de 

qualidade na sala de aula, fazendo uso das tecnologias da informação e comunicação 

(ALMEIDA E VALENTE, 2008). Usa-se o aporte para esta pesquisa a concepção de Kenski 

(2012) para definir tecnologia como a diversidade de conhecimentos e princípios científicos 

que são aplicados ao planejamento, à construção e à utilização de um equipamento 

empregados em diversas atividades. 

As TICs podem ser utilizadas em sala de aula através do planejamento didático, que 

pode ser uma organização fechada e rígida quando o professor trabalha com esquemas, aulas 

expositivas, apostilas e avaliação tradicional e que, de certa maneira, pode facilitar para os 

alunos, mas, por outro lado, transfere para o aluno um pacote pronto do conhecimento 

(MORAN, 2009). 

Compreende-se que a atual capacidade de aprendizagem, dos universitários com o 

novo modelo de ensino, através das TICs, é de tamanha importância para as competências do 

mundo atual e moderno. Porém, quando usada em sua metodologia.  

No entanto, quando se pretende utilizar qualquer tecnologia no processo ensino-

aprendizagem, o professor deve ter em conta a sua integração em uma perspectiva pedagógica 

para que esse uso seja o mais adequado possível. Um dos fatores primordiais para o processo 

é a organização das informações buscadas pelos alunos, onde o professor precisa criar formas 

de questionamentos para estimular o raciocínio lógico dos alunos e dessa forma, provocar um 

melhor nível de compreensão da tarefa exigida.  

 

No planejamento didático com uso das TICs, prevalece uma organização 

aberta e flexível quando se trabalha com projetos a partir de experiências 

adquiridas. Professores ao elaborarem um planejamento didático devem 
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saber que existe a necessidade de saber escolher aquilo que melhor possa 

atender aos alunos em consonância com a realidade atual (MORAN, 2009). 

 

Assim, os professores buscam está se adequando constantemente ao processo de 

mudança de acordo com os planejamentos didáticos para melhor atender as necessidades dos 

alunos, sempre em mudanças para alcançar melhores resultados.  

Segundo Sanders e Sauer (2010), apesar de o computador apresentar pontos positivos 

como recurso didático, ainda encontramos professores que apresentam certa resistência 

quanto ao uso do mesmo na preparação de uma aula. Mas, para as pesquisadoras, basta que se 

tenha interesse e força de vontade por parte do professor e da direção da escola, que essa 

resistência poderá ser contornada. 

Portanto o professor deve buscar ainda dentro de sua formação a adequação e 

exploração do seu potencial através das novas tecnologias de ensino e aprendizagem para 

trazer contribuições tanto para os estudantes quanto para os professores (SANDERS e 

SAUER, 2010, ps.7-8). Carece, aos professores mudarem o pensamento de que a maneira 

tradicional de ensino é a mais adequada, pois o ensino através da tecnologia em sala, contribui 

significativamente para a aprendizagem de seus alunos e amplia os espaços da informação.  

2.2. O USO DAS TECNOLOGIA DIGITAIS NO BRASIL 

De acordo com o Ministério da Educação (Link: http://portal.mec.gov.br 

/component/tags/tag/33994), as tecnologias na educação estão acessíveis a 24,8 milhões de 

estudantes das escolas públicas brasileiras. Em 2009, 332 mil professores foram capacitados 

para trabalhar com as tecnologias em sala de aula. Até o fim do mesmo ano, cerca de 303 mil 

participaram de cursos de formação.  

Entretanto, o Brasil ainda não está com a classe de professores aptos a utilizarem as 

tecnologias de comunicação na educação, a realidade é outra. A maneira como o sistema 

educacional incorpora as TICs, afeta diretamente a diminuição da exclusão digital 

existente no país. No entanto, a taxa de exclusão digital no Brasil é muito alta. Ainda nos dias 

atuais, a educação padece de sérias questões relacionadas a utilização das TICs. Existem 

vários pontos a serem melhorados para alcançar os resultados esperados 

A UNESCO (2009), acredita que as TICs podem contribuir com o acesso universal da 

educação, a equidade na educação, a qualidade de ensino e aprendizagem, o desenvolvimento 
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profissional de professores, bem como melhorar a gestão, a governança e a administração 

educacional ao fornecer a mistura certa e organizada de políticas, tecnologias e capacidades. 

A Unesco ainda, aborda as TIC para a educação de forma abrangente por meio de uma 

plataforma intersetorial própria, focada no trabalho conjunto dos setores de Comunicação e 

informação, Educação e Ciências, onde as questões sobre acesso, inclusão, equidade e 

qualidade na educação são tratadas. E foi na busca de soluções que a Unesco procurou 

cooperar com o governo brasileiro na promoção de ações de disseminação de TIC nas escolas 

com o objetivo de melhorar a qualidade do processo de ensino-aprendizagem, entendendo que 

o letramento digital é uma decorrência natural da utilização frequente dessas tecnologias. 

(UNESCO, 2009) 

A Unesco no Brasil conta com a permanente parceria das Cátedras UNESCO em 

Educação a Distância em várias universidades brasileiras, que utilizam as TIC para promover 

a democratização do acesso ao conhecimento no país. (http://www.unesco.org%2Fnew%2Fpt%2 

Fbrasilia%2Fcommunicationand-information%2Faccess-to-knowledge%2Fict-in-education% ). 

Porém, as TICs possibilitam a adequação de uma conjuntura do meio de aprendizagem 

nas diferentes salas de aulas, assim as tecnologias passaram a oferecer recursos didático capaz 

de se adequar as necessidades de cada aluno em determinadas situações. As oportunidades 

exploradas com o uso das TICs, possibilita que o mestre de sala apresente de maneira 

diferenciada as informações necessárias para a formação acadêmica do aluno. São através das 

TICs, que as informações são alcançadas no momento necessário e de acordo com o interesse 

do acadêmico, assim fica mais fácil para o aluno chegar até a informação precisa. Quando 

utilizadas, aumenta a metodologia de ensino, e criam ambientes virtuais de aprendizagem, 

contribuindo com que o aluno possa receber o ensino necessário.  

Sabemos que, o uso das TICs na educação provoca diferentes formas de comunicar-se, 

de aprender, de ensinar e principalmente de pensar. O conhecimento chega onde era 

inacessível, ajuda aqueles que não sem perspectiva de conhecimento, a tecnologia e a 

informática vai além de uma cidade grande, o computador ou um smartfone traz um leque de 

oportunidades aonde menos se esperava. De acordo com Vieira (2011) há duas possibilidades 

para fazer o uso das TICs, a primeira é de que o professor deve fazer uso deste para instruir os 

alunos e a segunda possibilidade é que o professor deve criar condições para que o aluno 

descreva seus pensamentos, reconstrua-os e materialize-os por meio de novas linguagens, 

nesse processo o educando é desafiado a transformar as informações em conhecimentos 

práticos para a vida. Pois ainda como diz o autor: 
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Compreendemos, que com a implantação da tecnologia, a educação não mudará por 

completo e passará a ser a melhor do mundo. É de fundamental importância que o núcleo 

gesto de cada instituição de ensino faça seu papel nessa nova jornada educativa, e a sociedade 

não deixe sua parte de fora, pois ela quem conduz a informação e abre espaço para o 

conhecimento continuado em diferentes locais do País. O aluno também precisa ter o 

compromisso com o ensino-aprendizagem, e ser comprometido com o uso das tecnologias. 

2.3. O USO DAS TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

As crianças são sujeitos, históricos e culturais que interagem no e com o meio em que 

vivem. Deste modo, para Vygotsky (1991), o desenvolvimento cognitivo da criança se dá por 

meio da interação social com outros indivíduos e com o meio. Nessa perspectiva, acredita-se 

que as características individuais estão interligadas na troca com o coletivo. Ou seja, o 

individual de um ser humano foi constituído e estruturado por meio da relação com os outros 

indivíduos, por isso, a interação social é muito importante para o indivíduo, pois a criança 

aprende a conviver com outras pessoas. 

O uso de tecnologias na educação infantil contribuirá de forma lúdica para o 

aprendizado das crianças, já que elas possuem contato com os diversos meios tecnológicos, o 

que facilita o processo de introdução dos mesmos nas salas de aula. Dessa forma um trabalho 

educativo bem escolhido pelo professor pode ajudar no processo de alfabetização, necessário 

aos educandos ao longo da vida. 

Para Vygotsky (1998), a criança é um sujeito histórico pertencente a uma determinada 

cultura que a influência e por ela é influenciada. Pois, a interação na infância da criança com 

outras pessoas faz com que o processo de construção de conhecimento se desenvolva. Então, 

nesse sentido podemos dizer que as novas tecnologias junto com a prática pedagógica podem 

contribuir para o desenvolvimento das crianças. 

Martins (2010) destaca que a aprendizagem da criança começa muito antes da 

aprendizagem escolar, já que possui uma bagagem histórica. Para ele, as crianças aprendem 

muito antes de chegar ao convívio escolar, à chegada da criança na escola introduz elementos 

novos no seu desenvolvimento, por meio de um mediador, que conduzirá o processo de 

desenvolvimento individual e histórico social. Dessa maneira, seu ponto de partida são as 

funções psicológicas dos indivíduos, as quais identificou como elementares e superiores, 

tendo como seu objeto de estudo: a consciência. 
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Diante disso, o professor tem como objetivo mediar no processo de desenvolvimento 

do aluno e para que tenha um planejamento e atividades pedagógicas de qualidade. Conforme 

afirma no Artigo 13, na Leis de Diretrizes e Bases da Educação 

 

Art. 13. Os docentes incumbir-se-ão de: I – participar da elaboração da 

proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. II – elaborar e cumprir 

plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de 

ensino. III – zelar pela aprendizagem dos alunos (BRASIL, 1996) 

 

 

O papel do professor é ensinar, fazer com que aluno adquira a aprendizagem e 

desenvolva seus conhecimentos. Diante disso, é preciso responsabilidade dos docentes em 

relação a educação, principalmente em relação a tecnologia na escola, na qual precisam de 

mais informação e habilidade para utilizar essas novas ferramentas no meio educacional. 

Para Gadotti (2000, p.38), a escola precisa ser o centro de inovações e tem como 

papel fundamental “[...] orientar, criticamente, especialmente as crianças e jovens na busca de 

uma informação que os faça crescer e não embrutecer”. Para o autor, é necessário iniciar a 

educação tecnológica desde a mais tenra idade, ou seja, a partir da Educação Infantil e a 

escola precisa oferecer uma formação em que todos interajam, para haver interesse e uma boa 

formação efetivando a educação de qualidade. 

O uso de tecnologias digitais da informação e comunicação na escola possibilitará a 

formação “[...] indivíduos mais criativos que estarão adquirindo novos conhecimentos e 

integrando-se com um novo modo de aprender e interagir com a sociedade” (PEREIRA; 

LOPES, 2005, p. 02). Assim, é preciso formar alunos criativos, para que possam atingir novos 

conhecimentos, por meio das tecnologias e assim interagir com a sociedade. Lembrando que, 

“[...]não é a tecnologia que criará a mudança na educação, mas é o poder da tecnologia que 

permitirá aos professores e alunos fazerem as mudanças necessárias” (HEIDE; STIL-BORNE, 

2000, p.282). 

Deste modo, o professor precisará inserir essa nova ferramenta aos seus conteúdos 

curriculares, aumentando a interação dos alunos e motivando para uma aprendizagem mais 

significativa. Atualmente o indivíduo necessita do auxílio de tecnologias para que consiga 

acompanhar o desenvolvimento do mundo e, assim, se adequar aos avanços tecnológicos e ao 

mercado de trabalho. 

Diante disso, no âmbito educacional essa dificuldade aumenta, pois é fundamental 

que o professor esteja qualificado para esse novo processo de desenvolvimento. Para que 

aluno e professor consigam essas mudanças necessárias, é de dever do professor estar 
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preparado para essa nova era digital, e cabe ao aluno se apropriar do conhecimento 

transmitido à ele. 

Como modelo que é para os mais novos, adotando determinados comportamentos e 

atitudes em face das tecnologias. Por outro lado, perante os produtos tecnológicos o educador 

deverá assumir-se com conhecimento e critério, analisando cuidadosamente os materiais que 

coloca à disposição das crianças (FOLQUE, 2011, p.9) 

O professor precisa ter conhecimento e critério para que os materiais e até mesmo os 

conteúdos trabalhados por meio da tecnologia sejam considerados para que não ocorra 

irresponsabilidades por parte do professor ao transmitir atividades para as crianças. As 

crianças nascidas na chamada Geração Z estão aprendendo a conviver desde muito cedo com 

tablets, notebooks, smartphones e, obviamente, também estão interagindo de forma diferente 

com o mundo. Isto tem gerado muitas discussões sobre a influência da tecnologia na infância. 

É fundamental ter cautela, porque o uso indevido pode causar sérios problemas. 

Assim, é importante orientar para que as crianças não passem muito tempo em contato com a 

internet, podem desenvolver problemas de saúde mental, como depressão, ansiedade e 

agressividade. Além destes, outros problemas também são apontados, como torcicolo causada 

por horas excessivas diante do smartphone, inchaço, dor e dormência nos dedos causados por 

digitação repetitiva, dores nos ombros e nas costas por utilização excessiva de tablets. Para 

lidar com o problema, é importante instruir e tomar medidas de segurança simples para que 

seja protegida de crimes comuns que acontecem via internet (FOLQUE, 2011). 

É essencial saber selecionar programas educativos de boa qualidade que possam 

desenvolver o cognitivo de cada criança, e principalmente poder adquirir o conhecimento 

pedagógico. Para que o desenvolvimento das crianças aconteça, é de extrema necessidade que 

o professor saiba lidar com a tecnologia, para que possa ter interatividade, incluindo 

conteúdos em vídeo e games, slides, músicas e diferentes outros métodos ativos em que o 

aluno se torna protagonista em sala de aula. 

As ferramentas que a tecnologia apresenta permitem a personalização do processo de 

aprendizagem, com aplicativos e softwares, que utilizando inteligência artificial, são capazes 

de assimilar o nível de conhecimento e como o estudante aprende. 

Na Educação Infantil, é necessário utilizar essas tecnologias de maneira disciplinar e 

pedagógica, com caráter educativo e por esse motivo é fundamental estar incluso no Projeto 

Político Pedagógico da escola. Para que, assim o uso das tecnologias seja entendido pela a 

sociedade como contribuição na aprendizagem e nas relações sociais (FOLQUE, 2011). 
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Atualmente, existe uma geração de crianças com muita agilidade em manipular esses 

aparelhos tecnológicos, pois desde muito pequenas já tem o contato com esse meio. Desta 

forma, verifica-se a importância das tecnologias com atividades pedagógicas dentro do âmbito 

educacional, para que esses alunos se apropriem dos conhecimentos científicos e ao mesmo 

tempo consigam desenvolver suas habilidades. 

Portanto, com a existência desses meios de comunicação, é praticamente impossível 

privar as crianças do conhecimento, da diversão e da comunicação proporcionada por essas 

tecnologias digitas, e por consequência disto, o aluno potencializará novos aprendizados e se 

apropriarão de saberes. 

Para Folque (2011), duas são as causas dessa preocupação, a falta de conhecimento 

dos pais acerca das tecnologias e as dificuldades de estabelecer sobre os filhos. Em outras 

palavras, os pais que encontram obstáculos ao manusear a tecnologia, provavelmente não 

conseguem proporcionar aos seus filhos um acesso a tecnologia de forma garantida. Por esse 

motivo, é de grande importância o papel da escola na vida dessas crianças, que tem o objetivo 

de mediar de forma segura por meio de atividades educativas o desenvolvimento cognitivo de 

cada aluno. 

De certo modo, a criança gosta da tecnologia, independentemente da idade, da classe 

social ou até mesmo cultural. A tecnologia acaba sendo um meio lúdico no qual são 

indispensáveis para uma boa prática pedagógica é um elemento de inteiração social e 

propagação da cultural. São de fundamental importância e indispensáveis para o 

desenvolvimento e amadurecimento psicólogo, social e cultural de uma criança. Assim, o 

educador deve estar preocupado em buscar caminhos para: Inclusão de projetos de 

Entretenimento, de jogos lúdicos, nas aulas das crianças da educação infantil. 

Para Levy (1993, p. 66) “[...] os meios de comunicação que permitem a 

exteriorização do pensamento, de uma função cognitiva, ou de uma atividade mental.” Deste 

modo, o autor cita essas novas tecnologias como um estímulo a mudança em nossas formas de 

processar o pensamento e o conhecimento, que para ele é construído em rede. 

As novas tecnologias têm um papel importante para a educação de nossas crianças, 

porém, é necessário que sejam bem articuladas para que consequentemente a criança se 

desenvolva e uma das necessidades fundamentais, é a proposta pedagógica trabalhando junto 

com a tecnologia. 

 

[...] as mídias apresentam-se, pedagogicamente, sob três formas: como 

conteúdo escolar integrante das várias disciplinas do currículo, portanto, 

portadoras de informação, ideias, emoções, valores; como competências e 
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atitudes profissionais; e como meios tecnológicos de comunicação humana 

(visuais, cênicos, verbais, sonoros e audiovisuais) dirigida para ensinar a 

pensar, ensinar a aprender a aprender, implicando, portanto, efeitos didáticos 

como: desenvolvimento de pensamento autônomo, estratégias cognitivas, 

autonomia para organizar e dirigir seu próprio processo de aprendizagem, 

facilidade de análise e resolução de problemas, etc. (LIBÂNEO, 2003, p. 70) 

 

 

Na Educação Infantil no ensino público, as tecnologias disponíveis são as televisões 

e DVDs, contrapondo a escola privada na qual possuem mais recursos tecnológicos. Deste 

modo, o educador necessita garantir que aquela programação seja adequada para a idade, 

tendo um objetivo específico para a utilização de computadores para que consiga fazer parte 

da proposta pedagógica. 

Para Vygotsky (1991), a memória infantil é diferente da memória do adulto, pois os 

modos de organização do processo de rememoração é o que faz com que essa diferença 

ocorra. O adulto possui marcas de suas experiências prévias e para lembrar-se de algo novo, 

faz associações com o que já está em sua mente, junto as suas experiências e já a criança por 

ter menor diferenciação entre a percepção e a memória, guarda as informações de maneira não 

aprimorada na mente e recorre a elas sem elaboração consciente, ou seja, recupera uma 

imagem vivida daquilo que foi memorizado por ela. E ainda afirma que a criança pequena 

“pensa lembrando”, de acordo com Vygotsky: 

 

A verdadeira essência da memória humana está no fato de os seres humanos 

serem capazes de lembrar ativamente com a ajuda de signos. Poder-se-ia 

dizer que a característica básica do comportamento humano em geral é que 

os próprios homens influenciam sua relação com o ambiente e, através desse 

ambiente, pessoalmente modificam seu comportamento, colocando o sob seu 

controle. (VYGOTSKY, 1991, p. 58) 

 

A citação acima, nos faz refletir que a criança necessita de ajuda para memorizar, por 

conta disso é fundamental trabalhar com a Educação Infantil incluindo essa inovação 

tecnológica, para que elas consigam ver as imagens e assim associa-las com as palavras e com 

isso chegar ao desenvolvimento psíquico. A criança na fase infantil, está no processo da 

imaginação humana, e cabe ao professor, saber utilizar o meio das tecnologias para 

desenvolver ações estruturantes para a formação do aluno de maneira prazerosa. Segundo 

Girardello (2005), as crianças imaginam quando veem televisão e acessam a internet, 

recriando as imagens nos seu faz-de-conta, elaborando-as e fazendo-as suas. 

O real e o imaginário é algo que a criança faz a maior parte do seu tempo, brincando 

com a televisão, com os jogos eletrônicos, computador, histórias em quadrinhos ou contos de 

fada. A televisão é uma variável de acordo com a vida de cada criança e o importante é se 
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preocupar quanto tempo a criança assisti TV por dia e que tipo de programa a criança está 

acompanhando, se caso for uma criança alienada, é necessário um adulto intervir e esse papel 

cabe a escola também. 

As crianças da atualidade crescem nesse meio digital, desde muito pequenas já 

começam a ver filmes de desenhos animados, personagens que lhes chamam a atenção e 

acabam ficando concentrados na tela. Ao crescer continuam ainda mais com esse enfoque na 

tecnologia, na qual as informações chegam com grande facilidade e comodidade. 

A tecnologia pode ser uma grande aliada no processo de ensinoaprendizagem das 

crianças, tanto na escola quanto em casa. Mas, é necessário que esse uso seja fiscalizado e 

equilibrado para que tenha um bom resultado e evite influências negativas para as crianças. 

A utilização frequente da tecnologia na infância, ocasionará uma grande dificuldade 

de armazenamento na memória das pessoas, por conta das informações já serem salvas nos 

computadores, em cartões, onde será pouco utilizada a memória humana. Assim, quando as 

crianças atingem a idade adulta diminuem a capacidade de memorizar informações de forma 

proveitosa. Deste modo, é necessário que desde a Educação Infantil, a família e a comunidade 

estejam presentes na vida escolar e digital das crianças, para que as mesmas não utilizem a 

tecnologia para atividades inadequadas e fiscalizando o tempo de utilização dessas novas 

tecnologias. 

A tecnologia vinha adquirindo cada vez mais espaço nas salas de aula e nessa nova 

roupagem da educação tornou-se essencial. Atualmente é o meio de aprendizagem utilizada 

também forma de interação entre professor e professor, e também professor e aluno, 

transformando a escola em ambiente atrativo, interessante a todos. A estrutura na educação 

vem sendo transformada pelas tecnologias. 

Essa mudança é muito importante para o desenvolvimento da aprendizagem, pois a 

Internet pode disponibilizar conhecimento de forma ampla e de fácil acesso. Apesar de todas 

as vantagens proporcionadas, é necessário analisar a forma como a tecnologia escolar deve ser 

introduzida e as restrições que devem ser respeitadas.  

A informática é uma área do conhecimento muito utilizada nos dias de hoje no 

processo educacional, ela leva o aluno a desenvolver várias atividades do dia a dia, os alunos 

que em sua maioria procuram utilizam o computador como fonte de pesquisa, a internet. 

O computador é uma ferramenta rica, poderosa que está expandindo segundo 

recursos financeiros das escolas. Como qualquer ferramenta educacional, possui vantagens e 

desvantagem, é mais apropriado para algumas aplicações do que para outras, a adapta melhor 
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a certos estilos de ensino que a outros, e não é resposta para todos os problemas educacionais, 

nem representa o fim do que é bom no sistema educacional (COBURN, 1988 p.08) 

A tecnologia pode ajudar muito no conhecimento, o aluno pode viajar o mundo 

inteiro sem sair da frente do computador, mas é preciso saber utilizar essa tecnologia a favor 

do conhecimento, pois muitas vezes ela pode ser um problema. Pois muitos alunos utilizam 

seus computadores, tablet, celulares para divertimento apenas, para jogar, tirar fotos, 

conversar em redes sociais, mas a era da informação vai além disso, pode construir 

conhecimento. 

O uso do computador deve ser feito com responsabilidade, ou seja, esta é uma 

ferramenta que deve ser utilizada tanto pelo professor quanto o aluno para observar, 

desenvolver ou solucionar uma determinada atividade, ou conteúdo. Mas antes do professor 

levar os alunos para o laboratório de informática, o mesmo deve elaborar com antecedência o 

planejamento da aula, pois o uso dessa ferramenta tecnológica deve ser para algum fim, ou 

atingir um objetivo dentro da disciplina e não apenas um passa tempo. 

2.4. A IMPORTANCIA DAS TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Ao investigar sobre o avanço das tecnologias na sociedade, percebemos que a 

educação não ficou aquém deste processo de evolução tecnológica. A educação está 

intrinsecamente ligada ao desenvolvimento econômico, social e político de um país, a 

inserção das novas tecnologias na educação permite a utilização de instrumentos que ampliem 

o desenvolvimento pedagógico da escola. 

Percebemos que, desde muito cedo, a maioria das crianças tem acesso ao mundo 

digital, por meio de tablets, de computadores, de vídeo games, de celulares, de televisão, entre 

outros aparelhos eletrônicos. A utilização de tecnologias na infância provoca questionamentos 

quanto ao desenvolvimento afetivo, cognitivo e social da criança, na qual a mesma acaba 

substituindo amizades reais por amizades virtuais e preferem se divertir com jogos eletrônicos 

e redes sociais. Ao invés de brincar de correr, brincar de boneca, amarelinha, jogar bola e 

tantas outras brincadeiras tradicionais e divertidas que auxiliam na interação social na qual 

envolve atividade física e as relações sociais. 

As crianças do período moderno não expressam publicamente seus sentimentos, 

aflições e desejos por meio do mundo real, com isso isolam-se dentro de seus domicílios, já 

que, a tecnologia satisfaz a suas necessidades (PREVITALLE, 2006). Para o autor, as crianças 

da atualidade não expressam seus sentimentos para as pessoas a sua volta, elas simplesmente 
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guardam aquele sentimento para elas e acabam se expressando por meio das tecnologias, ou 

seja, se excluindo do meio social, na qual interage consigo mesma. 

 

As finalidades dos meios no processo de ensino e da aprendizagem, devem 

estar expressas nos planos de ensino dos professores e no Projeto Político 

Pedagógico das instituições. As TIC, nesse contexto, precisam se prestar a 

potencializar a articulação do conhecimento das diversas áreas, de modo a 

promover uma integração das disciplinas e o envolvimento dos alunos e 

professores em atividades socialmente relevantes e significativas 

(BORTOLOZZO, 2008, p. 24). 

 

Por outro lado, a inserção das tecnologias nas escolas aprimora o desenvolvimento 

afetivo e a aprendizagem e, não apenas como instrumento sem utilidade. De acordo com a 

(LDB) Lei de Diretrizes e Bases n° 9.394 de 20 de dezembro de 1996, é assegurado que a 

educação escolar não deve se excluir da atualidade, no que se refere as relações sociais e ao 

trabalho. 

De acordo com a LDB, as escolas precisam abranger mais o conhecimento sobre as 

questões sociais e políticas para que assim, os educandos possam se tornar cidadãos críticos e 

participativos. Mas, para que isso aconteça é necessário que a escola cumpra seu papel social 

e de maneira adequada, que inclua as novas tecnologias no âmbito educacional e contribua 

com o desenvolvimento das crianças. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB 1996, indica a inclusão 

digital na educação como forma de alfabetização digital em todos os níveis de ensino. Com 

essa nova ferramenta tecnológica, a oportunidade de propiciar a interação e a comunicação 

social, ajudando em uma nova forma de aprender, ensinar e produzir conhecimento. Segundo 

Teruya (2009, p.89) a tecnologia digital no ambiente escolar “[...] pode oferecer 

desenvolvimento social, profissional e do grupo com maior agilidade e dinamismo, mas é 

necessário formar docentes para o uso dessas mídias no espaço escolar”. 

Com os avanços tecnológicos nossa sociedade, a escola é a principal instituição que 

tem o dever de apoiar as crianças com essas novas ferramentas digitais, para que desenvolvam 

o senso crítico e contribua para o processo de ensino e aprendizagem. Os profissionais da 

educação precisam estar aptos, ou seja, preparados para ensinar as crianças a utilizar essas 

ferramentas digitais de forma pedagógica, para que seja útil para o aprendizado das crianças. 

Os alunos precisam ser instigados pelos professores, para despertar a curiosidade, mas 

também a investigar as fontes confiáveis, a fim de adquirir informação confiável, 

desenvolvendo habilidades, gerando inquietações e sendo o personagem principal na busca 

dos saberes. 
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Com a chegada das tecnologias nas escolas surge um grande desafio para escolas e 

professores: aliar educação e tecnologia. Foi o tempo em que, a escola era o principal meio de 

aprendizagem, com a internet as informações se tornaram mais acessíveis e os alunos já 

chegam com certo conhecimento dentro da sala de aula. Assim, foi necessário organizar as 

propostas pedagógicas para incorporar as Tecnologias de Informação e Comunicação no 

ambiente escolar. 

Em relação a adaptação das escolas, esta, por sua vez, acaba sendo um lento processo. 

Muitos educadores ainda se sentem inseguros e despreparados frente as tecnologias, porém, é 

preciso que ocorra uma mudança de consciência, e admitir que o mundo mudou e não tem 

mais volta. 

Os alunos por crescerem em uma sociedade permeada de recursos tecnológicos, são 

hábeis manipuladores da tecnologia e a dominam com maior rapidez e desenvoltura que seus 

professores. Mesmo os alunos pertencentes a camadas menos favorecidas têm contato com 

recursos tecnológicos na rua, na televisão, etc., e sua percepção sobre tais recursos é diferente 

da percepção de uma pessoa que cresceu numa época em que o convívio com a tecnologia era 

muito restrito. (ALMEIDA,2000c, p.108) 

Neste contexto, é necessário aproveitar a desenvoltura dos alunos ao utilizar as 

tecnologias e ensiná-los a explorar e aprimorar seus conhecimentos. Buscar formação e 

atualização que garantam uma melhor atuação frente a educação é fundamental, tem os 

professores que já perceberam o potencial das novas ferramentas, levando novidades e 

interação para a sala de aula. Esta intervenção é fundamental para que se alcance os objetivos 

propostos, sendo necessário tomar a iniciativa e buscar mais conhecimento sobre as 

tecnologias, para que consigam ensinar os alunos adequadamente. 

A importância da tecnologia na educação é tornar as aulas mais atraentes e inovadoras, 

ampliando a possibilidades para professores e para alunos transformando a aprendizagem, 

assim deixando-a mais significativa, auxiliar na melhoria do desempenho dos alunos, 

incentivando a autoconfiança a afetividade, a autonomia e a socialização entre os docentes e 

alunos, despertar a curiosidade e as novas descobertas, estimular os alunos a aprenderem e a 

ensinarem. Deste modo, o uso das tecnologias na educação Infantil é muito importante para o 

desenvolvimento dela na sociedade, por tanto no próximo capitulo vai especificar mais essa 

questão do uso das tecnologias 
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CAPÍTULO III – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A realização da pesquisa apresentada por meio deste trabalho tem caráter qualitativo 

quantitativo e tem o objetivo de compreender os acontecimentos vivenciados pelos 

profissionais docentes de uma escola do município de Alto Santo – Ceará, enquanto atuantes 

em sua profissão, no tocante ao uso de informática como ferramenta de auxílio ao processo 

ensino-aprendizagem.  

Segundo Godoy (1995) “a pesquisa qualitativa ocupa um reconhecido lugar entre as 

várias possibilidades de se estudar os fenômenos que envolvem os seres humanos e suas 

intrincadas relações sociais, estabelecidas em diversos ambientes.” (p. 21). Com essa visão foi 

possível observar essas relações por parte do docente durante sua atuação no processo de 

pesquisa realizado por meio deste trabalho. Para Flick (2009) “A pesquisa qualitativa é de 

particular relevância ao estudo das relações sociais devido à pluralização das esferas da vida” 

(FLICK, 2009, p.21) 

Sendo assim o uso da pesquisa de caráter qualitativo quantitativo tem sua grande 

importância dada ao fato de se poder individualizar cada participante do processo de 

observação, tendo assim um indivíduo de grande valor por sua diversidade em relação ao todo 

que está sendo analisado, trazendo assim mais detalhes aos resultados. 

3.1. TIPO DE PESQUISA  

Este trabalho se constituirá através de uma pesquisa, segundo Gil (2002, p. 17) a 

concepção de pesquisa é, “o procedimento racional e sistemático que tem como objetivo 

proporcionar respostas aos problemas que são propostos”, é uma forma de se obter respostas 

necessárias para o trabalho. Esta pesquisa se realizará em uma abordagem qualitativa, que 

logo nos remete a qualidade, que, são estudos de investigações no qual buscamos nos 

aprofundar em fatos. Segundo Minayo (2002, p. 21):  
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A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se ocupa, 

nas Ciências Sociais, com um nível de realidade que não pode ser 

quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo dos significados, motivos, 

aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais 

profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser 

reproduzidos à operacionalização de variáveis. (MINAYO, 2022, P.21) 

 

 

Esta, trata-se de uma pesquisa de campo que “é o processo no qual o pesquisador está 

diretamente articulado com o espaço (fonte) do qual decorrem as suas informações” 

(FONTANA, 2018, p. 65). Ainda, classifica-se como do tipo exploratória, em que o autor Gil 

(2002, p.41) destaca que “pesquisas têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com 

o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses”. Finalmente, após 

os estudos bibliográficos partimos para o campo. 

3.2. POPULAÇÃO DA AMOSTRA  

Para elaborar este trabalho foi selecionado obras, autores, trabalhos que trazem 

contribuições para os nossos estudos e que abordam sobre os objetos de estudos. A pesquisa 

de campo ocorrerá na sede do município de Ato Santo – CE, na Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Cazuza Bezerra. Os colaborados da pesquisa serão os professores da referida 

escola, se possível entrevistaremos alunos. Os universos pesquisados têm um total de dez 10 

professores.  

3.3. PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS  

Para colher os dados da pesquisa foi usado como técnica a realização de entrevistas, 

que nos dará uma liberdade maior de interagirmos com os entrevistados, assim nos dará 

melhor qualidade para fazermos as análises dos dados. 

3.4. PROCEDIMENTO DE ANÁLISE DE DADOS  

Para o tratamento dos dados colhidos usaremos o método de análise descritiva de 

transcrição que consiste em fazer a transcrição detalhada dos dados colhidos a partir da 

aplicação dos questionários segundo Gibbs (2009, p. 29) “isso requer uma leitura cuidadosa 

do que foi registrado”, para isso é necessária atenção ao fazer a análise dos dados pois “ter 

uma transcrição também facilita o trabalho” (GIBBS, Graham, 2009, p.29). 
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Os entrevistados são essencialmente todos graduados nos cursos de: pedagogia, 

Letras Português, História e Inglês como demonstra a figura 1, em sua maioria atuam em sua 

área de formação, mas pelo menos quatro deles atuam também em disciplinas nas quais não 

tem formação ou habilitação na área, sendo apenas um que atua somente nas disciplinas nas 

quais tem formação compatível.   

Gráfico 1 – Formação dos professores entrevistados 

 
FONTE: DESENVOLVIDO PELO AUTOR (2021) 

 

A maior parte dos entrevistados são pedagogos, 94% dos entrevistados, mas alguns 

tem outra formação isso é algo relativamente bom por perceber que os professores estão 

atuando em suas respectivas áreas de formação, mas é possível perceber também que isso não 

é totalitário, pois vemos que alguns atuam também em outras áreas onde não dispõem de 

formação especifica. 

Gráfico 2 – Formação dos professores entrevistados 
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FONTE: DESENVOLVIDO PELO AUTOR (2021) 

De acordo como as informações coletadas através dos questionários e pelas 

entrevistas foi possível perceber que na sua totalidade os professores expressam ter pelo 

menos um conhecimento básico de informática, mesmo que apenas três deles tenha feito 

curso de informática básica, alguns expressam ter um domino do uso da informática, todos 

eles têm contato com meios digitais para realização de algumas atividades seja por uso de 

computadores ou outros dispositivos móveis. 

Todos os professores têm computadores próprios e fazem uso dos mesmos na escola 

em pelo menos alguma atividade, seja para elaboração de atividades ou para uso em sala de 

aula diretamente, sendo que quatro dos entrevistados usam diretamente na escola e apenas um 

deles tem, mas não usam no ambiente escolar 

Gráfico 3 – Conhecimento de Software ou jogos educativos 
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FONTE: DESENVOLVIDO PELO AUTOR (2021) 

 

De acordo com o Seminário Educacional de Educação Superior (2014) o uso de 

recursos tecnológicos por parte dos professores no âmbito escolar algumas vezes é limitado 

pelos aspectos de infraestrutura e despreparo da equipe pedagógica da escola, pois muitas 

vezes os materiais que chegam a o ambiente escolar são por imposição e não por uma escolha 

dos professores, o que torna difícil de utilizar tais recursos. 

Para Rosa (2013) “a concepção pedagógica das Tecnologias de Informação e 

Comunicação - TIC é essencial para o processo de formação docente e igualmente importante 

é a valorização do professor como intelectual e produtor de conhecimento, sujeito ativo e 

reflexivo em relação à sua prática. ” (ROSA, 2013, p. 2). 

Outro fator válido que pode ser observado nas entrevistas e em conversas informais 

com os professores foi a falta de conhecimento de recursos específicos como softwares e 

jogos educativos para sua área de atuação, tornado assim a utilização inviável, já que muitos 

afirmavam não saber da existência de tais recursos. Quando perguntados na entrevista: Você 

tem conhecimento de alguns softwares ou jogos digitais que podem ser utilizados nas 

disciplinas nas quais você atua como professor? Professor 1: “Utilizo jogos digitais, mas 

limitado, pois o sinal de internet não atende o espaço completo da escola.” Os demais 

entrevistados disseram não conhecer nenhum software ou jogo digital relacionado a sua 

disciplina que pudesse usar em suas aulas demostrado na figura 4. Isso nos faz refletir sobre 

como os professores estão diante da busca por novos conhecimentos e inovações para sua área 

de atuação. 
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Gráfico 4 – Uso de informática nas aulas (não levando em conta a pandemia) 

 

FONTE: DESENVOLVIDO PELO AUTOR (2021) 

 

Rosa (2013) destaca a percepção “que os usos das tecnologias no trabalho docente 

exigem concepções e metodologias de ensino diferentes das tradicionais, para atender as 

necessidades educacionais contemporâneas. ” (ROSA, 2013, p. 8) 

Quando perguntados sobre o uso de dispositivos de informática em suas aulas os 

professore responderam. Uso através de slides apresentados no data show. (Professor 1). Sim, 

em explicações, vídeos, etc. (Professor 2). Sim, mas não diretamente com os alunos, eu utilizo 

mais usando o Datashow para explicar o conteúdo (Professor 3). Sim, frequentemente 

(Professor 4). Não, por dois motivos, eu não tenho as ferramentas e eu não sei opera-las, pois 

eu tenho básico [...] além de não ter o tempo disponível pra fazer esse recurso eu não tenho o 

computador[...] (Professor 5). 

Quatro dos entrevistados fazem uso de computadores e projetores multimídias em 

suas aulas para apresentação de slides e vídeos sobre o conteúdo, sendo esse um passo 

importante para a inserção de conteúdo como os softwares educativos e outros recursos. A 

professora que não faz uso de dispositivos em aula expressou não ter domínio das 

ferramentas, e por não saber manusear ela dependia de um terceiro para fazer uso o que 

dificulta para ela, por não ter sempre pessoas disponíveis para auxiliá-la na elaboração de 

atividades e no uso em sala de aula. 
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Gráfico 5 – Uso de computadores ou dispositivos tecnológicos auxiliam no processo ensino-

aprendizagem? (sem levar em conta a pandemia) 

 
FONTE: DESENVOLVIDO PELO AUTOR (2021) 

 

Com relação a pergunta acima, os professores responderam durante a entrevista eles 

foram unânimes que sim. Se utilizado com mais frequência ajudaria bastante (Professor 1). 

Sim, pois é possível usar a informática para apresentar um ensino de forma mais atrativa 

(Professor 2). Sim, acredito que poderia incentivá-los a se interessarem mais pelos conteúdos 

estudados (Professor 3). Sim, muito importante para aprendizagem de nossos alunos 

(Professor 4). Com certeza, como a gente trata de assunto de uma disciplina que eles não 

gostam muito porque você tem que tá lendo, você tem que está discutindo, partir do momento 

que você joga, os instrumentos desses pra eles, com slides ou documentário dentro daquele 

conteúdo, dá pra eles captarem melhor o conteúdo [...] (Professor 5). 

Já quando questionados sobre o mesmo assunto no questionário aplicado disseram 

que sim, mas uma parte afirma não ser necessário como demonstrado no grafico, fez então 

perceber que há então uma carência no conhecimento desses recursos por parte dos 

professores, mas que eles compreendem a importância desses recursos para aprendizagem do 

aluno. 

Gráfico 6 – Qual a principal dificuldade para uso de informática em sala de aula? 
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FONTE: DESENVOLVIDO PELO AUTOR (2021) 

 

Quando indagados sobre qual a principal dificuldade você apontaria no uso da 

informática na sala de aula? Os professores responderam. A minha escola não possui um 

laboratório de informática apto para atender a quantidade de alunos da escola (Professor 1). 

Não ter equipamentos com quantidades satisfatórias para atender as necessidades do aluno e 

professor (Professor 2). Falta de um laboratório adequado (Professor 3). É a falta do 

conhecimento da gente, pelo mesmos tirando por mim, a minha falta de conhecimento de 

poder lidar com toda essa informatização que está aí (Professor 5). 

O principal motivo apontado para a não utilização de informática nas aulas com os 

alunos foi o não funcionamento adequado do laboratório de informática e a falta de 

computadores suficiente para elaboração de atividades que contassem com o laboratório, mas 

quando questionados se os mesmo tinha conhecimento de algum software educativo em suas 

respectivas áreas, os professores apontaram não conhecer nenhum software como demostra a 

figura do figura 4 mostrado anteriormente, então levamos a entender que essa problemática 

vai além do simples fato de não terem acesso adequado a um laboratório de informática, como 

apontado pelo professor 5 na entrevista o principal problema demostrado é a “[...] falta de 

conhecimento de poder lidar com toda essa informatização que está ai [...]”.  

Gráfico 7 – O que a pandemia mostrou quanto ao uso dos recursos digitais? 
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FONTE: DESENVOLVIDO PELO AUTOR (2021) 

 

Com a resposta dos professores à essa pergunta, podemos notar o quanto atualmente 

os professores dependem das tecnologias digitais para desenvolver um bom trabalho, 97% dos 

professores entrevistados disseram que as tecnologias digitais são indispensáveis para a nova 

roupagem do ensino brasileiro. Professor 1: tivemos de aprender a lidar com essas novas 

tecnologias a duras penas, no entanto, hoje ela tornou-se indispensável para as nossas aulas, 

irei continuar usando todo esse novo aprendizado nas aulas presenciais. Professor 2: prefiro a 

maneira tradicional, mas continuarei usando essa tecnologia, pois os alunos se interessam 

mais e isso é bom tanto para aprendemos, como para desenvolvermos novas metodologias.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os objetivos propostos para esse trabalho foram alcançados onde os fatores que 

puderam ser observados na pesquisa realizada em campo na escola do município de Alto 

Santo, serviram para uma compreensão de como se dá o uso de TIC’s nesse contexto e se fez 

possíveis apresentar sua problemática por meio dos relatos apresentados pelos professores 

entrevistados durante esse processo. Pôde-se conhecer mais sobre as principais dificuldades 

enfrentados hoje pelo professor na utilização de recurso tecnológicos em sala de aula, que em 

muitas dos casos, se dá pela falta de domínio dos recursos e também pela falta de estrutura 
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física no cenário onde esse profissional está inserido, o que muitas vezes inviabiliza o 

desenvolvimento de atividades.  

Também foi possível extrair a visão de como esses profissionais enxergam a 

necessidade do uso dessas tecnologias para o ensino e qual a importância que os mesmos dão 

para esses recursos, o que foi compreendido é que professores entendem a necessidade de 

recursos tecnológicos para suas áreas, mas algumas vezes por não saberem como extrair dos 

recursos seu potencial, acabam que ignorando esses recursos tão valiosos para a dinâmica das 

suas aulas. O que veio a apontar na pesquisa realizada que o professor em sua maioria não 

tem conhecimento de recursos digitais como softwares educativos e jogos que viabilizem o 

uso mais direcionado do recurso tecnológico fazendo assim que a tecnologia acaba sendo 

algumas vezes até subutilizada. 

Então foi possível concluir que no contexto estudado já se tem um certo uso de 

informática por parte da maioria dos professores atualmente na escola, mas que esse uso se 

restringem principalmente na elaboração de conteúdo mecanizado, ou seja algo que está 

somente substituindo em muitas vezes o quadro e apenas “transformando em digital” o que 

antes era feito na lousa, fazendo assim apenas uma adaptação do passado e transformando em 

“novo”. 

Falta nesse contexto um conhecimento mais aprofundado por parte dos docentes 

sobre as possibilidades que a informática educativa pode trazer para suas aulas, como o 

conhecimento de softwares que possam acrescentar mais dinâmica e riqueza de detalhes as 

suas aulas no conteúdo apresentado, como também a possibilidade de maior interação com 

utilização de jogos educativos e até de uma elaboração de conteúdo mais dinâmico com o uso 

de multimídia ou até mesmo sendo possível se ter uma plataforma de interatividade extra sala 

de aula onde os alunos possam interagir entre si e com seus professores por meio de redes 

sociais ou até plataformas especificas. 

Conhecer essas possibilidades pode trazer ao docente uma elevação no interesse por 

parte de seus alunos nativos digitais, por ser esse o principal meio onde a maioria desses 

jovens tem maior acesso à assuntos da atualidade, enquanto no mundo a fora ele interage e se 

atualiza utilizando esse meio a escola está levando um rumo diferente no que diz respeito ao 

acesso no seu dia-a-dia. 
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