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RESUMO 

A era das relações em rede, marcada pelas aceleradas evoluções tecnológicas, vem 
gerando mudanças em diversos níveis e esferas sociais. Por ser a escola um espaço de 
formação é natural que nela a dimensão social do mundo digital também se manifeste, 
sendo necessário o debate sobre sua função face a esse novo contexto. O objetivo desta 
pesquisa foi investigar, quem são as crianças que chegam a Educação Infantil nos dias 
atuais, mais precisamente, quais vivências e relações elas já possuem com os aparatos 
tecnológicos ao iniciar a vida escolar. A investigação traz como sujeitos as crianças que 
compõem as turmas da Unidade de Educação Infantil – UEI - do Colégio Pedro II, na 
cidade do Rio de Janeiro. Nesse sentido, o estudo apresenta diálogos com autores como 
Vygotsky, Piaget, Delors e Coll e se fundamenta na concepção do desenvolvimento 
como fruto, em sua grande parte, da apropriação de ferramentas materiais e simbólicas 
do ambiente cultural, com destaque para a cultura da sociedade tecnológica 
informacional, em que a criança vive. O estudo revela ser necessário e possível abordar 
o uso lúdico das tecnologias, numa perspectiva mais ampla e complexa, onde as 
crianças possam refletir conceitos e significados envolvidos neste processo.  
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Introdução 

 

É na evolução das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) e na sua 

capacidade de ressignificar costumes, culturas, maneiras de refletir o mundo e de 

aprender, que a sociedade atual encontra os fundamentos de muitas das suas principais 

características. Nesse contexto, os atos de sobreviver e prosperar são diretamente 

condicionados pelas exigências resultantes da compreensão de mundo advinda da 

interação com as TIC e através delas. São exemplos de tais exigências: a formação 

continuada, maior desenvolvimento da autonomia e a capacidade do indivíduo de 

                                                 
1 Colégio Pedro II, Unidade de Educação Infantil-Especialista em Tecnologias em Educação pela PUC-RJ 
2 Colégio Pedro II, Campus Engenho Novo I, Mestre em Educação pela UFPB 
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conviver em ambientes cooperativos e multidisciplinares. Assim, é fácil notar a 

presença dessas tecnologias em todas as esferas sociais, inclusive na Educação.  

Com vistas à disseminação das tecnologias digitais é cada vez mais recorrente o 

debate sobre a função da escola face a esse novo contexto social. Por ser a escola um 

espaço de formação é natural que nela a dimensão social do mundo digital também se 

manifeste, sendo necessário um posicionamento reflexivo e crítico a respeito do uso 

produtivo das tecnologias. Essa discussão que vem se ampliando ao longo dos últimos 

anos, na maior parte das vezes concentra-se em observar os desafios da educação em 

relação ao uso das tecnologias por alunos do ensino fundamental e médio.  

No caso do estudo que pauta este artigo, o contexto educacional-tecnológico 

permanece, porém os sujeitos em destaque são da Educação Infantil, mais 

especificamente crianças com idade entre 4 e 5 anos, que compõem as turmas da 

Unidade de Educação Infantil – UEI - do Colégio Pedro II, situada no bairro de 

Realengo, na cidade do Rio de Janeiro. Vale destacar que essa Instituição Federal de 

Ensino ao iniciar a oferta de escolaridade para crianças dessa faixa etária, vem, desde 

janeiro de 2012, trilhando os primeiros passos de um caminho histórico bastante 

relevante para a Educação Brasileira, tendo em vista que se trata do primeiro Colégio 

público da esfera Federal que atende crianças dessas idades. 

 Assim, o estudo aqui apresentado vem mostrar alguns dos primeiros dados 

científicos sobre as relações entre educação e tecnologias que permeiam o contexto da 

UEI no Colégio Pedro II. A pesquisa que dá vida a este artigo apresenta os resultados da 

investigação sobre quem são as crianças que chegam à Educação Infantil nos dias 

atuais, mais precisamente, quais vivências e relações com os aparatos tecnológicos elas 

já possuem ao entrar na escola. À luz dos fatos, o objetivo do estudo foi identificar os 

primeiros indícios sobre como os alunos se relacionam com as tecnologias, em especial 

notebooks, tablets, ipads e celulares, visando estabelecer estratégias de ensino-

aprendizagem para as aulas de Informática que tenham conexão com as vivências das 

crianças, fora da escola, no que se refere ao uso das tecnologias.  

A partir dessa pesquisa objetivou-se direcionar as aulas de Informática Educativa 

das turmas da UEI do Colégio Pedro II para as necessidades e interesses das crianças 

em relação à construção de seus saberes através do uso das tecnologias. Acredita-se que 

dessa forma seja possível propiciar um pleno desenvolvimento nas habilidades como 
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expressão, leitura e escrita das crianças, além de instrumentalizá-las para viver em uma 

sociedade permeada pela crescente mediação tecnológica das ações sociais. 

 

Diálogos com as teorias 

 

As crianças de hoje fazem parte de uma nova geração denominada Geração Y ou 

Geração Internet, ou ainda a geração dos nativos digitais. Segundo Giebelen (2011) 

pode-se descrever as pessoas dessa geração, como aquelas que pensam e lidam com as 

informações de uma maneira fundamentalmente diferente dos seus antecessores. Trata-

se de um contexto em que a interação das pessoas e, sobretudo das crianças, com 

ferramentas como dispositivos móveis, jogos e mídias digitais, por exemplo, é inata.  

O que se observa no momento social vigente é que as crianças já nascem em um 

contexto no qual as tecnologias estão em um acelerado processo de expansão que vem 

potencializar as descobertas de novas possibilidades. É cada vez mais comum observar 

crianças que ainda nos seus primeiros meses de vida, de alguma forma, já fazem uso de 

aparatos tecnológicos, em especial aqueles com a tecnologia touch screen3, tais como os 

tablets e smartphones.4 

 

 

Imerso nessa realidade, o estudo apresenta diálogos com autores como Vygotsky, 

Piaget, Delors e Coll e se fundamenta na concepção do desenvolvimento como fruto, 

em sua grande parte, da apropriação de ferramentas materiais e simbólicas do ambiente 

cultural, com destaque para a cultura da sociedade tecnológica informacional, em que a 

criança nasce e vive. Nesse cenário, as tecnologias se apresentam como mecanismos de 

mediação cultural, compondo um contexto em que a criança se apropria desses meios e 

os reconstrói nas atividades cotidianas que executa (COLL e MONEREO, 2010).  

Com relação especificamente às tecnologias, elas configuram mais que um mero 

complemento às atividades humanas, por serem capazes de transformá-las e ainda de 

definir as trajetórias evolutivas das pessoas, com destaque para os nativos digitais, cujas 

                                                 
3      Touch Screen: Tela sensível ao toque dos dedos. É o tipo de tecnologia presente nos tablets e 
smartphones.  
4 Smartphones/Tablets: São conhecidos como aparelhos inteligentes. Sua principal característica é 

possuírem uma tecnologia móvel, dotados de sistemas operacionais como Android, Windows Phone, 
iOS, com diversas funcionalidades e aplicativos para comunicação.  
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habilidades se adaptam não só às ferramentas em uso, mas, sobretudo às práticas sociais 

por elas potencializadas (ALMEIDA, 2011). Daí então se acredita na importância da 

escola despertar para a necessidade de criar estratégias pedagógicas efetivas do uso das 

tecnologias que permeiam o cotidiano das crianças fora da escola, mais precisamente 

dentro de suas próprias casas.  

A discussão acerca do uso das tecnologias na Educação não é algo recente, e 

várias pesquisas apontam para a importância de introduzir essas ferramentas em sala de 

aula. Os avanços nessa área são grandes, uma vez que as políticas públicas estão cada 

vez mais voltadas para equipar estruturalmente as unidades escolares de computadores, 

projetores, televisões, câmeras, lousas digitais, tablets e demais aparatos tecnológicos. 

Além dessa organização física, há a preocupação com a formação do profissional da 

educação para a compreensão da necessidade do uso das tecnologias e para sua 

capacitação técnica e pedagógica.   

Ao se falar especificamente da Educação Infantil, no entanto, ainda é escasso o 

suporte teórico e prático que trate do uso das tecnologias no processo de formação das 

crianças de 0 a 6 anos.  Esse panorama precisa ser cuidadosamente trabalhado à medida 

que se percebe as crianças lidando de maneira espontânea e confortável com as 

tecnologias nos diferentes espaços de sua vida, fora dos muros da escola. Negar o 

acesso, o contato, também no ambiente escolar é uma negligência que vai contra a 

proposta de formação integral da criança.  

Vale ressaltar ainda que a importância de se utilizar as tecnologias e 

disponibilizar aulas de Informática para alunos da Educação Infantil vai ao encontro de 

princípios definidos pelo Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, a 

saber: “o acesso das crianças aos bens socioculturais disponíveis e a socialização das 

crianças por meio de sua participação e inserção nas mais diversificadas práticas 

sociais.” Uma vez que a criança está inserida na sociedade tecnológica é papel da escola 

oferecer a ela um acesso à tecnologia, mediado pelo professor, com o objetivo de lhe 

proporcionar contatos pedagógicos com esses recursos que são uma realidade em seu 

dia-a-dia. 

No  Colégio Pedro II, a Informática Educativa consta como uma das atividades 

garantidas às crianças em sua grade semanal de aulas, pautada num Projeto Político 

Pedagógico que destaca a importância de estabelecer estratégias educacionais que 
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abordem o uso das tecnologias no ambiente escolar de maneira que se consiga ir além 

do simples acesso às tecnologias e alcançar a efetiva inclusão digital e social das 

crianças. 

No Projeto de Implantação da Primeira Etapa (3 a 5 anos) da Educação Básica 

no Colégio Pedro II, elaborado em (2010), no que tange as aulas de Informática 

Educativa, fica evidenciado que: 

 

(...) as TIC se inserem no currículo como linguagens importantes para o 
desenvolvimento dos projetos e atividades, por meio da utilização de recursos 
que possibilitem aos professores a construção de propostas que estimulem a 
aprendizagem baseada na autoria e na autonomia das crianças. Os softwares e 
a internet devem ser utilizados para que as crianças construam produtos que 
reflitam a sua própria aprendizagem, evitando uma visão mais tradicional que 
concebe o computador com um caráter apenas de lazer. Há que se preservar o 
caráter lúdico do trabalho com esta faixa etária sem, no entanto, prescindir 
das possibilidades que o computador e sua integração com outras mídias 
podem oferecer ao trabalho pedagógico.  

 

Da concepção acima, vale ressaltar a preocupação do Colégio em criar 

estratégias pedagógicas que estimulem o desenvolvimento cognitivo das crianças numa 

perspectiva sociointeracionista do uso das tecnologias digitais, indo além do brincar 

pelo brincar. Para Vygotsky (apud in COLL; MONEREO, 2010), o desenvolvimento é, 

em sua grande parte, a apropriação das ferramentas (materiais e simbólicas) do nicho 

cultural em que a criança opera.  

Assim, acredita-se que desde a infância o contato escolar com tais aparatos, além 

de lúdico, deva ser trabalhado para despertar sentimentos como autonomia, 

responsabilidade, confiança, inclusão, coletividade e criatividade. Para isso, busca-se 

valorizar a vivência que a criança já traz antes de entrar na escola, mesclando-as com 

práticas de ensino-aprendizagem focadas na aprendizagem ao longo da vida (DELORS, 

1996). 

 

Considerações Metodológicas 

 

A Unidade de Educação Infantil (UEI) do Colégio Pedro II foi criada no ano de 

2012 para atender crianças com idades entre 3 e 5 anos e atualmente possui 24 alunos 

com 3 anos de idade e 176 alunos de 4 e 5 anos. Localizada no bairro de Realengo, na 
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cidade do Rio de Janeiro, é a única Instituição Federal de Ensino brasileira voltada para 

a formação de cidadãos dessa faixa etária. 

Considerando o acesso à educação pública e de qualidade um dos direitos da 

criança, a UEI tem como um de seus princípios a intensa valorização dos saberes que os 

pequenos conduzem de suas vivências para o ambiente escolar. Assim, não há um 

planejamento fixo e devidamente sistematizado dos momentos de aprendizagem que 

ocorrem diariamente. O conhecimento é construído a partir das temáticas abordadas 

pelas crianças e observadas pelos professores, desde o primeiro momento em que a 

criança entra na escola. 

Com a Informática não é diferente. Eis então a necessidade de compreender o 

tipo de contato que as crianças costumam ter com aparatos como celular, tablet, 

computador, notebooks e Internet. Além do desafio diário de traçar estratégias 

pedagógicas que, ora aproveitem as informações que as crianças trazem, ora abordem 

aspectos como manuseio das ferramentas e softwares, coletividade, autonomia e 

pesquisa. 

A fim de alcançar os objetivos propostos, a metodologia adotada para a pesquisa 

exploratória aqui apresentada constou da aplicação de um questionário fechado, enviado 

aos pais na agenda escolar dos alunos (este é o principal meio de comunicação diária 

entre o Colégio e os responsáveis pelas crianças). Dos 108 questionários encaminhados, 

102 respondidos foram devolvidos, totalizando quase 100% de amostragem. Esse 

primeiro dado mostra indícios da disponibilidade e interesse dos pais em colaborar com 

os objetivos do Colégio em aproximar as realidades escolar e familiar, mediadas pelas 

tecnologias, dos alunos.  

Os questionários foram distribuídos somente para pais de alunos de 4 e 5 anos 

por, naquele momento, serem as únicas turmas a já terem iniciado os dias letivos. Foram 

feitos questionamentos do tipo: através de quais aparelhos seu filho tem acesso às 

tecnologias? Quantos dias por semana seu filho acessa as tecnologias que você listou? 

Para que seu filho costuma usar essas tecnologias? Seu filho tem acesso à Internet na 

sua casa? Há algum tipo de acompanhamento de um adulto no momento em que seu 

filho esta usando a tecnologia? Destaca-se que para cada uma das perguntas eram 

fornecidas as opções de resposta para múltipla escolha.  
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A análise das respostas começou com a estatística percentual e a criação de 

gráficos para ilustrar o quantitativo das informações geradas. Enquanto que do ponto de 

vista qualitativo, foi feita a triangulação entre esses dados estatísticos, as experiências 

observadas pelas pesquisadoras e as teorias que fundamentam este estudo. 

 

Alguns achados da pesquisa 

 

A análise inicial dos dados indica que as diferentes tecnologias são uma 

realidade no lar dessas crianças e que seu uso acontece de maneira constante, a partir de 

diferentes possibilidades de acesso e para fins diversificados. O uso de tablets pelas 

crianças de 5 anos (21% das respostas), por exemplo, se dá quase que na mesma 

proporção que elas assistem a TV (23%), uma tecnologia muito mais antiga e presente a 

mais tempo nos lares brasileiros (ver gráfico 01 a seguir). Vale ressaltar também que 

63% dos responsáveis afirma que seus filhos acessam essas tecnologias todos os dias da 

semana. 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

       Gráfico 01: tecnologias mais acessadas pelas crianças em casa. 
 

Em contrapartida, estudos mostram que há a ocorrência de certa resistência ou 

mesmo ausência de propostas que partam do uso das ferramentas tecnológicas como os 

computadores e a Internet, por exemplo, no dia a dia das atividades pedagógicas 

(MOTA, 2007; SOUZA, 2003). Algumas vezes ainda há o temor de que as crianças 

possam usar indevidamente os computadores e acabar por danificá-los, resultando até na 

proibição do uso. No caso especifico da UEI, esse tipo de problema não ocorre. Mas há 

outros desafios em pauta. Tanto nos questionários referentes às turmas de 4 anos, quanto 

aos de 5 anos, os responsáveis afirmam que as crianças dedicam seu tempo basicamente 
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a jogar e assistir vídeos (69% e 66%, respectivamente) através das tecnologias listadas 

(ver gráficos 02 e 03 abaixo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 2: Uso das Tecnologias Crianças de 4                      Gráfico 3: Uso das Tecnologias Crianças de 5anos 
anos 

 

Quando questionados especificamente sobre o ter ou não acesso à Internet em 

casa, 78% dos pais de crianças com 5 anos afirmaram que sim, enquanto a porcentagem 

para crianças de 4 anos para esta mesma resposta foi de 81%. São números altos e 

bastante significativos que relatam a forte presença da rede e suas complexidades no 

cotidiano familiar dessas crianças. 

Quanto à finalidade do uso da Internet, percebe-se em ambas as faixas etárias 

novamente o foco nas atividades de jogos e vídeos, com totais de 87% para 5 anos e 

86% para 4 anos (ver gráficos 04 e 05 abaixo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     Gráfico 4: Uso da Internet – Crianças de 4 anos          Gráfico 5: Uso da Internet – Crianças de 5 anos 
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Outro importante aspecto a ressaltar é o tempo de acesso das crianças à Internet. 

Quando questionados a maior parte dos responsáveis afirmou que as crianças ficam até 

2 horas navegando (ver gráficos 06 e 07). Se esse acesso for diário, como mostrado nos 

gráficos anteriores, em um mês, as crianças somam pelo menos 60 horas de contato com 

o mundo através da Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6: Tempo de Acesso Crianças de 4 anos                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7:Tempo de Acesso Crianças de 5 anos 

 

 

 

Tal prática acaba sendo conduzida pelas crianças ao cotidiano escolar. Disso, 

resulta que as crianças chegam às aulas de Informática com a perspectiva de que irão, 
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tal como em suas casas, somente brincar no computador, muitas vezes resistindo às 

atividades propostas. Sabe-se que o lúdico através de jogos é essencial nesta faixa 

etária, mas, no caso da UEI, o que se tem tomado como desafio é estabelecer outras 

maneiras também interessantes de aproximar as crianças de novas possibilidades de 

exploração das tecnologias, focando, sobretudo na criação de novos conhecimentos e 

não somente no uso pelo uso dos instrumentos e softwares. 

Sobre isso, estudos mostram que há escolas em que, quando a utilização da 

tecnologia pela criança é autorizada o que se observa é a limitação no uso das 

potencialidades do computador por parte dos professores, restringindo seu uso a jogos 

somente (MOTA, 2007). Seja como for, se por meio de jogos, se através da Internet, 

seja com uso de Tablets ou outra tecnologia, o que se busca, em sintonia com a noção de 

“zona proximal de desenvolvimento” de Vygotsky (apud in MOLL, 1996), é a 

capacidade de utilizar as abrangências do meio tecnológico com o objetivo de levar a 

criança a avançar do que sabe fazer para o que não sabe ou precisa aprender. 

 

Considerações Finais 

A partir dos resultados da pesquisa buscou-se estruturar as aulas tendo em vista a 

relação que os alunos já trazem com as mídias e tecnologias. De uma maneira geral, 

concluiu-se que no uso dos aparatos tecnológicos, sobretudo dos aparelhos móveis, há 

um predomínio da função de lazer, sem uma preocupação com o caráter educativo. 

Contudo, reconhece-se o quanto essas ferramentas possuem um grande potencial 

interativo, que pode ser explorado em caráter pedagógico. 

Uma das estratégias aplicadas durante as aulas é deixar que as crianças brinquem 

com um determinado jogo, software ou aplicativo e, em seguida, sentem em roda e, 

através da mediação da professora, conversem entre si sobre definições, utilidades e o 

sentido do uso da tecnologia que acabaram de usar. As falas das crianças são registradas 

através de gravação de voz no celular e de desenhos que elas mesmas criam. Assim, 

durante a aula, a professora pode observar como as crianças estão usando o recurso, 

bem como, o que compreendem acerca deste uso. Pode-se afirmar que temos vivenciado 

uma riqueza de relatos e experiências que certamente subsidiarão futuros estudos. 

Observa-se assim a importância de oferecer aos alunos o acesso lúdico às 

tecnologias, porém numa perspectiva maior, mais inclusiva, que possa possibilitar sua 
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integração na sociedade informacional. Acredita-se que à medida que a escola se exime 

dessa responsabilidade, ela pode estar deixando de oferecer aos alunos reais 

possibilidades pedagógicas de lidar com ferramentas com as quais eles já estão 

convivendo em sua vida social fora do contexto escolar. 
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