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e sobre a natureza.”
(TIRIBA, 2010, p. 5).

Palavras de Gratidão

Compreender que é possível mudar para melhor, não o mundo, mas nossa ação com
quem está perto de nós, fez com que eu buscasse o mestrado e chegasse a concluí-lo. E para
chegar até aqui, foram muitas experiências.
Todas deixaram suas marcas, algumas mais singelas, outras impactantes, porém de
forma humilde me fizeram crescer.
Agradeço aos amigos, colegas de trabalho da EMEI “São Vicente”, por todos os
incentivos, todas as palavras, por permitirem ajustar horários e tantos outros gestos, por
menores que tenham sido, representaram muito.
Agradeço às crianças que participaram da pesquisa, pelo entusiasmo demonstrado, pelas
palavras, gestos, silêncios, pelos desenhos com os quais me presentearam e presentearam esta
pesquisa. Agradeço às famílias das crianças e colegas professores/as que participaram do
estudo.
Agradeço a todas as pessoas que conheci e com as quais convivi nestes dois anos de
mestrado por todos os aprendizados. Agradeço ao PPGEd, esta equipe maravilhosa do
Mestrado em Educação, principalmente aos professores/as com os quais tive a oportunidade de
realizar os encontros dos componentes curriculares. Estes, que souberam desconstruir e
permitiram que me reconstruísse, suavizando a aspereza de viver em uma sociedade que
carrega marcas de padrões culturais excêntricos. A todos os colegas da Turma Especial de São
Miguel do Oeste, pela amizade e companheirismo. Ao Thiago, secretário do PPGEd, por sua
disponibilidade e solicitude.
Agradeço às professoras Doutora Ana Cristina e Doutora Márcia que aceitaram ler o
estudo e participar da banca de qualificação e defesa, por todas as palavras e orientações que
me fizeram reconstruir e melhorar a pesquisa.
De todas as pessoas com as quais convivi neste período, guardarei recordações. Mas
com carinho especial a Professora Doutora Maria Teresa, orientadora deste trabalho, agradeço
sua paciência, seu carinho, responsabilidade e sensibilidade com que conduziu as orientações,
sempre acreditando no meu potencial e concedendo autonomia para seguir em frente. Seu olhar
sensível e acolhedor revelam uma sabedoria incrível!
À minha família, que soube compreender as ausências que me mantiveram recolhida
para os estudos. Ao marido, filhas e filho, por todo o apoio, sempre auxiliando e incentivando.
Aos meus pais, que, com toda humildade, ensinaram-me que o caminho dos estudos transforma

a vida. Eles, com seu ofício de agricultores, ensinaram-me a amar e respeitar a natureza,
cultivar as plantas e amar os animais. Gratidão!

RESUMO
Esta pesquisa, em nível de mestrado, está vinculada à Linha de Pesquisa Processos Educativos
e teve como objetivo analisar a compreensão de crianças, famílias e professores/as que atuam
na Escola Municipal de Educação Infantil “São Vicente”, no município de Itapiranga, SC, a
respeito do lugar e o papel das tecnologias no cotidiano da educação infantil. O lócus da
pesquisa foi a EMEI São Vicente, localizada no município de Itapiranga, SC. A amostra foi
composta por sete crianças de cinco e seis anos de idade, 13 famílias e 18 professores/as da
instituição que atuam na educação infantil. O estudo realizado se caracteriza como de
abordagem qualitativa, de cunho exploratório e descritivo. Como procedimentos de coleta de
dados utilizaram-se: com as crianças os Desenhos-Estórias com Tema (TRINCA, 1997), que
constitui uma técnica composta por desenhos livres, a respeito de um tema proposto pelo
investigador, que servem de estímulos para a criança relatar seu entendimento por meio do
desenho e da verbalização. Com os/as professores/as, entrevistas semiestruturadas e para as
famílias, questionários. Como embasamento teórico, autores, como Cerisara (1999), Sarmento
(2020), entre outros; Leis e Resoluções que norteiam a Educação Infantil no Brasil, bem como
se realizou o estado do conhecimento do tema que envolve esta pesquisa no Catálogo de Teses
e Dissertações – Capes, utilizando-se palavras-chave Educação infantil, Tecnologias e Mídias.
Como procedimento de análise de dados efetuou-se a análise dos desenhos das crianças e do
conteúdo das respostas dos pesquisados, considerando os objetivos do estudo. Os dados
coletados e analisados permitiram verificar que o brincar das crianças desta amostra transita
entre brinquedos tradicionais e interações com as tecnologias. Cabe destacar o brincar com
animais de estimação, em meio à natureza, os espaços e as interações familiares, com outras
crianças, primos e avós. A ênfase ao brincar com animais de estimação foi confirmada nos
dados coletados com as famílias. O contato com as crianças e suas famílias permitiu reunir
elementos que confirmam que elas interpretam, significam e constroem suas experiências, a si
próprias e aos outros, construindo suas culturas infantis, tendo a influência de modos de brincar
dos contextos a que estão inseridas. No que se refere aos dados coletados com as famílias
evidenciou-se preocupação em acompanhar as crianças quando estão em contato com as
tecnologias, o que fazem e quanto tempo é destinado a essas interações. No contexto familiar, a
organização da rotina em relação à utilização dos recursos tecnológicos apresenta formas
diferenciadas, de acordo com as especificidades de cada família. Quanto aos/as professores/as
verificou-se que estes entendem os recursos tecnológicos como ferramenta pedagógica para
tornar as práticas mais dinâmicas e favorecer a aprendizagem. Entretanto, faz-se necessário a
sequência de processos de formação continuada desses profissionais visando ao conhecimento
e otimização desses recursos. Por meio dos dados coletados e analisados reuniram-se elementos
que reforçam a compreensão de que as famílias e professores/as possuem um papel
fundamental na promoção da educação digital das crianças, objetivando que elas aprendam a
utilizar as tecnologias de maneira crítica, usufruindo de todos os seus benefícios e protegidas de
muitos de seus malefícios.
Palavras-chave: Educação Infantil. Culturas Infantis. Professoras/Professores. Famílias.
Tecnologias.

ABSTRACT
This research, as a master’s degree, is linked to the Educational Processes Area and aimed to
analyze the understanding of children, families and teachers that are part of or work at EMEI
“São Vicente”, in Itapiranga - SC, about the place and role of technologies in the daily life of
early childhood education. The locus of research was São Vicente Municipal Elementary
School, located in Itapiranga (SC). The sample consisted of seven children of five and six years
old, 13 families and 18 teachers of the institution who work in early childhood education. This
study is characterized as a qualitative and descriptive approach. As data collection procedures,
the following were used: for children, Drawing - Stories with a Theme (TRINCA, 1997),
which is a technique composed of free drawings, about the theme proposed by the researcher,
which serves as a stimulus for the child to report their understanding through drawing and
verbalization. For the teachers, semi-structured interviews and for families, questionnaires. As
a theoretical basis, authors like Cerisara (1999), Sarmento (2020), among others; Laws and
Resolutions that guide Early Childhood Education in Brazil, as well as the state of knowledge
of the topic involving this research in the Theses and Dissertations Catalog - Capes, using
keywords Early Childhood Education, Technologies and Media. As a data analysis procedure,
the analysis of children’s drawings and the content of the respondent’s responses was carried
out, considering the study objectives. The collected and analyzed data allowed us to verify that
the children’s role in this sample transits between traditional toys and interactions with
technologies. It is worth highlighting playing with pets, in the middle of nature, spaces and
family interactions, with other children, cousins and grandparents. The emphasis on playing
with pets was confirmed in the data collected from the families. The contact with the children
and their families allowed us to gather elements that confirm that they interpret, signify and
build their experiences, themselves and others, building their children's cultures, having the
influence of ways of playing in the contexts in which they are inserted. Regarding the data
collected from the families, a concern with accompanying the children when they are in contact
with technologies was evidenced, what they do and how much time is given to these
interactions. In the family context, the organization of the routine in relation to the use of
technological resources has different forms, according to the specificities of each family. As for
the teachers, it was found that they understand technological resources as a pedagogical tool to
make practices more dynamic and encourage learning. However, the sequence of continuing
education processes of these professionals aiming at knowledge and optimization of these
resources is necessary. Through the collected and analyzed data, elements were gathered and
reinforce the understanding that families and teachers have a fundamental role in promoting
children's digital education, aiming that they learn how to use technologies critically, enjoying
all its benefits and protected from many of their harm.
Keywords: Early Childhood Education. Children Cultures. Teachers. Families. Technologies.
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1 INTRODUÇÃO

A escolha do tema sobre o lugar e o papel das tecnologias na Educação Infantil foi
motivada pela minha experiência, como professora, na Escola Municipal de Educação Infantil
“São Vicente”1, que atende em torno de 300 crianças com idades de três a seis anos, nos turnos
matutino e vespertino. Essa instituição está situada no município de Itapiranga, SC, na qual
atuo há mais de 20 anos como professora, tendo uma rápida passagem pelo cargo de direção.
Durante esse período, pude observar e vivenciar mudanças no ser criança, influenciadas por
diferentes fatores, entre eles as alterações nos modos de vida da sociedade em geral. A Escola
Municipal de Educação Infantil “São Vicente” sempre teve uma preocupação com a excelência
do trabalho apresentado à comunidade, assim, as professoras e os professores estão sempre em
busca de aperfeiçoamento. A pesquisa realizada constitui um importante instrumento de
reflexão da prática, tanto minha enquanto pesquisadora quanto das colegas e dos colegas
professores/as, que compuseram a amostra.
As vivências e observações que tenho realizado no ambiente de trabalho, em outros
espaços e na comunidade em geral, têm levado a evidenciar a presença das tecnologias na vida
das crianças nos mais diversos ambientes. É cada vez mais comum nos depararmos com cenas
em restaurantes nas quais as crianças são alimentadas enquanto assistem a desenhos, a filmes,
ou jogam em aparelhos eletrônicos. Nos supermercados, os pais fazem compras enquanto as
crianças ficam acomodadas nos carrinhos, entretidas e ocupadas ao celular. Fato que evidencia
a facilidade ao acesso à internet em qualquer lugar e trouxe às famílias, quando da utilização de
recursos tecnológicos, o conforto de fazerem suas atividades, mantendo as crianças ocupadas,
quietas em qualquer lugar. Essas crianças passam um tempo considerável no mundo virtual,
demonstram habilidade e gosto por esses produtos culturais. Entretanto, esse fato – o tempo de
uso dos recursos tecnológicos pelas crianças – merece especial atenção por parte das famílias e
dos profissionais que as atendem, pois pode inibir as oportunidades das brincadeiras, da
interação com os pares, da socialização, do desenvolvimento da linguagem, da oralidade e dos
jogos.

O nome desta instituição, Escola Municipal de Educação Infantil “São Vicente”, foi instituído pela Lei n. 1.668,
de 26 de agosto de 1996. A sua criação consta no Decreto n. 13/88, de 27 de abril de 1988, quando passou a ser
uma entidade municipal. Antes disso, era uma instituição particular, administrada pelas Irmãs da Sociedade Sulina
Divina Providência, denominada “Jardim de Infância e Pré-Escolar São Vicente” e funcionava junto ao Colégio
“São Vicente”, fundado em 1957. Sabemos que a denominação “Escola” não está adequada de acordo com as
legislações vigentes, porém reiteramos o importante trabalho da Rede Municipal de Itapiranga, SC, no sentido de
promover a educação infantil segundo os documentos atuais.
1
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Com todas as transformações ocorridas, o conceito de criança e infância também
mudou, bem como as necessidades da criança, os papéis sociais que lhe são atribuídos, que se
modificam conforme as formas sociais, as produções culturais e históricas da sociedade, classes
sociais e grupos étnicos. Compreendendo a infância como construção social, consideramos que
há hoje uma pluralidade de infâncias, distintas da vida adulta, nas características biológicas,
cognitivas e afetivas, fato que aumentou o interesse em desenvolver pesquisas com crianças,
não somente sobre as crianças. Martins Filho e Delgado (2018) compreendem a infância como
uma construção social que é negociada entre crianças e adultos, reinventada e modificada pelas
gerações que as experienciam em cada contexto histórico, político, cultural e social.
Ferreira (2011), parafraseando Sarmento (2004), afirma que reconhecer a criança como
ator social significa também reconhecer sua capacidade de produção simbólica e a constituição
das representações e crenças em sistemas organizados, chamados de culturas. É preciso que as
crianças sejam compreendidas como ser social e em contexto, pois é nas relações e interações
com os seus pares que as crianças produzem as suas culturas, no lugar social, onde é
reinterpretado o universo simbólico de sua cultura. Como pontua Ferreira (2011, p. 159): “A
interpretação das culturas infantis necessita se sustentar na análise das condições sociais em
que as crianças vivem, interagem e dão sentido ao que fazem.”
Ferreira (2011) enaltece que a produção das culturas infantis acontece no lugar social,
ou seja, nas interações, nas relações com outras crianças, com adultos, no lugar social, na
reinterpretação do universo simbólico das culturas. É estando entre os pares que as crianças
ressignificam e constroem as culturas, no local e nas condições sociais em que vivem.
Desse modo, torna-se relevante considerar as crianças como atores sociais, que
pertencem a grupos sociais específicos, desenvolvendo pesquisas focadas nas relações intra e
intergeracionais, acompanhando-as, observando-as com atenção, compreendendo seus pontos
de vista (MARTINS FILHO; DELGADO, 2018, p. 155).
Condição fundamental para conhecer e compreender como se constituem e se
organizam estas apreensões, construções e significações nas relações entre os pares representa
considerar as crianças como atores sociais. A infância é ao mesmo tempo uma categoria social
geracional e um grupo de sujeitos ativos que interpretam e agem no mundo, estruturando e
estabelecendo padrões culturais. Assim, as culturas infantis constituem o aspecto mais
importante na diferenciação com as demais gerações (MARTINS FILHO; DELGADO, 2018, p.
155).
Por meio do conceito de culturas infantis entendemos que as crianças não são apenas
receptoras de produtos culturais, porém constroem, reinterpretam, fazem o cruzamento de
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significações nas inter-relações que estabelecem com os outros, no espaço social e com as
tecnologias à sua disposição. Entre os autores que estudam a compreensão da infância e as
crianças como produtoras de culturas, produção que indica sua potência, podemos citar
Sarmento (2004), Corsaro (2010), Brougère (2010), entre outros.
Martins Filho e Delgado (2018, p. 157) lembram que podemos sempre interrogar sobre
o que são as culturas infantis, sem ter pretensão de esgotar as respostas. Estas podem ser
definidas como um conjunto de saberes que caracterizam um grupo de crianças, participando na
fundação de sua identidade e no reconhecimento entre o grupo de pares. Modos sistematizados
de significação do mundo e da ação no mundo, que se diferem dos modos adultos de
significação e de ação no mundo.
Para Sarmento (2020, p. 27), ouvir a voz das crianças condensa um programa que é
simultaneamente teórico, epistemológico e político. O programa teórico está baseado na
constatação de que as crianças foram silenciadas na afirmação das diferenças entre os adultos e
na expressão autônoma dos seus modos de compreender e interpretar o mundo. Estudar as
crianças como atores sociais de pleno direito, a partir de sua visão de mundo e analisar a
infância como categoria social do tipo geracional, é o objetivo proposto pela sociologia da
infância, sendo que, para esta, “ouvir a voz das crianças” se constitui como diretriz central na
compreensão de fatos e dinâmicas sociais. O programa epistemológico está centrado na ideia de
que entre o mundo adulto e as crianças existe uma diferença que vai além da maturidade
comunicativa, está registrada na alteridade da infância, que não é susceptível de ser resgatada
pela memória que o adulto tem de sua infância, “[...] mas que se exprime na peculiar
organização do simbólico que a mente infantil e as culturas da infância proporcionam.”
(SARMENTO, 2020, p. 27). O programa político está centrado na hegemonia e no controle da
expressão da dominação adulta, que afasta as crianças da tomada de decisões sobre aspectos
que dizem respeito às condições coletivas de existência, e a possibilidade de mudança está em
trazer presente a voz das crianças na participação social e na tomada de decisões que se referem
a elas.
Assim sendo, torna-se importante compreender a criança, no contexto atual, como uma
criança que tem um mundo de possibilidades, quando está em contato com os recursos
tecnológicos e realiza suas experiências com estes, significando suas culturas, que se alteram,
transformando as gerações. Esse fato influencia também o processo educacional, as instituições
de educação infantil e escolas.
Sobre o sistema educacional como um todo, Prensky (2001) relata que “Nossos alunos
mudaram radicalmente. Os alunos de hoje não são os mesmos para os quais o nosso sistema
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educacional foi criado.” Desde as últimas décadas do século XX, houve uma mudança enorme
com a difusão rápida da tecnologia digital, que alterou profundamente as relações de acesso às
informações. Desse modo, aconteceu uma descontinuidade em termos de avanço em relação
aos alunos do passado, desde a educação infantil até a faculdade. A mudança ocorreu para
muito além das gírias, roupas, enfeites corporais e estilos, como acontecia nas gerações
anteriores.
A publicação da Unesco, Segurança Online de Crianças e Adolescentes (UNESCO,
2019), apresenta números da evolução ao acesso a redes de internet no mundo todo, como pode
ser observado na citação sequente:
Uma pesquisa recente da UIT (União Internacional de Telecomunicações) e da
UNESCO identificou que, atualmente, mais de 50% da população mundial está online
[9]. As crianças e os adolescentes constituem mais de 30% dos usuários da internet.
Até 2022, mais 1,2 bilhão de novos usuários serão somados a essa quantidade, com
crianças e adolescentes sendo o grupo demográfico online de mais rápido crescimento
[10]. Até mesmo os países menos desenvolvidos do mundo estão no caminho de ter
nos próximos anos a cobertura universal de internet móvel [11]. Essa explosão na
conectividade beneficiará toda a humanidade, em particular os países de renda baixa e
média nos quais há uma demanda enorme e não atendida da população por
oportunidades econômicas, culturais e educacionais que o acesso à internet pode
proporcionar. (UNESCO, 2019, p. 18).

Assim sendo, é possível perceber que o acesso ao uso das tecnologias não mais se
restringe aos grandes centros urbanos, mas está em franca expansão em todos os lugares do
planeta, trazendo benefícios à humanidade. Outra pesquisa da União Internacional de
Telecomunicações (UIT) apresenta que o aumento da taxa de expansão dos serviços digitais
estimula o crescimento econômico dos países. Muitas pessoas conseguem fazer contas
bancárias por terem um celular com acesso à internet, além de aumentar as chances de obter um
emprego e dar direito a programas sociais que acontecem por meio de contas digitais. Estes
resultados positivos não podem ser considerados como garantidos, uma vez que há países em
desenvolvimento nos quais crianças e adolescentes compõem quase 50% da população. Por
isso, torna-se tão importante garantir a segurança no acesso às oportunidades que a internet
pode oferecer, porém, infelizmente, pela experiência dos mercados desenvolvidos, é sabido que
sem que as proteções apropriadas estejam em vigor, a internet pode ser um ambiente difícil e
até perigoso para as crianças e adolescentes (UNESCO, 2019).
A grande mudança ocasionada pela disseminação da internet nos anos 1990 acabou
alterando as formas de comunicação em nível mundial, sendo que jornais, rádios e televisão
acabaram perdendo espaço e podem ser conectados todos por intermédio de um único aparelho,
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o celular. Há diversas plataformas digitais disponíveis, as quais vinham sendo lentamente
integradas à educação.
Contudo, com o novo cenário vigente a partir de 2020, a Pandemia da Covid-19, a
educação teve de mudar, se adequar e fazer uso dos meios digitais para alcançar os educandos
com a suspensão das atividades nas instituições educativas. A educação em nível mundial ficou
impactada, com a suspensão das aulas presenciais em todos os níveis de ensino. No Brasil
também houve o fechamento das instituições devido ao isolamento social. Os desafios em
relação à educação, retomada das atividades das instituições, como promover o atendimento
nas instituições de educação infantil foram muito grandes. Após estudos, as redes de ensino
começaram a se organizar para o retorno das atividades, que aconteceu gradativamente durante
o ano letivo de 2021.
No que se refere à educação pública de Santa Catarina, Silva, Petry e Uggioni (2020, p.
19) declaram “Foi assim que, em função da pandemia, que os envolvidos na educação em
nosso estado, tiveram que, pela necessidade, se apropriar muito rapidamente, de todo um
conjunto tecnológico de modo a darem conta da grande responsabilidade de levar o conteúdo
pedagógico aos estudantes.” Não somente os professores do Estado de Santa Catarina, como de
todos os lugares, precisaram se readaptar, se reinventar, mas todo o sistema educacional sofreu
mudanças profundas com a chegada dessa pandemia. Toda a sociedade foi profundamente
afetada e as famílias também passaram por enormes transformações.
Desse modo, a realização desta pesquisa justifica-se pela importância da temática, foco
deste estudo – as tecnologias na educação infantil –, no processo educativo no atual momento,
no qual os recursos tecnológicos fazem parte da vida das crianças, sendo que a maioria delas já
teve experiências com estes quando chega às instituições de educação infantil. Principalmente
neste momento, em que, com a pandemia da Covid-19, houve a intensificação da utilização das
tecnologias pelas crianças em diferentes espaços. Entretanto, nem todas as crianças têm acesso
às tecnologias de igual forma. Essas diferenças se tornaram ainda mais evidentes entre as
famílias das classes mais necessitadas, por não possuírem condições de dar às suas crianças os
melhores recursos e nem sempre conseguirem deixar seus filhos em segurança para ir ao
trabalho. A questão do acesso aos recursos tecnológicos de forma desigual não é um fato
recente, porém se intensificou com a pandemia da Covid-19. Já no início desse século, Paulo
Freire (2002) destacava a importância das ferramentas tecnológicas para a educação, visto que
ampliam as potencialidades de comunicação e informação. Entretanto, algumas ressalvas são
necessárias:
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Nunca fui ingênuo apreciador da tecnologia, não a divinizo, de um lado, nem a
diabolizo, de outro. Por isso mesmo sempre estive em paz para lidar com ela. Não
tenho dúvida nenhuma do enorme potencial de estímulos e desafios à curiosidade que
a tecnologia põe a serviço das crianças e dos adolescentes das classes sociais
favorecidas. (FREIRE, 2002, p. 97).

Reconhecendo o potencial importante das tecnologias na educação, Freire (2002) se
contrapõe também, em relação ao acesso desigual às tecnologias por parte das famílias menos
abastadas, as quais também poderiam se favorecer do enorme potencial de estímulos e desafios
à curiosidade que as tecnologias oferecem. A curiosidade é um desafio que provoca
conhecimento prévio, mobiliza sentimentos que, associados a outros sentimentos geram novas
curiosidades, movimentando o pensamento.
Com a popularização do celular com acesso à internet, muitas pessoas menos
favorecidas conseguiram se integrar às redes digitais, porém o mesmo não acontece no acesso a
computadores, que poderiam garantir experiências mais ricas.
A subjetividade, a autonomia, a afetividade, a emoção, as brincadeiras e o movimento
têm um papel destacado na infância, porém torna-se importante entender outras dimensões da
criança no momento atual, em que as tecnologias e mídias ocupam grande parte da vida delas.
Entender a criança contemporânea, seus modos de ser e agir, a sensibilidade com a infância e a
curiosidade sobre o tema, fez com que buscássemos a realização deste trabalho.
Problematizar e refletir a respeito do tema com crianças, professoras, professores e
também com as famílias é um importante caminho para melhorar a interação com as crianças e
entre elas, pois leva a entender como acontecem os processos de aprendizagem em um mundo
onde o virtual anda lado a lado com o real.
De acordo com Macedo, Pessanha e Alencar (2020, p. 4), “Escutar as infâncias e suas
famílias é investir nos esforços para a construção de sentidos que são negligenciados
coletivamente. É potencializá-las como sujeitos capazes de construir alternativas reais para
desafios cotidianos da educação da pequena infância.” Este é um desafio ao qual nos propomos,
à medida que as crianças farão parte da pesquisa, no intuito de modificarmos nossas relações
com as crianças e suas famílias, pensando sobre a necessidade de reconhecer a criança como
sujeito potencial e construindo uma relação família-instituição de educação infantil mais
próxima e fecunda. Conhecer como as crianças da realidade pesquisada fazem suas interações
com as tecnologias e significam suas brincadeiras, por meio de suas representações gráficas e
de suas falas.
Considerando os aspectos citados, apresentamos o problema de pesquisa: Qual é o
lugar e o papel das tecnologias na EMEI São Vicente, no município de Itapiranga, SC,
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considerando a compreensão de crianças de três e seis anos, famílias e profissionais que atuam
na educação infantil?
Com base nas considerações efetuadas até aqui e no problema de pesquisa, esta
dissertação tem o seguinte objetivo geral: Analisar a compreensão de crianças, famílias e
professores/as que atuam na EMEI “São Vicente”, no município de Itapiranga, SC, a respeito
do lugar e o papel das tecnologias no cotidiano da educação infantil.
Para orientar o percurso da pesquisa foram relacionados os seguintes objetivos
específicos:
a) Conhecer as crianças de três a seis anos que são atendidas na EMEI “São Vicente”, no
município de Itapiranga, SC, e suas relações com os recursos tecnológicos;
b) Verificar como os/as professores/as compreendem a utilização de recursos tecnológicos
no cotidiano das instituições de educação infantil;
c) Entender como as famílias compreendem a utilização dos recursos tecnológicos no
contexto familiar e na rotina da criança;
d) Reunir elementos sobre como famílias e professores/as podem contribuir para a
promoção de uma educação digital para as crianças.

Para abranger o tema escolhido e apresentação de possíveis respostas ao problema de
investigação, organizou-se o texto em capítulos, a saber: na introdução, apresentamos a
temática central do trabalho, relevância e contribuições do estudo; o problema e objetivos da
pesquisa. No primeiro capítulo, intitulado As crianças, as instituições de educação infantil e as
tecnologias, abordamos elementos fundamentais à estruturação da educação infantil e os
principais marcos legais a partir da Constituição de 1988. Esse capítulo teórico está embasado,
também, em um levantamento da produção científica – Estado do Conhecimento – efetuado
junto ao Catálogo de Teses e Dissertações-Capes.
No segundo capítulo, Trajetória da Pesquisa: Dimensão Metodológica, apresentamos o
detalhamento da pesquisa realizada: tipo de pesquisa, lócus, composição da amostra, os
procedimentos de coleta e os procedimentos de análise dos dados. No terceiro capítulo,
Dialogando com o entendimento de crianças, famílias e professores/as sobre as tecnologias na
educação infantil, apresentamos a análise e discussão dos dados coletados. Nas considerações
finais, dispomos os resultados da pesquisa e as conclusões do estudo.

21

2 AS CRIANÇAS, AS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E AS
TECNOLOGIAS

Este capítulo tem o objetivo de situar a educação infantil no contexto brasileiro,
considerando alguns marcos legais dessa etapa da educação básica, bem como apresentar um
levantamento da produção científica efetuado no Catálogo de Teses e Dissertações da Capes.
A base teórica que constitui este capítulo está alicerçada em Cerisara (1999), nas
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (Resolução CNE/CEB n. 5/2009),
na Resolução CNE/CP n. 2, de 22 de dezembro de 2017, que institui e orienta a implantação da
Base Nacional Comum Curricular da Educação Básica, e no levantamento de teses e
dissertações sobre as tecnologias na educação infantil, realizado no Catálogo de Teses e
Dissertações – Capes.
2.1 AS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BRASIL – MARCOS LEGAIS

Para compreender as instituições de educação infantil hoje, faz-se necessário retomar a
história recente e os acontecimentos que marcaram esse percurso. Um marco fundamental na
educação infantil brasileira foi a Constituição de 1988, que “reconheceu como direito da
criança pequena o acesso à educação em creches e pré-escolas.” (CERISARA, 1999, p. 14,
grifo nosso). A criança passou a ser considerada como sujeito de direitos, sendo que nas leis
anteriores ela era considerada como objeto de tutela. A instituição da lei não garantiu sua
consolidação nas práticas sociais, porém constituiu um caminho para reflexões, um marco
importante na busca de “[...] uma possível definição do caráter que as instituições de educação
infantil devem assumir, sem que se reproduzam as práticas desenvolvidas no seio das famílias,
nos hospitais ou nas escolas de ensino fundamental.” (CERISARA, 1999, p. 14). Portanto, a
autora chama a atenção para o caráter diferenciado que a instituição de educação infantil deve
assumir, em relação à educação familiar, ao atendimento hospitalar e a escola de ensino
fundamental.
Em 13 de julho de 1990 foi aprovada a Lei n. 8.069, que dispõe sobre o Estatuto da
Criança e do Adolescente, que reitera, no Artigo 3º,
A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa
humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes,
por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar
o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de
liberdade e de dignidade. (BRASIL, 1990).
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Essa lei foi um passo importante para a criança brasileira, avançando na tentativa de
fazer com que os seus direitos fossem cumpridos, assegurando a ela todos os direitos
fundamentais da pessoa humana. Ademais, teve impactos fortes na área educacional,
principalmente no modo de ver a criança, antes objeto de tutela, agora sujeito de direitos.
Outro marco importante da educação brasileira para a etapa da educação infantil foi a
aprovação da Lei de Diretrizes e Bases, em 20 de dezembro de 1996, sob o n. 9.394. Tal lei
colocou a educação infantil como primeira etapa da educação básica. Assim, amplamente
discutida em diversos segmentos da sociedade, baseava-se na ideia de desvincular a educação
infantil das Secretarias de Assistência Social ou da Saúde, lutando para que pudesse fazer parte
da Secretaria da Educação. Desse modo, compreendia-se que, ao trazer a educação infantil para
a área da educação, haveria avanços no sentido de afirmar um caráter educativo-pedagógico ao
trabalho, bem como possibilitar aos profissionais garantias de formação inicial e continuada e
valorização profissional.
A inclusão da educação infantil na educação básica implicou riscos, em razão das
especificidades dessa etapa, porque, ao mesmo tempo que “não devem ser depósitos de
crianças, [...] ou hospitais, também há a clareza de que as creches e pré-escolas não devem
reproduzir as práticas sociais que têm sido desenvolvidas nas escolas de ensino fundamental.”
(CERISARA, 1999 p. 15). Desse modo, a autora cita três desafios, entre tantos outros que
considera fundamentais para o enfrentamento naquele momento, quais são: transformar as
instituições de educação infantil em uma etapa da educação básica sem que reproduzissem as
práticas de escolarização, educar e cuidar como atividades interligadas e formação dos
profissionais pelo menos em curso superior, condizente com as especificidades da etapa.
Na redação final da LDB há a descrição da educação básica em três etapas educativas,
educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Fala-se em educação infantil e não
ensino, justamente para não reforçar a concepção instrumental e de escolarização, característica
das demais etapas, e também para indicar a prevalência do educativo sobre o instrumental, que
é a especificidade dessa etapa, além de realizar um trabalho que contemple e priorize os
processos educativos, considerando as crianças como sujeitos da e na cultura, respeitando
especificidades de gênero, raça e classe social. Destarte, a autora destaca que laborar com
crianças “[...] implica em trabalhar com as crianças pequenas em diferentes contextos
educativos, envolvendo todos os processos de constituição da criança em suas dimensões
intelectuais, sociais, emocionais, expressivas, culturais, interacionais.” (CERISARA, 1999, p.
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16). Portanto, o trabalho na educação infantil, acrescido de intencionalidade e de sistematização,
deve envolver todos os processos de constituição da criança.
O desafio de educar e cuidar surge da especificidade da faixa etária, a partir do
momento que é dever do Estado e opção da família assegurar a educação da criança em
instituições de educação infantil, em complementaridade com o papel e as ações da família. A
insistência em manter os dois termos está relacionada ao percurso histórico dessas instituições
no Brasil, que, ao defender uma função pedagógica para as mesmas, acabou valorizando
atividades ligadas ao ensino, como transmissão de conhecimentos, reproduzindo ou
antecipando o ensino fundamental e desvalorizando as atividades ligadas ao cuidado. A
separação dessas dimensões revela que não há clareza na concepção de criança como sujeito de
direitos, a qual necessita ser educada e cuidada, pois depende dos adultos para sobreviver,
muitas vezes permanecendo até 10 horas diárias nas instituições de educação infantil. Um
desafio posto aos/as professores/as desta área se refere a concretizar em práticas educativas esta
concepção, na qual educar e cuidar estão interligadas.
O terceiro desafio citado por Cerisara (1999) se refere aos profissionais, que precisam
pelo menos de formação em nível superior, condizente com as especificidades dessa etapa da
educação, sendo que foi deliberado um prazo de 10 anos para que isso ocorresse, a partir da
promulgação da LDB em 1996. As instituições formadoras tiveram então o desafio de repensar
sua proposta curricular para atender às especificidades das/os professoras/os de educação
infantil em relação às/aos professoras/es das demais etapas de ensino.
Muitos avanços aconteceram desde que Cerisara (1999) escreveu este artigo, porém
ainda podem ser encontradas práticas que não atendem às especificidades da educação infantil,
muitas vezes superadas no discurso, entretanto se perpetuando em práticas que não consideram
a criança como sujeito, centrando suas ações na figura do/a professor/a.
Entre os avanços da educação infantil, citamos as Diretrizes Curriculares Nacionais para
a Educação Infantil, consideradas outro marco legal importante. A Resolução n. 5 do Conselho
Nacional de Educação, de 17 de dezembro de 2009, fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação Infantil, que reúnem princípios, fundamentos e procedimentos, para orientar as
políticas públicas na área e a elaboração, planejamento, execução e avaliação de propostas
pedagógicas e curriculares das instituições. No Artigo 5º, as diretrizes reafirmam a Educação
Infantil como primeira etapa da Educação Básica, que é oferecida em creches e pré-escolas,
caracterizando-se como espaços institucionais, em estabelecimentos educacionais públicos ou
privados.
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Art. 5º A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, é oferecida em
creches e pré-escolas, as quais se caracterizam como espaços institucionais não
domésticos que constituem estabelecimentos educacionais públicos ou privados que
educam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos de idade no período diurno, em jornada
integral ou parcial, regulados e supervisionados por órgão competente do sistema de
ensino e submetidos a controle social. (BRASIL, 2009, p. 1).

Esse artigo ressalta, ainda, que o atendimento em instituições públicas ou privadas, para
as crianças de 0 a 5 anos, acontece no período diurno, podendo ser em jornada integral ou
parcial.
As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI) apresentam os
princípios éticos, estéticos e políticos como norteadores de qualquer proposta pedagógica no
Brasil. Os princípios éticos versam sobre a autonomia, a responsabilidade, a solidariedade, o
respeito ao bem comum, ao meio ambiente, às diferentes culturas, identidades e singularidades.
Nos princípios estéticos considera-se a sensibilidade, a criatividade, a ludicidade e a liberdade
de expressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais. No que se refere aos princípios
políticos destacam-se os direitos de cidadania, do exercício da criatividade e do respeito à
ordem democrática (BRASIL, 2009).
Desse modo, é possível destacar a busca pela construção da autonomia da criança em
todos os aspectos, como locomoção pelo ambiente, vestir-se, alimentar-se, exploração do
ambiente, posicionar-se nas relações éticas e nos conflitos. Quando a instituição de educação
infantil prima por espaços, rotinas e vivências que incentivem a sensibilidade das crianças e
adultos que convivem na instituição, nos quais há preocupação com a organização pedagógica
de maneira lúdica, valorizando a criatividade das crianças e sua singularidade, os princípios
estéticos são praticados. Da mesma forma, quando as práticas educativas garantem os direitos
das crianças aos serviços públicos, ao respeito à singularidade e atendimento nas
especificidades, bem como a vivência de relações democráticas em todos os sentidos,
compreendendo a construção de regras da sala de referência e o convívio com os colegas, os
princípios políticos estão sendo assegurados (OLIVEIRA, 2012).
No Artigo 8º, as DCNEI versam sobre a proposta pedagógica das instituições de
Educação Infantil, tendo como objetivo garantir à criança o acesso a processos de apropriação,
renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens, direito à
proteção, saúde, liberdade, respeito, dignidade, brincadeira, convivência e interação com outras
crianças. Ou seja, além do caráter educativo, estão assegurados os direitos aos cuidados, de
modo que o cuidar e o educar são considerados indissociáveis.
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O Artigo 9º das DCNEI prevê que as práticas pedagógicas da proposta curricular devem
ter como eixos norteadores as interações e as brincadeiras, promovendo o conhecimento de si e
do mundo através de experiências sensoriais, expressivas e corporais, por meio do movimento,
expressando a individualidade, o respeito aos ritmos e desejos das crianças. Além disso,
favorecer a imersão das crianças nos diferentes tipos de linguagens, ampliar a confiança e a
participação das crianças em atividades individuais e coletivas, possibilitar situações de
aprendizagem que desenvolvam a autonomia no cuidado pessoal, auto-organização, saúde e
bem-estar. No inciso XII, as diretrizes preveem que as instituições possibilitem a utilização de
gravadores, projetores, computadores, máquinas fotográficas e outros recursos midiáticos.
O Artigo 10º versa sobre os procedimentos de acompanhamento e avaliação a serem
adotados na educação infantil, que não devem ter objetivos de seleção, promoção, retenção ou
classificação.
As DCNEI consideram que as práticas pedagógicas devem estar alicerçadas nas
diferentes linguagens, comunicação e expressão, contextos significativos de relações
quantitativas, medidas, formas e espaço temporais, possibilitar vivências éticas e estéticas com
outras crianças e grupos culturais, reconhecendo a diversidade, promover o relacionamento
com diferentes manifestações de música, artes plásticas e gráficas, cinema, teatros e outros,
diferentes manifestações e tradições culturais brasileiras, sendo que as instituições devem
estabelecer modos de integração dessas experiências.
Por sua vez, a Resolução CNE/CP n. 2, de 22 de dezembro de 2017, institui e orienta a
implantação da Base Nacional Comum Curricular2, a ser respeitada obrigatoriamente ao longo
das etapas e respectivas modalidades no âmbito da Educação Básica. Desse modo, para a etapa
da Educação Infantil, o trabalho foi estruturado a partir de direitos de aprendizagem e
desenvolvimento e campos de experiências. No Artigo 10º, a BNCC reafirma o conceito de
criança apresentado nas diretrizes aprovadas em 2009, como “sujeito histórico e de direitos,
que interage, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona
e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura.”
A BNCC organiza a Educação Infantil em torno de 6 direitos 3 de aprendizagem e
desenvolvimento: conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Todos os
direitos de aprendizagem e desenvolvimento estão contemplados em campos de experiências,
que possuem objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, específicos para as faixas etárias,

2

Apesar de ser um documento oficial, temos ciência de que a BNCC recebe críticas de diversos autores, por dar
abertura à privatização da educação pública, estar pautada em aspectos neoliberais, entre outros.
3
Para mais detalhes, consultar: Brasil (2017).
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bebês – de 0 a 1 ano e 6 meses, crianças bem pequenas – de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11
meses e crianças pequenas – de 4 anos a 5 anos e 11 meses. Os campos de experiências
(BRASIL, 2017) do currículo da educação infantil são “O eu, o outro e o nós”, “Corpo, gesto e
movimentos”, “Traços, sons, cores e formas”, “Escuta, fala pensamento e imaginação” e
“Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações”. Esses campos de experiências são
um arranjo curricular que visa organizar e integrar brincadeiras, observações, interações da
rotina da creche ou instituição de educação infantil, promovendo as práticas pedagógicas com
intencionalidade e considerando a criança como sujeito. A intencionalidade pedagógica requer
planejar atividades que integrem o currículo com os interesses das crianças, visando
aprendizagens significativas para elas, por meio da escuta ativa e conhecimento do currículo.
Observamos, nesta parte, a constituição dos caminhos da educação infantil, com as
principais leis e resoluções que a regem e a institucionalizam, orientando as práticas
pedagógicas das instituições de educação infantil em nível nacional. A constatação de Cerisara
(1999), de que o momento histórico exige que todos os envolvidos assumam a tarefa de
contribuir para a construção de uma educação infantil que respeite os direitos das crianças
pequenas, continua sendo atual e exige reflexão, para que consigamos aperfeiçoar as práticas
pedagógicas de acordo com as especificidades dessa etapa educativa, sem cair em práticas
sistemáticas de letramento e antecipação da escolarização, na educação infantil.
Ponderando que as crianças que frequentam a educação infantil hoje têm acesso e
realizam suas interações com as tecnologias, consideramos importante conhecer as leis que as
protegem contra possíveis perigos aos quais elas podem estar expostas no contato com as
tecnologias. Relacionamos na sequência, alguns marcos importantes sobre a educação digital,
citados no documento #Menos Telas #Mais Saúde, da Sociedade Brasileira de Pediatria (2019).
A Constituição Federal de 1988 assegura a proteção integral da criança e do adolescente como
prioridade absoluta no Artigo 277, de acordo com a Convenção dos Direitos da Criança da
Assembleia Geral das Nações Unidas (1989), dando destaque aos artigos 24, relacionado aos
Direitos à Saúde, e 31, relacionado aos Direitos ao Lazer, conforme ratificados pelo Decreto
99.710 (1990), no Brasil.
No ano de 2008, foi feita uma nova redação para o Artigo 241-A da Lei n. 11.829, do
Estatuto da Criança e do Adolescente, “considerando como crime, a produção, venda,
distribuição e transmissão pela Internet, de conteúdos que contenham sexo explícito ou
pornográfico, assim como a posse de materiais desta natureza relacionados na Internet
envolvendo crianças e adolescentes.” (SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2019).
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O Marco Legal da Primeira Infância, Lei n. 13.257 (BRASIL, 2016), no Artigo 4º
reitera a promoção e formação da cultura de proteção e promoção da criança, com o apoio dos
meios de comunicação, no Artigo 5º, o direito à saúde, os direitos ao brincar, ser estimulado e
desenvolver seus potenciais e no Artigo 10, prevenção e proteção contra qualquer tipo de
violência contra a criança.
Outro documento importante que trata da questão é a Lei n. 13.185 (BRASIL, 2015),
que institui o programa de combate à intimidação sistêmica, ato de violência física ou
psicológica, intencional e repetitivo, praticado por grupo ou pessoa individual com o intuito de
intimidar, agredir, depreciar, adulterar fotos, imagens ou dados pessoais, criando bullying ou
cyberbullying.
A Sociedade Brasileira de Pediatria (2019) cita o Artigo 29 do Marco Civil da Internet
Lei n. 12.965 (BRASIL, 2014), segundo o qual o usuário tem opção de livre escolha na
utilização de programa de computador para exercício do controle parental de conteúdo
entendido por ele como impróprio a seus filhos menores, respeitando os princípios dessa Lei e
da Lei n. 8.069/90- ECA. No parágrafo único, essa lei cita que cabe ao poder público, em
conjunto com provedores de conexão e de aplicações de internet e a sociedade civil, promover
a educação e fornecer informações sobre o uso dos programas de computador e definir boas
práticas para a inclusão digital de crianças e adolescentes. Famílias e professores/as precisam
aprender como exercer essa mediação, alertados sobre os riscos e limites necessários ao
assumirem esta responsabilidade.
Em 2018 foi aprovada a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD 13.709) (BRASIL,
2018), que assegura no Artigo 14 que o tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes
deve ser realizado em seu melhor interesse, com consentimento de pelo menos um dos pais.
Desse modo, as atividades nas redes sociais, jogos e aplicativos deixam de ser somente
desafio ou meio de entretenimento e passam a se tornar uma obrigação legal, todas as entidades
públicas e privadas, escolas, clubes e associações recreativas que lidam com dados,
informações e privacidade relativas às crianças e adolescentes precisam estar conscientes
dessas leis aprovadas, prevenir riscos e promover a proteção integral dos menores.
2.2 TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL: LEVANTAMENTO – CATÁLOGO DE
TESES E DISSERTAÇÕES DA CAPES

Este subcapítulo tem o objetivo de apresentar os resultados de um levantamento da
produção científica em teses e dissertações, realizado em relação ao tema “tecnologias e
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educação infantil”, nos últimos cinco anos, no Brasil, com o intuito de situar o que as pesquisas
têm evidenciado, contribuído, avançado nessa temática, de modo a apresentar novas
perspectivas de reflexão em relação ao tema foco da pesquisa.

2.2.1 Organizando o levantamento bibliográfico: detalhamento do percurso e resultados

O levantamento efetuado abrangeu trabalhos em nível nacional. A definição das
palavras-chave foi o primeiro passo. Considerando o foco deste estudo utilizou-se as palavras
chave: educação infantil, tecnologias e mídias. O termo mídias, que não foi enfocado na
introdução, foi incorporado à pesquisa, em razão do fato de se ter encontrado poucos trabalhos
com os descritores: “educação infantil e tecnologias”, bem como mídias, são formas de
tecnologias, muito utilizadas pelas crianças da primeira infância.
Como resultado da pesquisa, obtivemos 755 trabalhos. Aplicando aspas e operadores
booleanos, “educação infantil” AND “tecnologias” OR “mídias”, chegamos ao resultado de
267 pesquisas. Aplicaram-se filtros como a seleção de teses e dissertações; ano de publicação,
tendo como recorte temporal entre 2014 e 2019. Assim, chegamos a um resultado de 105 teses
e dissertações. Aplicando o filtro grande área do conhecimento: Ciências Humanas, restaram 48
resultados, os quais passaram a ser analisados. Dentre estes, após a leitura dos títulos e resumos,
foram eliminados todos os trabalhos que versavam sobre educação infantil e não envolviam o
tema tecnologias ou mídias. Restaram, assim, 8 trabalhos, entre os quais 1 tese e 7 dissertações,
que passaram a ser lidos na íntegra e analisados. Estes estudos apresentam pesquisa
bibliográfica e pesquisa empírica em sua composição, sendo que, nas amostras, se fazem
representadas crianças, famílias, professoras e professores, gestores e coordenadores
pedagógicos. A representação destas 8 dissertações e teses está apresentada no Quadro 1.
Quadro 1 – Pesquisas selecionadas para compor o levantamento bibliográfico
Referência
Objetivo Geral
Contexto/Colaboradores
1-FERREIRA,
Compreender como
Abordagem qualitativa,
Marluci Guthia. A
as crianças se
estudo de caso com foco na
cultura lúdica das
relacionam com as
atividade lúdica de 20
crianças
mídias eletrônicas na crianças de uma escola
contemporâneas na
contemporaneidade.
municipal de Palhoça, SC.
'sociedade multitela':
Estudo de caso com
o que revelam as
observação participante,
'vozes' de meninos e
videogravação e
meninas de uma
audiogravação, fotografias,
instituição de
desenhos, diários de campo
educação infantil.
e entrevistas.
2014 401 f. Tese
(Doutorado em
Educação) -

Resultados
As crianças estão inseridas na
cultura digital e já tem suas
experiências lúdicas com a
cultura digital e com as
tecnologias digitais, mas ainda
buscam por brincadeiras
tradicionais e por conviver em
grupo e com seus pares.
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Universidade Federal
de Santa Catarina,
Florianópolis, 2014.
2-TAKEMOTO,
Denise Tomiko
Arakaki. Educação
infantil e tecnologia:
um olhar para as
concepções e práticas
pedagógicas dos
professores. 2014. 136
f. Dissertação
(Mestrado em
Educação) Universidade Católica
Dom Bosco, Campo
Grande, 2014.

Analisar as
concepções
relacionadas à
inserção das
tecnologias nas
práticas pedagógicas
dos professores da
educação infantil em
duas escolas da Rede
Municipal de Ensino
de Campo Grande MS.

Os sujeitos da pesquisa são
11 professoras que atuam
na educação infantil em
duas escolas municipais de
Campo Grande - MS. A
metodologia tem como
base a abordagem
qualitativa com
delineamento descritivo é
exploratório. Os
instrumentos para a coleta
de dados foram: o
questionário, a entrevista
semiestruturada e a
observação de aulas.

3-MULLER, Juliana
Costa. Crianças na
contemporaneidade:
representações e usos
das tecnologias
móveis na Educação
Infantil. 2014 193 f.
Dissertação (Mestrado
em Educação) Universidade Federal
de Santa Catarina,
Florianópolis, 2014.

Refletir sobre as
relações das crianças
com as tecnologias
móveis - laptop e
tablet - na educação
infantil e as
representações de
criança como
possibilidade de
melhor compreender
a infância
contemporânea.

4-SUZIN, Lorivane
Aparecida
Meneguzzo. O
brincar na educação
infantil: a influência
das tecnologias
digitais móveis no
contexto da
brincadeira. 2015. 151
f. Dissertação
(Mestrado em
Educação) Universidade de
Caxias do Sul, Caxias
do Sul, 2015.

Analisar o brincar em
contextos permeados
pelos dispositivos
digitais móveis.

Pesquisa qualitativa com
intervenção didática na
perspectiva da mídiaeducação cujo campo de
estudo foi o Núcleo de
Desenvolvimento Infantil
NDI, UFSC,
Florianópolis/SC,
envolvendo uma turma de
dezessete crianças entre 5 e
6 anos, que participou de
atividades pedagógicas
utilizando laptop e tablet.
Pesquisa de cunho
qualitativo. Para geração de
dados, optou-se pela
videogravação, realizada na
sala onde as crianças
desenvolvem suas
brincadeiras e recreações,
em dias alternados, nos
turnos da manhã e da tarde.
Os dispositivos digitais
móveis – Smartphones e
Tablets – foram inseridos
entre os brinquedos e entre
os demais materiais da sala,
ficando à disposição das
crianças.

Professoras entendem o termo
tecnologia como conceito de TIC
e citam o computador, a
televisão, o vídeo e o projetor de
slides como as tecnologias
utilizadas em suas aulas. Mesmo
sem formação para integrar as
TIC ao currículo da educação
infantil, utilizam-nas em suas
práticas pedagógicas. Atividades
centradas na figura do professor
que busca o controle ou domínio
da aula, sendo a televisão e o
vídeo utilizados para ilustração,
sensibilização e exposição do
conteúdo e forma de passatempo
e descontração.
A pesquisa destaca a
possibilidade de uso pedagógico
e intencional das tecnologias
desde a educação infantil de
forma articulada com as múltiplas
linguagens das crianças, no
sentido de ampliar seu repertório
cultural e suas possibilidades de
expressão e comunicação fazendo
da tecnologia uma aliada para o
seu desenvolvimento.

Buscando as possíveis
modificações no brincar
permeado por dispositivos
móveis, encontrou-se a
plasticidade dos DM como
elemento importante. A
plasticidade pode ser um dos
elementos relacionados às
modificações identificadas no
brincar, já que os DM oferecem
funções, simulações e opções de
telas e links que possibilitam
múltiplos caminhos, no sentido
da dinamicidade, a partir da
forma com que a criança interage
com os dispositivos. Assim,
teceram-se algumas
recomendações e desdobramentos
da ação docente na Educação
Infantil, de modo que o professor
reavalie suas concepções acerca
do brincar no contexto da
inserção dos DM, já que cabe a
ele mediar, incentivar, estimular e
disponibilizar os materiais para a
brincadeira, favorecendo, desse
modo, a ampliação do potencial
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5-RODRIGUES, Diva
Lucia. Representaçõe
s de professores
sobre o uso da
informática na
Educação Infantil:
estudo de caso em
uma escola pública de
Santa Maria (DF).
2015. 105 f.
Dissertação (Mestrado
em Educação) Universidade de
Brasília, Brasília,
2015.

Estudar as
representações de
professores sobre o
uso da informática na
Educação Infantil,
por meio de um
estudo de caso em
uma escola pública
de Santa Maria, no
Distrito Federal

Foram utilizadas a pesquisa
bibliográfica e o estudo de
caso, que corroboraram no
delineamento das imagens
e atitudes frente ao trabalho
com a informática na
escola. Para o mapeamento
das representações das
docentes, foram utilizados,
no estudo de caso, os
seguintes procedimentos:
entrevistas, questionários e
roda de conversa.

6-COSTA, Keila
Rossana Chaves. O
programa cocoricó e
suas relações com os
contos clássicos
infantis sob o olhar
de crianças. 2016.
147 f. Dissertação
(Mestrado em
Educação) Universidade de
Brasília, Brasília,
2016.

Compreender como
as crianças interagem
com as histórias por
meio de suas
expressões infantis e
como elas relacionam
essas narrativas ao
seu contexto social.

7-SILVA, Ana Paula
Rocha
da. Tecnologias
digitais como
alternativa
complementar à
comunicação entre a
família e escola: Um
estudo na Educação
Infantil. 2017. 94 f.
Dissertação (Mestrado
em Educação) -

Identificar quais
Tecnologias Digitais
são utilizadas na
comunicação
complementar com
os pais das crianças
nas escolas privadas
de Educação Infantil
de Porto Alegre e
compreender a
contribuição destas
tecnologias,

Pesquisar como se dá a
interação de crianças de 5
anos de uma instituição
pública de educação
infantil localizada no
Gama/DF em relação aos
contos clássicos infantis do
programa “Cocoricó”. Para
a obtenção dos dados da
pesquisa foi utilizado o
método de observação
participante conjugado a
roda de conversa e oficinas
de desenhos
Os sujeitos da pesquisa
foram os gestores e os
coordenadores pedagógicos
de nove escolas de
Educação Infantil privadas
de Porto Alegre.

de aprendizagem das crianças a
partir do brincar.
O maior problema apontado no
estudo é a falta de formação
continuada, focada no
aperfeiçoamento para inserção do
recurso como auxílio pedagógico
de forma inovadora e articulada
ao fazer da educação infantil, isto
corrobora na criação de
representações distorcidas quanto
à aplicação destes na escola. Na
associação de imagens positivas
quanto ao uso de recursos
informatizados vê-se que o
modelo de aceitação e uso de
tecnologia UTAUT, fornece
indicativos de que a expectativa
de desempenho é uma constante
na fala das professoras, elas veem
a informática como um auxílio
para as suas tarefas, mas somente
se adequadas à rotina,
compatíveis com as habilidades e
experiências a serem incentivadas
na educação infantil. É
importante ressaltar que as
professoras pesquisadas estão em
busca de formas, individuais ou
em grupo, de apropriar-se das
funcionalidades pedagógicas dos
recursos informatizados para
incluí-los na rotina das crianças
da educação infantil.
Alguns dos resultados obtidos por
meio da observação participante
foram as relações que as crianças
fizeram entre o conteúdo das
narrativas e suas experiências de
vida e com isso deram os seus
significados e sentidos ora por
meio da imaginação, ora por
meio da sua realidade.

A tecnologia auxilia a
comunicação entre a escola e a
família, no entanto, para que ela
seja afetiva, depende da forma
como a utilizamos; entre os
benefícios do uso estão a
agilidade, a simultaneidade, a
quantidade de informações
trocadas e a facilidade de acesso;
como desafios, há questões
relacionadas ao Hardware, ao
Software e às Pessoas. Como
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Pontifícia
Universidade Católica
do Rio Grande do Sul,
Porto Alegre, 2017.
8-CAMPOS, Juliano
de. Ensaios sobre
audiovisual e préescola. 2017. 106 f.
Dissertação (Mestrado
em Educação) Universidade Federal
do Rio Grande do Sul,
Porto Alegre, 2017.

considerando a
opinião dos gestores
e dos coordenadores
pedagógicos das
escolas.
Discutir
aproximações entre
infâncias,
hipervisualidade e
ensino de artes e
culturas visuais, com
o objetivo de refletir
sobre a produção de
fotografias e
audiovisuais na
educação infantil.

contribuição da pesquisa,
sugerimos que as escolas
construam um código de conduta
para o uso das tecnologias.
Abordagem qualitativa,
método exploratório com
um grupo de crianças do
Jardim II de uma escola de
educação infantil, de Porto
Alegre (RS), que no ano de
2015, realizaram e
analisaram desenhos,
fotografias e vídeos. Em
forma de ensaio, esta
dissertação aproxima-se
das pesquisas exploratórias
e narrativas, relacionando a
experiência do pesquisador
com os aportes teóricos dos
campos relacionados.

Foi constatado que é oportuno
propor exercícios com o uso de
tecnologias de produção
audiovisual na educação préescolar, de modo a auxiliar as
crianças a se situarem na
hipervisualidade em que estamos
inseridos na contemporaneidade,
permitindo um deslocamento do
papel de consumidoras para os
papéis de produtoras e leitoras de
imagens e vídeos

Fonte: elaborado pela pesquisadora.

Para a caracterização geral, partindo das 8 pesquisas, em relação à regionalização,
constatou-se uma significativa concentração de pesquisas na região Sul, totalizando 5
dissertações e teses. Já na região Centro-Oeste, foram localizadas três pesquisas. Para as demais
regiões não foram encontrados resultados nesta pesquisa.

Gráfico 1 – Número de Pesquisas por Região

Fonte: elaborado pela pesquisadora.

Referente ao ano de publicação, foram encontradas 3 pesquisas de 2014, 2 dissertações
e teses de 2015, 1 dissertação em 2016 e 2 pesquisas em 2017, sendo que nos demais anos não
houve registros nesta pesquisa.
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Gráfico 2 – Número de Pesquisas por Ano

Fonte: elaborado pela pesquisadora.

Os autores mais citados nas pesquisas são: Santaella (2003), Buckingham (2006), Veen
e Vrakking (2009), Postman (2005), Girardello (2008), Lipovetsky e Serroy (2009), Prensky
(2001), Debord (1997) e Sarmento (2001).
Todas as pesquisas foram realizadas em instituições de educação infantil, das quais a
maioria teve como atores crianças, outras tiveram participação de professores/as e algumas
envolveram famílias e equipe gestora. Ainda sobre os contextos estudados, estes foram diversos,
instituições de educação infantil, localizadas na zona urbana, bairros, instituições públicas e
instituições privadas.
Os tipos de pesquisa utilizados também foram vários, entre eles estudos de caso,
pesquisa bibliográfica, observação participante e do tipo exploratório. Essas pesquisas
utilizaram

diversos

instrumentos,

como

questionários,

entrevistas

semiestruturadas,

observações, registros fotográficos e vídeos.
Nos estudos analisados foi possível destacar diversos aspectos, entre eles: práticas
pedagógicas utilizando tecnologias e mídias em sala de aula; concepções de criança e infância;
como o trabalho com as tecnologias repercute entre professoras/es da educação infantil e
também a relação das crianças com as tecnologias digitais e mídias. Entre os estudos realizados
há discussões que contribuem e agregam elementos em relação ao estudo em curso, assim,
foram agrupados a partir de algumas categorias, a saber: 1) Relações das crianças com as
tecnologias e mídias; 2) Práticas pedagógicas e inserção das tecnologias e mídias nas
instituições de educação infantil; e 3) Concepção de criança e infância. Essas categorias foram
identificadas a partir da leitura dos resumos das dissertações. Todas as pesquisas abordaram de
forma expressiva a categoria 3) Concepção de criança e infância, além disso, foi possível
enquadrá-las em mais categorias, em razão das características comuns entre os trabalhos.

33

Na Categoria Relações das crianças com as tecnologias e mídias, foram agrupadas 5
dissertações e teses, que destacam questões das tecnologias e mídias na educação infantil a
partir da criança e sua relação com esses recursos. Foram identificadas nessa categoria as
pesquisas de Ferreira (2014), Müller (2014), Suzin (2015), Costa (2016) e Campos (2017).
Ferreira (2014) apresenta a visão contemporânea que engloba duas formas contrastantes de
sentimentalismo em relação à criança: inocente e vulnerável, carente da proteção do adulto,
visão que domina a arena pública e a visão adotada pela indústria, que considera a criança
possuidora de uma sabedoria natural que orienta seu envolvimento com as novas mídias e
tecnologias. Considera que a polarização do discurso não é interessante, uma vez que é preciso
uma abordagem mais plenamente social da relação entre as crianças e as mídias, situando-a
numa compreensão mais ampla da mudança social, institucional e histórica. Também destaca a
urgência de estudos que tentem conhecer as manifestações infantis, os seus olhares sobre a
realidade, vivências e experiências na era digital, por instrumentos de pesquisa que registrem
atentamente como elas estão brincando para produzir sua cultura lúdica. Essa tese, assim como
a dissertação de Müller (2014), destaca também o brincar permeado por elementos e
personagens da cultura digital, que são transportados para a brincadeira, além do tempo
significativo que as crianças ficam em contato com as mídias e tecnologias ser intercalado por
momentos de brincadeiras tradicionais, que muitas vezes são as preferidas.
Suzin (2015) destaca que o brinquedo físico proporciona à criança contato físico,
movimento, construção, desconstrução, ações que os brinquedos tecnológicos geralmente não
oferecem, pois levam a uma padronização do imaginário infantil, pelo consumo que é um
mecanismo de adestramento de adultos e crianças. A tecnologia e os brinquedos
industrializados podem ser benéficos, desde que o cotidiano das crianças não se limite somente
a este tipo de material, que representa uma ideologia voltada a formar consumidores
inconsequentes.
Para Costa (2016), as narrativas audiovisuais podem auxiliar no processo de
desenvolvimento das descobertas da criança, pois podem ser incentivadoras nos conhecimentos
socioculturais, como, por exemplo, o ensino do folclore, dos mitos e lendas nacionais ou
internacionais. Quando o literário e o pedagógico estão imbricados nas narrativas audiovisuais,
elas agem no imaginário da criança, fazendo com que ela busque mais elementos das narrativas
literárias do seu interesse, interferindo e enriquecendo o imaginário, emoções e fantasia da
criança, evoca sonhos, além de facilitar a produção da narração, que se aproxima de uma
narração lúdica e com isso pode ajudar a sua oralidade de forma que as frases vão se enlaçando,
completando-se, dando sentido aos seus pensamentos lúdicos por meio da oralidade.
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Campos (2015) aborda o tema da hipervisualidade e espetacularização em que as
crianças estão inseridas, pensando a educação de crianças pequenas para e pelo audiovisual
como um trabalho sem fim, como um caminho em construção. Enfoca a necessidade de discutir
a presença de tecnologias audiovisuais com as crianças, sendo que a relação com os
audiovisuais é sedutora, envolvente e corta a relação com o mundo físico, apreendendo nossos
sentidos. Destaca que o espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma relação social
mediada pelas imagens, com as quais se convive, e como essas imagens fazem parte da vida
das pessoas. Cada vez mais as pessoas se relacionam por meio das tecnologias que utilizam
imagens e este tema merece cautela e cuidado, devido à grande quantidade de informações que
as tecnologias digitais oferecem. Porém, informações não significam saber e conhecimento,
exigem contextos específicos para que sejam significadas de forma apropriada. Uma imagem é
um recorte, um pedaço da realidade, que, fora de contexto, pode até dizer o contrário da
realidade, fato que causa confusões diárias e consequências danosas.
Campos (2015) alerta, ainda, para a necessidade de famílias e professores/as serem
preparados(as) para atuar como filtros, como “bússolas de sentido” na educação das crianças.
Elas estão cada vez mais cedo nas instituições de educação infantil, em turnos integrais e cada
vez mais distantes de casa, bem como próximas de outras crianças e educadores, resultando em
novas relações, novas culturas infantis. As culturas familiares são construídas por meio de
práticas e conhecimentos resultantes das relações com pais, irmãos e demais familiares, sendo
que a presença de mais de um responsável já traz consigo mais tradições. As relações que os
pais tiveram com a escola e que têm com o trabalho e outras atividades podem significar a
presença ou ausência deles na escola dos filhos. A forma de socialização das famílias em geral
é diferente da forma de socialização da instituição de educação infantil. As instituições de
educação infantil estabelecem estratégias para aprendizagem consideradas as mais apropriadas.
As famílias lidam com o tempo e o espaço de forma diferente, adotam valores e hábitos
regrados ou não, trazidos pela tradição familiar. Porém, quanto mais distantes estão os
contextos familiares dos escolares, maior a diferença e dificuldade da criança em adaptar seus
modos de socialização e essa dificuldade influencia o aprendizado das culturas oferecidas pela
instituição de educação infantil. Esta, como única instituição de educação obrigatória para
crianças reúne o compartilhamento das culturas, o conflito, tão presente na sociedade. A
concepção de escola como espaço onde se adquirem os conhecimentos sociais, literários e
científicos é tão presente que ela segue tendo seu lugar na sociedade, na esperança que os
hábitos desenvolvidos na infância e na instituição de educação infantil se reflitam nas práticas
que levamos para a vida toda. Entretanto, as demais culturas não podem ser consideradas

35

inferiores e a escola ser considerada “alta cultura”, pois essa concepção não abarca as diversas
relações da sociedade contemporânea, onde há um apagamento das fronteiras entre campos
antes bem distintos. A tecnologia aproxima quem está no campo e na cidade, as classes
econômicas e sociais, idades, gêneros e etnias. Pensar em cultura no singular significa fechar os
olhos para todas as outras formas de estar no mundo e se relacionar com este, significa também
distanciar alunos e escola. Se concebermos uma “alta cultura”, estaremos falando em
subculturas. A mídia e a internet aquecem o debate sobre as diferenças, mostram situações de
pobreza e violência e, também, de alegrias das crianças; professores conhecem e se tornam
próximos das realidades das crianças, compartilhando culturas diversas. Assim, a instituição de
educação infantil pode ser pensada como lugar tanto para o reconhecimento quanto para o
diálogo entre culturas, no plural. A missão da escola4 é de aproximar as culturas escolares,
familiares e as culturas infantis. Escola como espaço democrático, onde explicar torna-se
menos importante do que questionar, ouvir e dialogar, compreender diversos pontos de vista e
interpretações. É possível que a escola seja construída com a família e com as crianças.
Costa (2016) destaca o Artigo 277 da Constituição Federal e o artigo 4º do Estatuto da
Criança e do Adolescente, onde consta que é dever dos pais, da sociedade e do Estado
proporcionarem os meios para uma educação baseada em preceitos humanitários e de forma
integral, não cabendo ao próprio educando que se eduque sozinho, em razão de sua condição
peculiar de criança ou adolescente, como pessoa em desenvolvimento que ainda não possui
discernimento e experiência suficiente para dirigir sua própria educação, necessitando de
cuidados por parte do adulto. Além da instituição de educação infantil, é dever da família e da
sociedade proporcionar às crianças o acesso ao conhecimento, a formação de indivíduos
críticos, comprometidos consigo mesmo, com a sociedade, capazes de intervir modificando a
realidade, motivados e aptos a buscar o aprendizado nas mais diversas possibilidades do seu
ambiente social e cultural.
Ferreira (2014) fez entrevistas com famílias, questionando sobre os programas mais
assistidos pelas crianças e sobre os brinquedos com os quais elas mais gostam de brincar.
Relata o conhecimento das famílias em relação ao que as crianças assistem na televisão, o que
gostam de fazer quando não estão brincando é assistir televisão, seus brinquedos preferidos,
traz também relatos de que as famílias não deixam as crianças assistirem programas violentos
ou inadequados. Também destaca outro ponto importante, que é a restrição dos espaços nas

Esta dissertação, como outras deste estudo, utilizam o termo “escola” e “alunos”, por isso decidimos manter da
forma como as pesquisas apresentaram, tendo em mente que a legislação considera “instituição de educação
infantil” e “crianças” para esta faixa etária.
4
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ruas, onde as crianças brincavam e construíam relações, chamando este evento de confinamento
cultural. Foram bloqueadas as brincadeiras de rua, sem oferecer outros espaços onde a
autonomia pudesse ser exercida. A respeito das regras em relação ao uso de equipamentos
eletrônicos, esta pesquisa apresentou que todas as famílias relataram que há regras negociadas
com as crianças para o uso destes, principalmente em relação ao horário em frente à televisão, e
também com restrição de programação destinada ao público infantil. Sobre a mediação, a
maioria das crianças assiste à televisão sozinha, os pais não interferem, adotando a postura
restritiva em relação ao tempo e proibição de programas inadequados. Ao serem questionados
se as crianças aprendem pelas mídias, nesta pesquisa os pais consideram que sim, acontece
aprendizagem, porém demonstraram preocupação sobre o aprendizado de atitudes, palavras e
ideias julgadas inadequadas. O consumo também é um ponto destacado, entretanto as famílias
declararam que somente compram o solicitado pela criança em caso de necessidade ou em
datas comemorativas, como aniversário e Natal, o que evidencia o consumo infantil
diretamente influenciado pela mídia. Nesta pesquisa, realizada no ano de 2014, poucas crianças
citaram que usam celular para assistir ou jogar.
Na categoria Práticas pedagógicas e inserção das tecnologias e mídias nas
instituições de educação infantil foram identificados os trabalhos de Takemoto (2014) e
Rodrigues (2015). De acordo com a pesquisa de Takemoto (2014), a sociedade atual passa por
profundas transformações e a instituição de educação infantil está perdendo espaço para as TIC
na transmissão da cultura e também no processo de socialização das novas gerações, processo
que era sua função específica. As crianças lidam de forma espontânea com as tecnologias
digitais, enquanto o/a professor/a tem dificuldade em oportunizar o manuseio dos equipamentos
presentes na instituição de educação infantil, o que ressalta a necessidade de discutir a
formação inicial dos futuros docentes e também a formação continuada para os que estão em
exercício, visando implementar práticas pedagógicas que atendam às demandas da sociedade
contemporânea. Frente ao cenário que vivenciamos na instituição de educação infantil, com a
inserção de recursos tecnológicos que podem contribuir com a aprendizagem das crianças, é
fato lembrar que a tecnologia é uma invenção que acompanha a humanidade desde seus
primórdios, no intuito de aprimorar os modos de vida. O ser humano vem inventando e
aprimorando equipamentos ou formas de melhorar seus afazeres e também facilitar seu
convívio em sociedade, a engenhosidade humana dá origem às mais diversas tecnologias pelo
uso do raciocínio. Tecnologia é um termo muito mais abrangente que o uso de equipamentos
eletrônicos, é um dos fatores que diferencia os seres humanos, que lidam cotidianamente com
ela, sem se dar conta, pois já está incorporada. São frutos das ciências e inovações humanas. O

37

uso das tecnologias digitais no processo educacional requer mudanças de paradigmas e a
ruptura com as velhas práticas de transmissão de conhecimentos por parte do/a professor/a,
além de reflexão sobre o fazer pedagógico. As tecnologias digitais fazem parte da realidade e
alteram os modos de viver, pensar e agir, e a instituição de educação infantil não pode se eximir
de sua função eminentemente social, atendendo às demandas de uma geração de alunos que
clama por outras formas de ensinar e aprender. A inserção dos recursos tecnológicos na
educação tem como objetivo auxiliar o processo educativo e também na inclusão social, pois
nem todos tem acesso a tecnologias digitais fora da escola. Somente a inserção desses recursos
na escola não basta, é preciso efetivar seu uso, considerando fatores, como formação de
professores/as para o uso, manutenção dos equipamentos, internet eficiente para acesso a sites
educativos, pesquisas, acessos a e-mails e a outros aplicativos on-line. Takemoto (2014) pontua
também que, mesmo com investimentos em formação, em aquisição e manutenção de
equipamentos tecnológicos e de melhorias para acesso, não se garante o uso dos recursos de
forma a contribuir para as mudanças no processo ensino-aprendizagem e para a ruptura com o
ensino tradicional. É preciso ousar, vencer desafios, mediar saberes, tecer continuamente a rede,
articulando e desatando nós conceituais. Essa pesquisa cita os estudos de Kramer (2001),
afirmando que desenvolvendo a prática pedagógica, o papel do/a professor/a da educação
infantil é estimulador da aprendizagem, já que, partindo do real, propicia situações que
promovem a resolução de problemas pelas crianças. Assim, a aprendizagem acontece nas
relações que se estabelece com o outro, com o meio e com os objetos. Takemoto (2014) pontua
que as tendências cognitivas e críticas admitem o uso das tecnologias digitais como aliadas,
pois elas podem contribuir para que o conhecimento seja construído com as interações entre os
pares, tendo na figura do/a professor/a um mediador da aprendizagem e nas tecnologias digitais
ferramentas para proporcionar aulas dinâmicas e significativas.
Rodrigues (2015) retrata em seu trabalho, que as tecnologias demandam do/a
professor/a, permanente aprendizagem e adaptação constante da prática pedagógica, com a
introdução dos recursos tecnológicos que trouxe uma série de indagações para a área da
educação quanto ao papel do/a professor/a sobre o melhor uso das tecnologias digitais, seus
ganhos e perdas na educação. Além disso, destaca a transposição da lógica da sala de aula para
a lógica de uso das tecnologias como insuficientes para a garantia da melhoria na educação.
Esta pesquisa aponta a resistência de professores/as na aceitação do trabalho com as
tecnologias digitais na educação infantil, por dificuldades em relação ao desconhecimento da
aplicabilidade prática da informática, falta de domínio da linguagem digital, também a falta de
formação continuada com foco na inserção dos recursos tecnológicos como apoio pedagógico.
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Na categoria Concepção de criança e infância todos os trabalhos contextualizaram a
infância e a criança na contemporaneidade, como um ser humano que nasce no meio da cultura
digital e tem acesso a ela, de formas diferenciadas e, nem sempre, com iguais possibilidades,
não podendo a escola se manter indiferente ou distante dessa cultura digital.
Ferreira (2014) aborda uma análise sociológica, através da qual infância é construção
social, o estatuto e os papéis sociais atribuídos a esta geração se modificam conforme as formas
sociais, sendo produzidos historicamente dentro de uma sociedade e mudam em função de
variáveis, como a classe social e o grupo étnico. Hoje há uma pluralidade de infâncias, parte de
uma ordem geracional que tem a idade adulta como oposta à infância, com características
distintas do adulto biológica, cognitiva e afetivamente. Assim surge a expressão “culturas
infantis”, que compreende a infância como uma construção social e as crianças como atores
sociais, sujeitos da sua contínua construção. Parafraseando Sarmento (2004), Ferreira (2014)
defende que há quatro eixos estruturantes das culturas da infância: interatividade, ludicidade,
fantasia do real e reiteração, que se refere ao tempo da criança como recursivo e reinvestido de
novas possibilidades, capaz de ser sempre repetido e reiniciado. A criança torna-se sujeito na
linguagem, pois assim ela subjetiva, significa e compartilha experiências. O brincar se constitui
como atividade infantil por excelência.
Para Takemoto (2014), a preocupação com a criança na contemporaneidade é cada vez
maior, no que diz respeito à educação em todos os seus aspectos. A escola amplia cada vez
mais seu papel, tanto no desenvolvimento cognitivo quanto na inserção da sociedade em
permanente transformação. A modernidade é marcada pelo entendimento da criança, enquanto
na contemporaneidade temos outras consequências, como o distanciamento entre a criança e a
família. O fato de as crianças terem à sua disposição as tecnologias faz com que desenvolvam
habilidades diferentes das dos adultos, circunstância do que lhes é proporcionado.
Rodrigues (2015) apresenta em seu estudo que desde a Constituição Federal de 1988 a
criança passou a ser vista como sujeito de direitos: à vida, educação, lazer, cultura, dignidade,
respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária. Assim, o Estado passou a reconhecer a
educação infantil como seu dever e direito das crianças. Na instituição de educação infantil a
criança tem contato com diversos elementos do mundo e interação com objetos ou pessoas,
com o objetivo de promover aprendizagens e o desenvolvimento integral da criança. As
crianças, quando chegam às instituições de educação infantil, em geral, já tiveram algum
contato com as tecnologias. Esse motivo gerou uma mudança nas culturas infantis, no modo
como constroem os conceitos, sistematizam o mundo e interagem com seus pares.
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Silva (2017) aborda que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei n. 9.394/96,
passou a considerar a educação infantil como a primeira etapa da educação básica, com a
finalidade de desenvolvimento integral da criança, integrando, também, as funções de educar e
cuidar. Esta pesquisa cita ainda a importância do trabalho em conjunto entre instituição de
educação infantil e família, de modo que seus papéis não se interponham e o respeito mútuo
seja fundamental na construção de um relacionamento saudável, que beneficia a criança.
De acordo com o trabalho de Müller (2014), o conceito de infância vem sendo diluído
na contemporaneidade com as mídias eletrônicas. Citando Postmann (2005), essa autora alerta
para a homogeneização das informações por meio da televisão, que acaba com a divisão entre
adultos e crianças. As crianças são adultizadas e os adultos, infantilizados. A infância está
desaparecendo por causa da propagação da mídia eletrônica. Pensar a criança interagindo com a
cultura a partir das transformações da sociedade contemporânea remete à compreensão de
diferentes espaços educacionais, a mídia, a sociedade e a instituição de educação infantil, que
configuram o que é ser criança hoje e vivenciar a infância.
Campos (2017) faz uma abordagem problematizando o lugar das crianças na sociedade.
Cita a filosofia que traz para o conceito de infância a importância de refletir, incentivar a escuta,
fazer a discussão do pensamento, sentimentos e elaboração da criança. Também cita a
antropologia, que contribui no sentido de criança produtora de culturas. Apresenta
questionamentos, como “O que é ser criança neste momento, neste lugar, nessa escola, nessa
família, neste cotidiano? Como as crianças socializam em casa e na escola?” Seguindo,
conceitua a criança da seguinte forma:
É importante compreender, portanto, a criança do nosso tempo como um ser plural,
que se desenvolve entre diversas relações de forma simultânea e que convive com
múltiplas formas de ser criança nas suas relações com adultos, crianças e com a mídia,
que cooperam na construção do imaginário infantil. Mesmo com a forte presença do
mercado que procura massificar, homogeneizar e padronizar a constituição das
culturas infantis, a presença de formas alternativas de estar no mundo serve para a
criação de novas relações das crianças consigo mesmas e com os demais. (CAMPOS,
2017, p. 58).

Dando sequência, Suzin (2015) relata que a educação é parte essencial da constituição
humana, necessária para a humanização, que ocorre de forma processual e histórica,
transforma-se com o tempo e a cultura. A humanidade vive uma nova fase e a velocidade em
que as mudanças ocorrem define este momento. O sistema educacional nem sempre acompanha
essas mudanças. Uma das maiores transformações da infância é o acesso às mídias e o consumo,
que institui modos de ser, estar e agir no mundo.
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Vários estudos apresentaram pontos comuns, assim podemos destacar a dissertação de
Rodrigues (2015), Campos (2017) e Müller (2014) que versaram sobre a cultura midiática e sua
influência nas brincadeiras das crianças. Outro ponto a destacar é a questão do incentivo ao
consumismo, que foi identificado nos trabalhos de Suzin (2015), Campos (2017) e Müller
(2014), que enfoca inclusive a redução de espaços para brincar, como praças e ruas, e
introdução de shoppings centers, que instigam ao consumo.
A pesquisa de Silva (2017) versou a respeito da comunicação da instituição de educação
infantil com pais através das tecnologias digitais, sendo um tema diferenciado em relação às
outras pesquisas. Silva (2017) apontou como resultados da pesquisa, que a tecnologia auxilia a
comunicação entre família e instituição de educação infantil, trazendo agilidade,
simultaneidade, facilidade ao acesso, porém citou como desafios, questões relacionadas com
Hardwares, Softwares e a dimensão pessoal, na qual a afetividade depende da forma de
utilização e mediação do profissional com as tecnologias no relacionamento com os pais.
Destaca ainda que é preciso formação dos/as professores/as para o uso das tecnologias na
relação com as famílias.
Como contribuição dessas análises, ressalta-se que, na contemporaneidade, a instituição
de educação infantil não pode ficar indiferente à inserção das tecnologias digitais na vida das
crianças e nas instituições educativas. Um dos motivos dessa necessidade é a pluralidade de
infâncias, a mudança no conceito de ser criança, das características da infância, que implica as
condições do contexto contemporâneo de ser escola. Algumas pesquisas apontam a resistência
de professores/as em inserirem tecnologias digitais na educação infantil, aliada à dificuldade
em trabalhar com elas e a falta de formação. O estudo de Campos (2017) considera importante
que além de ser consumidora, a criança pode ser produtora de culturas digitais. Em todas as
categorias, a criança foi contextualizada como um ser humano que tem facilidade em lidar com
as tecnologias digitais, pelo fato de ter nascido em um mundo onde estas já estão inseridas,
diferentemente dos pais e professores, adultos que tiveram que aprender a lidar com as
transformações causadas pelo mundo digital. A criança contemporânea, que tem acesso na
infância a todo tipo de tecnologias e mídias, tem suas brincadeiras influenciadas por estas,
cabendo à família e à escola ensinar as brincadeiras tradicionais e incentivá-la a brincar com os
brinquedos físicos, para que consiga diferenciar o mundo real do mundo imaginário, bem como
estar atenta ao que a criança está assistindo e como interage com as tecnologias, servindo de
bússola para filtrar o conteúdo a que está exposta. A relação com a instituição de educação
infantil e a escola mudou, crianças e adolescentes consideram as tecnologias digitais como um
ponto de interesse, sendo necessário que a escola analógica se conecte com o mundo digital,
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encontrando estratégias e métodos de ensino-aprendizagem que consigam manter atenção e
motivação na construção de conhecimentos, não apenas transpondo o conteúdo. Alguns estudos
consideram que as tecnologias digitais são meios de informação que nem sempre se
transformam em conhecimento, enquanto a instituição de educação infantil e a escola são, por
excelência, oportunizadoras de conhecimentos, ou seja, as tecnologias digitais são ferramentas
que devem auxiliar na construção do conhecimento.
As dissertações e teses analisadas ressaltaram a necessidade da continuidade dos
estudos, de temas que não foram suficientemente explorados, como: pensar práticas e reflexões
que busquem a apropriação do som, a outra face da linguagem audiovisual; de que modo
compreendemos a relação da criança pequena com a tecnologia quando as linguagens oral e
escrita ainda não estão formadas; pensar e aplicar com professores/as que atuam na educação
infantil, um modelo de formação continuada que promova uma mudança do paradigma de
resistência para aceitação das tecnologias digitais; discutir a comunicação das instituições de
educação infantil com as famílias mediante tecnologias digitais, do ponto de vista de
professores/as e famílias; bem como compreender como as crianças constroem suas culturas
nas relações com os recursos tecnológicos.
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3 TRAJETÓRIA DA PESQUISA: DIMENSÃO METODOLÓGICA

Neste capítulo será descrita a trajetória da pesquisa que realizamos, os caminhos que
nos propomos a trilhar para chegarmos a respostas para as perguntas e indagações que nos
levaram a pesquisar. Para explicitar essa dimensão metodológica, buscamos aporte teórico em
Severino (2007), Gil (2002), Trinca (1997), Oliveira (2008, 2012), Minayo (1992), Lüdke e
André (1986), entre outros.
De acordo com Oliveira (2012), pesquisa é um ato criativo e, para tanto, o/a
pesquisador/a deve formular os seus instrumentos de acordo com o objetivo e o tema do estudo
que deseja realizar. Não existe um manual pronto, porém é desenvolvida a partir dos
conhecimentos existentes e a utilização rigorosa dos métodos, técnicas e demais procedimentos,
que devem ser cuidadosamente escolhidos. Em se tratando de pesquisa no campo da educação,
é necessário rigor metodológico para garantir um trabalho de qualidade.
Severino (2007) sustenta que “[...] a ciência se constitui aplicando técnicas, seguindo
um método e apoiando-se em fundamentos epistemológicos.” Portanto, para que uma pesquisa
tenha êxito, é preciso utilizar-se de técnicas, instrumentos e métodos para alcançar os objetivos.
Também é preciso coerência epistemológica, metodológica e técnica, considerando que
somente se escolhe o caminho quando se sabe aonde se quer chegar.
De acordo com Rocha (2011, p. 375), “Conhecer as crianças implica desdobramentos na
prática pedagógica, que, associada ao conhecimento sobre os contextos educativos, pode
permitir um redimensionamento crítico das orientações e das práticas educativo-pedagógicas
dirigidas a elas.” Esse trecho retrata a importância da pesquisa com as crianças, exigindo do/a
pesquisador/a uma educação do olhar, para que consiga compreender essa relação, na qual
adultos e crianças compartilhem sua experiência de vivência coletiva nos espaços comuns da
instituição de educação infantil. Cabe à pesquisa orientar o desenvolvimento da ação educativa
com a responsabilidade de valorizar as culturas e experiências infantis na direção de
apropriação do conhecimento, sem preocupação de finalidade cumulativa ou caráter de
terminalidade em relação à elaboração conceitual (ROCHA, 2011, p. 375).

3.1 DELIMITAÇÃO DO TIPO DE PESQUISA

Quanto à perspectiva teórico-metodológica, esta pesquisa caracteriza-se como
abordagem qualitativa, na qual o enfoque não está no caráter mensurável, porém procede-se
pela interpretação dos fatos, tendo a possibilidade de atribuir significados para a análise. Esta
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pesquisa não tem a intenção de quantificar dados, e sim fazer análises para entender e atribuir
significados novos à temática e a população pesquisada (OLIVEIRA, 2012).
Quanto aos objetivos, este estudo caracteriza-se como estudo exploratório e descritivo,
o qual tem o intuito de conhecer melhor o tema e proporcionar uma nova visão do problema,
apresentando a descrição das características da população. Nesse sentido, efetuamos uma
pesquisa de campo, justamente por proporcionar o aprofundamento de uma realidade específica,
que tem como consequência o planejamento com flexibilidade muito maior, enfocando a
experiência direta do/a pesquisador/a com a situação de estudo (GIL, 2002).

3.2 LÓCUS DA PESQUISA
A presente pesquisa foi realizada na Escola Municipal de Educação Infantil “São
Vicente”, de Itapiranga, SC, na qual a pesquisadora atua como professora efetiva desde 1998.
Essa instituição está situada no centro da cidade, na sede do município, que possui 15.409
habitantes de acordo com o censo do IBGE-2010. O município de Itapiranga está localizado na
região extremo-oeste de Santa Catarina, na divisa com o estado do Rio Grande do Sul e com a
República Argentina. O município foi colonizado por imigrantes alemães, no início do século
passado, sendo que se encontram aspectos da cultura alemã presentes na língua, costumes e
arquitetura local. Porém, hoje há uma miscigenação cultural presente no município.
Imagem 1 – Mapa de localização do município de Itapiranga, SC

Fonte: Google Maps, adaptado pela pesquisadora.

A Rede Municipal de Ensino de Itapiranga possui quatro creches, duas instituições de
educação infantil e seis escolas, sendo que quatro delas também atendem turmas de educação
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infantil de 3 a 6 anos e duas atendem anos finais. Apresentamos a seguir um quadro com o
nome das instituições, a modalidade da população atendida e as matrículas por instituição
(dados do mês de outubro de 2021, fornecidos pela Secretaria Municipal de Educação):
Quadro 2 – Instituições de Educação Infantil e Escolas Municipais de Itapiranga, SC
Nome da Instituição
Educação
Anos iniciais
Anos finais
infantil/População
atendida
Creche Pinguinho de
Creche: 80
Gente
EMEI Creche
Creche: 94
Esperança
Creche Bela Vista
Creche: 64
EMEI Creche
Creche: 64
Elisabeta Rost
EMEI “São Vicente”
Pré-escola: 292
EMEI Irmã Tabita
Pré-escola: 56
Escola Municipal
Pré-escola: 31
66
Integral Rural Oscar
Puhl
Escola Municipal
Pré-escola: 77
119
Rural Santo Antônio
Escola Municipal
379
Funei
Escola Municipal
Pré-escola: 62
110
101
Integral Bela Vista
Escola Municipal
Pré-escola: 111
146
90
Integral Esperança
Escola Municipal
88
Integral Rural
Celestino Forneck
Total
931
908
191
Fonte: elaborado pela pesquisadora, com dados fornecidos pela Secretaria Municipal de
SC.

Matrículas totais em
2021
80
94
64
64
292
56
97

196
379
273
347
88

2.030
Educação de Itapiranga,

Observando o Quadro 2, podemos justificar a escolha pela EMEI “São Vicente”, como
lócus da pesquisa, por ser a instituição que atende o maior número de crianças da pré-escola,
acolhe crianças de várias comunidades do interior, de diferentes bairros e da sede do município.
Muitas crianças chegam à instituição trazidas pelo transporte escolar, tanto público quanto
privado, outras são trazidas pelas famílias, outras ainda vêm com irmãos, amigos e vizinhos
que estudam em escolas próximas.
Por ser uma instituição representativa, a EMEI “São Vicente” recebe crianças de todas
as classes sociais existentes no município, filhos(as) de agricultores, filhos(as) de funcionários
de frigoríficos e demais indústrias locais, filhos(as) de comerciários e funcionários que
trabalham no comércio, de funcionários públicos, autônomos, que trabalham em empregos
informais e outros; e por acolher representantes dos diferentes estratos sociais, culturais,
econômicos e de localização geográfica do município foi selecionada como lócus da pesquisa.
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Nos últimos 3 anos, a instituição começou a acolher, também, crianças venezuelanas,
com a imigração de famílias que vêm para trabalhar em frigoríficos do município, que tem mão
de obra abundante. Verifica-se que esta população imigrante precisa de apoio para integrar-se à
comunidade, superando principalmente as dificuldades em relação ao idioma e, para tanto, está
sendo desenvolvido um projeto em conjunto com a Secretaria de Educação do município e a
Ong AVSI, que contratou duas professoras para trabalharem com essa população, a partir do
objetivo de oportunizar que estudantes venezuelanos possam, no contraturno escolar, participar
de aulas de conversação e escrita em Língua Portuguesa, facilitando seu processo de ensino e
aprendizagem e sua interação no espaço escolar e social. Salientamos que o Projeto atende em
torno de 100 crianças e alunos de todas as etapas da educação básica, sendo que as atividades
com a educação infantil respeitam as especificidades dessa etapa, enfatizando a conversação e a
interação, melhorando o diálogo em sala e favorecendo trocas culturais, entre as culturas locais
e as culturas da população atendida pelo projeto.
A Escola Municipal de Educação Infantil “São Vicente” atende crianças de três a seis
anos, divididas em turmas de maternal, jardim e pré, nos turnos matutino e vespertino. No
momento estão matriculadas 292 crianças, distribuídas em 15 turmas. As turmas são compostas
por até 21 crianças, sendo que as turmas de maternal são atendidas por um/a professor/a e uma
estagiária e as demais turmas são atendidas por um/a professor/a. Atuam, na instituição, 15
professoras, dois professores, oito estagiárias, diretora e secretária, além de quatro funcionárias
de serviços gerais e merendeiras.
Cabe destacar, também, que a opção pela realização da pesquisa na EMEI “São Vicente”
ocorreu pela condição de acesso e contato com os participantes da pesquisa, visto que a
pesquisadora atua como professora nessa instituição.

3.3 AMOSTRA

O projeto desta pesquisa foi submetido ao CEP/Unoesc e recebeu o Parecer
Consubstanciado n. 4.748.429, na data de 01 de junho de 2021, aprovando-o. Todos(as) os(as)
participantes que constituem a amostra deste estudo foram consultados(as) e consentiram com a
sua realização. As famílias receberam o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e o
Termo de Autorização para gravação de voz, autorizando a participação das crianças. Da
mesma forma, os/as professores/as.
A amostra deste estudo foi composta por sete crianças de uma das turmas do prématutino, 13 famílias e 18 professores/as da EMEI “São Vicente”.
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3.3.1 Crianças

A pesquisa com crianças envolveu uma amostra de sete crianças, de uma das turmas de
pré, composta por 16 crianças, porém em razão da pandemia da Covid-19, essas crianças são
divididas em dois grupos, cada grupo frequenta a instituição uma semana e fica em casa na
outra, sendo que cada grupo possui oito crianças, uma estava ausente no dia da coleta.
Deste grupo de sete crianças, quatro são meninos e três são meninas e possuem entre
cinco e seis anos e frequentam a instituição no turno matutino. Essas crianças residem em
comunidades do interior, bairros e no centro da cidade.
Os critérios de inclusão da amostra: crianças com idade entre cinco ou seis anos;
frequentar a turma de pré. Quanto aos critérios de exclusão da amostra: todas as crianças das
demais turmas da mesma instituição e de outras instituições, que frequentam a educação
infantil.

3.3.2 Famílias

A amostragem das famílias foi composta pelas famílias das crianças, da mesma turma
de crianças que compõem a amostra deste estudo. Essa turma foi escolhida pela pesquisadora,
que atuou com ela no ano de 2019, tendo afinidades e vínculos com as crianças e por conhecer
a maioria das famílias dessas crianças. Compreendemos que esse aspecto, proximidade da
pesquisadora com os participantes da pesquisa, exige coerência ética e distanciamento para
evitar julgamentos que possam comprometer os resultados da pesquisa.
A faixa de idade dos(as) familiares participantes na pesquisa varia entre 28 anos e 45
anos. Em relação ao grau de escolaridade, sete possuem ensino médio e seis possuem ensino
superior. No que se refere às profissões, atuam como professores e professoras, auxiliares de
produção em frigoríficos, motorista, pedreiro, vidraceiro, secretária, funcionária de padaria,
ferrador de cavalos.
Os critérios de inclusão para a composição da amostra quanto às famílias foram: as que
possuem filhos(as) que fazem parte de uma das turmas do pré-matutino da Escola Municipal de
Educação Infantil “São Vicente”. Quanto aos critérios de exclusão da amostra: famílias das
demais turmas dessa instituição e de outros educandários do município.
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3.3.3 Professores/as

A amostra de professoras e professores foi composta pelo quadro docente da instituição,
em um total de 18 professores/as, diretora e secretária. O quadro de profissionais que atuam na
instituição passa por renovação constante, três novos efetivos ingressaram em fevereiro de
2020. Há, também, outros admitidos em caráter temporário a cada início de ano letivo ou
quando houver necessidade. Todos os/as professores/as da instituição responderam à entrevista,
em um total de 18, sendo dois profissionais do sexo masculino e 16 do sexo feminino, com
idades entre 25 e 54 anos. Apresentamos o Quadro 3, com a caracterização da amostra relativa
aos profissionais:
Quadro 3 – Caracterização da Amostra de Professores/as
Sexo
Feminino: 17
Formação
Magistério: 9
Pedagogia: 16
Tempo de
atuação na escola
Função na escola

Menos de 5
anos: 12
Professoras de
turma: 8

Formação

Magistério: 9

Entre 10 e 15 anos: 3
Professoras de
disciplinas específicas:
6
Pedagogia: 16

Carga horária
20 horas: 5
semanal
Fonte: dados organizados pela pesquisadora.

Masculino: 2
Especialização:
18
Entre 15 e 20
anos: 1
Diretora/
Secretária:2
Educ. Física:2,
Inglês:1
40 horas: 13

Mestrado: 1
Mais de 20 anos: 2
Coordenadoras do material
não presencial: 2
Mestrado:1

Nove professoras possuem como formação o nível do magistério. Formadas em
pedagogia, 16 professoras; a maioria com especialização em educação infantil e séries iniciais,
uma tem especialização em fundamentos e organização curricular, outra na área de deficiência
intelectual, outra ainda em educação e psicopedagogia clínica e institucional. Dois professores
têm formação em educação física, um tem especialização em educação e outro em
psicomotricidade. Uma professora tem formação em português e inglês e Mestrado em Letras:
Literatura e Práticas Culturais. Uma professora atua na direção, outra como secretária, oito são
professoras regentes de turma, três ministram as disciplinas de hora do conto, jogos
matemáticos e musicalização, além de outros dois que ministram a disciplina de educação física
e uma que leciona inglês nas turmas do pré. Três professores/as atuam na educação infantil e no
ensino fundamental, as demais são professoras da educação infantil.
Quanto ao tempo de atuação na instituição, temos 12 professores/as com menos de
cinco anos, três pessoas entre 10 e 15 anos, uma pessoa que atua entre 15 e 20 anos e três
professoras com mais de 20 anos. Cinco professores/as atuam 20 horas e os demais, 40 horas.
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Considerando a proximidade da pesquisadora com a instituição, visto que faz parte do
coletivo de profissionais, foi necessário um exercício constante de distanciamento,
“estranhamento”, separação do papel de pesquisadora da função de professora, em virtude da
necessidade ética em pesquisa, mantendo fidelidade aos dados coletados.
Os critérios de inclusão para composição da amostra de professores/as foram: estar
atuando na Escola Municipal de Educação Infantil “São Vicente”, sendo um total de 18
professores/as. Os critérios de exclusão da amostra de professoras e professores são os demais
professores da Rede Municipal de Educação de Itapiranga, SC, que atuam na educação infantil
e em outros níveis de ensino.

3.4 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS

Passaremos, na sequência, a detalhar os procedimentos de coleta de dados para cada um
dos componentes da amostra: crianças, famílias e professores/as. Cabe destacar que em
consequência do contexto de pandemia, a coleta de dados com os participantes precisou ser
ajustada. Os contatos e interações com o grupo total de sujeitos previstos na amostra demandou
de algumas adaptações.

3.4.1 Com as crianças: Desenhos-Estórias com Tema

O primeiro contato em relação à realização da pesquisa com as crianças foi feito com a
direção da instituição, na sequência, uma conversa com a professora da turma, momento no
qual a pesquisadora compartilhou com a mesma sobre a atividade planejada e a ser realizada
com as crianças. A professora e a diretora da instituição acolheram a sugestão prontamente,
mostrando-se interessadas, propondo-se a auxiliar e apoiando a iniciativa da pesquisadora.
O contato inicial com o grupo de crianças ocorreu em uma roda de conversa, na sala de
referência, na qual a pesquisadora se apresentou e apresentou às crianças o propósito da
pesquisa. Detalhamos que se tratava de um estudo, para o qual elas foram convidadas a
participar e que abordava as brincadeiras e relações das crianças com as tecnologias. As
crianças aceitaram o convite feito pela pesquisadora, demonstrando interesse e empolgação
pelo estudo.
Na sequência, a pesquisadora apresentou a documentação necessária à participação de
crianças em pesquisa, requerida pelo Comitê de Ética em Pesquisa, solicitando a elas que a

49

levassem para casa, para que as famílias autorizassem sua participação na pesquisa, caso elas
estivessem de acordo.
Foram enviados para as famílias os Termos de Consentimento Livre e Esclarecido para
Criança Menor de 12 anos, Termo de Assentimento – Criança Menor de 12 anos e Termo de
Autorização para Gravação de Voz. Juntamente com estes Termos, anexamos um bilhete
apresentando a pesquisa às famílias, solicitando a assinatura e a devolução de uma das vias de
cada termo, os quais foram enviados em duas vias. As crianças levaram os Termos para casa e
posteriormente os trouxeram novamente, entregando à professora da sala, que os encaminhou
para a pesquisadora. Todas as famílias devolveram a documentação e concordaram com a
participação das crianças na pesquisa. Todas as crianças assinaram a concordância na pesquisa,
por meio do Termo de Assentimento (TA) Criança Menor de 12 anos, uma vez que estas já
dominam a escrita do nome, que foi realizada com o auxílio das famílias responsáveis pelas
crianças. O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido encontra-se no Anexo B, no Anexo C
está o Termo de Assentimento (TA) Criança Menor de 12 anos e no Anexo D, o Termo de
Autorização para gravação de Voz.
A coleta de dados com as crianças foi realizada por meio do instrumento DesenhosEstórias com Tema (TRINCA, 1997). Esse instrumento constitui uma interessante possibilidade
de convite e de despertar a motivação da criança à participação na pesquisa, porque envolve um
questionamento inicial e a elaboração de um desenho. E por meio de uma conversa sobre o
desenho, inicia-se uma aproximação ao pensamento da criança. De acordo com Trinca (1997),
os desenhos livres servem como estímulos de apercepção temática. O Procedimento
de Desenhos-Estórias reúne e utiliza informações oriundas de técnicas gráficas e
temáticas de modo a se constituir em nova e diferente abordagem da vida psíquica.
Basicamente, é formado pela associação de processos expressivo-motores (entre os
quais se inclui o desenho livre) e processos aperceptivo-dinâmicos (verbalizações
temáticas). Dessa junção surge um instrumento individualizado, que se diferencia de
outras técnicas de investigação. (TRINCA, 1997, p. 13).

A aplicação do instrumento aconteceu em dois momentos. No primeiro momento, em
roda no chão da sala, foi realizada uma conversa com as crianças para saber o que faziam
quando não estavam na instituição de educação infantil, a partir da indagação “qual é o seu
brinquedo preferido?” As crianças, muito alegres, tinham muitas coisas para conversar. Na
sequência, o grupo de crianças foi convidado a realizar um desenho em folha A4, com lápis de
cor, a partir do tema “Meus brinquedos preferidos”. No decorrer da realização da atividade, as
crianças ficaram um pouco mais quietas, por vezes, alguma conversa com quem estava ao seu
lado, sobre o que estavam desenhando, elaborando as ideias, escolhendo as cores que iriam usar,
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demonstrando foco e concentração. Essa atividade foi realizada com as crianças sentadas à
mesa, em dois grupos.
Algumas crianças foram rápidas em terminar a atividade, outras demoraram mais tempo.
Nesse tipo de proposta, o segundo momento da aplicação dos desenhos-estórias é a realização
da entrevista sequente ao desenho. No caso dessas crianças, poderia ter ocorrido em outro local,
porém privilegiamos o espaço da sala de referência5, visto a condição de conforto e adaptação
da criança àquele espaço. Realizamos as entrevistas na sequência ao desenho, para favorecer o
relato das crianças a respeito de sua produção.
À medida que as crianças encerravam a atividade de desenho, entregavam a folha à
pesquisadora. Após o término de todos os desenhos pelas crianças, a pesquisadora chamou,
uma a uma, cada criança para uma conversa/entrevista sobre seus desenhos, considerando a
ordem de finalização da atividade. Esse momento foi gravado em áudio no celular, na ordem
em que entregaram os desenhos. Todas as crianças foram consultadas antes de iniciar a
gravação, para que pudessem permitir a ação. Esse momento de conversa/entrevista foi
realizado na sala de referência, em espaço reservado, e teve como foco das questões o que
havia sido desenhado, suas atividades fora da instituição de educação infantil, seus brinquedos
e brincadeiras; se possuíam acesso às tecnologias, com que equipamentos faziam as interações
em suas casas, o que sentiam quando assistiam ou jogavam e quanto tempo permaneciam em
contato com estes.
O roteiro de perguntas foi anexado no Apêndice A. As respostas das crianças foram
gravadas e transcritas visando à composição da análise dos dados desta pesquisa.
Durante o momento da entrevista, a professora da turma convidou as demais crianças
para brincarem com jogos de montar e outros brinquedos da sala.
A “escuta das vozes das crianças” é um tema relevante, que vem ganhando destaque em
diversas pesquisas, como é o caso de Sarmento (2020), Martins Filho e Delgado (2018),
Ferreira (2014), Freitas (2021), Macedo, Pessanha e Alencar (2020). De acordo com Macedo,
Pessanha e Alencar (2020, p. 4), “[...] é necessário que a família e a escola das infâncias criem

5

Sala de referência é o termo utilizado na Educação Infantil para a sala onde são realizadas a maior parte das
atividades com as crianças. O arranjo curricular em campos de experiências segundo a BNCC sugere que as
atividades não devem ser concentradas em aulas específicas nem realizadas com hora marcada, fazendo parte de
todos os momentos da jornada na Educação Infantil. Fonte: Campos de Experiências: Efetivando experiências e
aprendizagens na Educação Infantil.
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dispositivos6 (AGAMBEN, 2009) de escuta, a fim de se estabelecer uma relação afetiva que
propicie o bem-estar de todos os sujeitos envolvidos neste contexto.”
Sarmento (2020, p. 28) cita que o paradoxo maior da expressão “ouvir a voz das
crianças” está no fato de que ouvir não significa, apenas, escutar. A voz das crianças a que o
autor se refere, “[...] se exprime frequentemente no silêncio, encontra canais e meios de
comunicação que se colocam fora da expressão verbal, sendo, aliás, frequentemente infrutíferos
os esforços por configurar no interior das palavras infantis aquilo que é o sentido das vontades
e das ideias das crianças.” (SARMENTO, 2020, p. 28). Portanto, é fundamental observar as
crianças e se concentrar em todas as suas manifestações, pois elas se comunicam de muitas
outras formas além da expressão verbal.
O autor considera que os desenhos infantis se inserem entre as mais importantes formas
de expressão simbólica das crianças. Segundo Sarmento (2020), o desenho precede a
comunicação escrita, e mesmo a comunicação oral, porque os bebês rabiscam antes de articular
suas primeiras palavras. O desenho infantil é a representação de uma realidade exterior, e além
disso, transporta, no gesto que o inscreve, formas infantis de apreensão do mundo. Apreensão,
no sentido de “incorporação” da realidade exterior pela criança e de “aprisionamento” do
mundo pelo ato de inscrição, articuladas com as diferentes faixas etárias e com a diversidade
cultural. Portanto, o desenho se torna um meio pelo qual a criança comunica a realidade que
incorpora e inscreve através de seus traçados, de acordo com sua idade e cultura na qual está
inserida, sendo uma produção simbólica. Como indica Sarmento (2020, p. 29): “Nesse sentido,
o desenho comunica, e fá-lo dado que as imagens são evocativas e referenciais de modo
distinto e para além do que a linguagem verbal pode fazer.”
Delgado e Müller (2005, p. 353 apud FREITAS, 2021, p. 77) citam que as crianças
interagem no mundo adulto negociando, compartilhando e criando culturas, por isso necessitase pensar em metodologias que realmente tenham foco em suas vozes, olhares, experiências e
pontos de vista. Nesse sentido, adotamos esta ideia como propósito para esta pesquisa, que
além de ouvir as crianças, debate com as ideias de professoras, professores, e também das
famílias.
Todos os cuidados necessários quanto à ética em pesquisa em crianças foram
observados, dadas as particularidades desta faixa etária. Para fazer referência às crianças
entrevistadas na análise dos dados, foi solicitado que cada uma escolhesse um nome pelo qual

Segundo Agamben (2009, p. 12), dispositivos são “qualquer coisa que tenha de algum modo a capacidade de
capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar e assegurar os gestos, as condutas, as opiniões e os
discursos dos seres viventes.”
6
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gostaria de ser chamado na pesquisa, de modo que seus nomes verdadeiros ficassem
preservados. Corsaro (2005 apud HORN, 2013) cita as contribuições significativas em relação
à pesquisa com crianças. A aceitação de suas falas é desafiadora, por diferenças óbvias entre
adultos e crianças, exemplificando a maturidade cognitiva e comunicativa. Horn (2013, p. 4)
prossegue “O autor alerta para a importância de ‘não agir como um adulto típico’ para não ser
associado a uma figura autoritária, o que envolve um diálogo profundo com suas professoras
sobre este aspecto antes da entrada em campo.” Portanto, é fundamental que a pesquisadora
esteja atenta a muitos fatos ao realizar a investigação, evitando portar-se como uma figura
autoritária, separando o papel de pesquisadora e de professora, embora a contribuição da
experiência profissional, nesse caso, tenha sido de suma importância, pelo fato de facilitar a
intervenção com as crianças, deixar a pesquisadora e as crianças à vontade para desenvolver a
atividade elencada, que se constitui como uma prática habitual para professores/as da educação
infantil.

3.4.2 Com as famílias: Questionário

Para a pesquisa com as famílias, o instrumento de coleta de dados utilizado foi o
questionário, definido por Oliveira (2008) como técnica para obtenção de informações sobre
sentimentos, crenças, vivências e sobre os dados que se pretende registrar para atender aos
objetivos. O principal objetivo do questionário é descrever as características de uma pessoa ou
do grupo pesquisado, levantando os dados necessários para responder aos objetivos propostos
para este estudo. Foram enviados 16 questionários, um para cada família, sendo que 13 famílias
aderiram à pesquisa, responderam ao questionário e o enviaram de volta.
A coleta de dados com famílias foi realizada no mês de junho de 2021, com a entrega do
questionário às crianças, em duas sextas-feiras, junto com o material da semana não presencial;
a família poderia devolver no retorno da criança, na semana de aulas presenciais. O formulário
com o questionário está no Apêndice B e a transcrição das respostas, no Apêndice C. Todas as
famílias receberam o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, sendo que as 13 famílias
participantes assinaram e o devolveram.

3.4.3 Com os/as professores/as: Entrevistas

A coleta de dados com professores/as aconteceu por meio da utilização de um roteiro de
questões. Do total de 18 professores/as, 8 concordaram em participar da pesquisa e de uma
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entrevista gravada, com roteiro de questões semiestruturadas e 10 não se disponibilizaram a
participar da entrevista gravada, mas optaram por responder às questões do roteiro, a ser
utilizado na entrevista, em suas casas e devolver o instrumento de coleta de dados à
pesquisadora. Considerando a perspectiva de composição de uma amostra com maior
representatividade, essa possibilidade de participação na pesquisa foi favorecida.
Algumas professoras e professores não concordaram em gravar a entrevista, justificando
que não se sentiam à vontade ou não encontraram um momento adequado para tal. A coleta foi
realizada na Escola Municipal de Educação Infantil “São Vicente”, durante o mês de junho de
2021, com duração em torno de 15 minutos para cada entrevista, nos horários de hora-atividade
dos/as professores/as, previamente agendados com estes. O roteiro para entrevista
semiestruturada se encontra no Apêndice D, a transcrição das entrevistas na íntegra, no
Apêndice E. Todos os/as professores/as assinaram o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido.

3.5 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS

Depois da coleta dos dados iniciou-se a fase de análise. Para isso, o primeiro movimento
da pesquisadora foi a organização do material coletado. Existem muitas metodologias de
análise e o desafio é selecionar uma delas que favoreça a análise, a abstração nos dados de
aspectos que permitirão posicionamentos em relação ao problema e objetivos da pesquisa.
Podemos dizer que a análise já se inicia desde os procedimentos iniciais da pesquisa, pois desde
esse momento optamos por um tipo de análise.
Analisar dados é buscar significado, interpretar, ler as entrelinhas e encontrar o que está
subentendido. Quando se trata de pesquisa qualitativa, Lüdke e André (1986) lembram que é
importante observar todo o material obtido, as transcrições das entrevistas e demais
informações disponíveis. O primeiro passo é organizar todo o material, dividindo-o em partes,
relacionando essas partes e procurando identificar tendências e padrões relevantes. A análise se
encontra em vários estágios da investigação, porém se torna mais sistemática e formal após o
encerramento da coleta de dados.
Nas análises, foram preservados os nomes verdadeiros das crianças, famílias e
professores/as. As crianças escolheram um nome do qual gostam para ser nomeadas, do mesmo
modo, nas análises das famílias, foi adotado o nome escolhido pelas crianças e os
professores/as também escolheram um nome fictício.
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3.5.1 Com as crianças

A análise e a interpretação do material obtido com as crianças, os desenhos e as
entrevistas, foram organizados de forma a realizar uma abordagem por livre verificação do
material, considerando as hipóteses e objetivos estabelecidos nesta pesquisa, bem como o
referencial teórico. O material foi organizado em uma categoria, “O que as crianças têm a
dizer a respeito do brinquedo preferido” e três subcategorias, na primeira, “Brinquedos e
brincadeiras tidas como tradicionais”, foram observados, verificados e analisados os dados que
se relacionam às brincadeiras e brinquedos físicos, na segunda subcategoria, “Brincadeiras e
interações com as tecnologias”, foram analisados os aspectos que se relacionam com as
tecnologias digitais. Na terceira subcategoria, “Manifestações e representações das crianças
observadas pelos/as professores/as” houve a interlocução de dados coletados por meio dos
desenhos-estórias e na entrevista de professores/as, com referência às manifestações e
representações das crianças em relação às tecnologias que os/as professores/as observam no dia
a dia.
A análise e a interpretação dos Desenhos-Estórias (D-E) não seguem referenciais
padronizados, permitindo uma abordagem por livre verificação do material, o que o torna
bastante dinâmico para aplicação em todas as idades e situações, como é o caso desta pesquisa
(TRINCA, 2001).
Para preservar o nome verdadeiro das crianças, foi solicitado que cada uma escolhesse
para si um nome do qual gostasse e este foi utilizado para nomear a criança nas análises
realizadas.
3.5.2 Com as famílias

As respostas obtidas por meio dos questionários foram organizadas em categorias e
subcategorias, de acordo com os objetivos propostos na pesquisa e o referencial teórico desse
estudo. As finalidades da análise de dados, de acordo com Minayo (1992 apud GOMES, 1993,
p. 69), são estabelecer uma compreensão dos dados colhidos, confirmar ou contestar os
pressupostos da pesquisa, respondendo às questões formuladas, além de ampliar os
conhecimentos sobre o assunto em questão, buscando articulação ao contexto cultural do qual
faz parte. Na pesquisa social, essas finalidades são complementares.
O material obtido na coleta de dados foi dividido em uma categoria, “Dialogando com
as famílias sobre as tecnologias e necessidade de educação digital” e três subcategorias, uma
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que se refere à compreensão das famílias em relação à utilização dos recursos tecnológicos
pelas crianças, outra que trata do que as crianças fazem quando não estão brincando e
organização da rotina familiar e outra que procura reunir elementos de contribuições para
promover a educação digital das crianças, sendo que incluímos aqui também elementos
colhidos com professores/as, que tratam desse assunto.
Para fazer referência às famílias nas análises, foi solicitado às crianças da turma da
amostra que escolhessem um nome pelo qual cada família foi nomeada.

3.5.3 Com os/as professores/as

A entrevista semiestruturada foi escolhida por permitir interação entre entrevistador/a e
entrevistado/a, porém um cuidado importante foi não interferir nas respostas, limitar-se a ouvir
e gravá-las. Os referenciais da entrevista foram adequados aos objetivos e hipóteses e
respeitaram também as especificidades do grupo pesquisado, para que fosse possível escolher o
máximo de informações que permitissem uma análise mais completa.
De acordo com Oliveira (2012, p. 87), “É importante que o pesquisador conheça o local
onde reside ou trabalha o entrevistado(a) e tenha um bom relacionamento com cada pessoa ou
grupos que serão entrevistados.” A familiaridade em relação ao local onde se realizou esta
pesquisa, bem como conhecer as pessoas entrevistadas, permitiu que todos se sentissem à
vontade para responder às perguntas, tanto quem respondeu a entrevista presencialmente, como
quem a respondeu por escrito, no formulário entregue. Ressaltamos, ainda, que estes
profissionais se sentiram valorizados em poder participar da pesquisa. Consideramos
importante, ainda, apontar que a pesquisadora precisou fazer um constante exercício de
distanciamento, para evitar julgamentos que interferissem nos dados apurados, mantendo
respeito aos requisitos éticos da pesquisa.
Neste estudo, optamos em organizar as questões das entrevistas semiestruturadas de
professores, em categorias e subcategorias, de acordo com os objetivos da pesquisa. Desse
modo, foram relacionadas duas subcategorias, “Objetivos e finalidades da utilização dos
recursos tecnológicos na educação infantil” e “A relação dos/as professores/as pesquisados/as
com as tecnologias nas práticas pedagógicas”. A primeira subcategoria foi dividida em
“Educação digital para promover a aprendizagem” e “Educação digital que demanda de
cuidados, orientação às crianças visando sua proteção e segurança”.
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As categorias não possuem limites precisos, pois se tratam de construções linguísticas.
Porém, faz-se necessária uma descrição cuidadosa, no sentido de mostrar ao leitor as opções e
interpretações assumidas pelo pesquisador (MORAES; GALIAZZI, 2005, p. 116).
A categorização não esgota a análise. Haverá dedicação para investigar a fundo,
ultrapassando a simples descrição e buscando encontrar dados que vão além da mera narrativa,
juntando elementos novos sobre o assunto focalizado. Para isso houve empenho no sentido de
estabelecer novas conexões e relações que dão possibilidade de outras explicações e
interpretações necessárias à elucidação do problema.
Nas análises, apresentamos as respostas de professoras/es com um nome fictício, que
cada um/a escolheu para si.
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4 DIALOGANDO COM CRIANÇAS, FAMÍLIAS E PROFESSORES/AS SOBRE AS
TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Os desenhos infantis, com efeito, correspondem a artefactos culturais da geração
infantil, nas condições culturais e sociais de inserção das crianças em cada contexto
concreto. Somos convidados, deste modo, perante cada desenho das crianças, a
interpretá-lo na polissemia das suas formas e cores, simultaneamente como: o produto
singular da criação de um sujeito concreto – a pessoa da criança que o desenhou: um
artefacto social significativo das regras e valores culturais de inserção da criança: o
objeto simbólico que exprime, ademais, um grupo geracional específico – a infânciapor sua vez subdivisível em vários subgrupos etários com destrezas e capacidades
gráficas diferenciadas. (SARMENTO, 2020, p. 36-37).

Iniciando a discussão dos resultados da pesquisa, optamos por realizar a análise a partir
dos objetivos propostos no presente estudo, considerando o referencial teórico. Desse modo,
foram elencadas categorias, que abrangem os objetivos e a população pesquisada. Partimos do
objetivo geral, analisar a compreensão de crianças, famílias e professores/as que atuam na
EMEI “São Vicente”, no município de Itapiranga, SC, a respeito do lugar e o papel das
tecnologias no cotidiano da educação infantil, sendo que procuramos responder aos objetivos
com os dados coletados.
As categorias para análise dos resultados foram organizadas conforme os objetivos do
estudo e grupos pesquisados, crianças, famílias e professores, sendo que algumas categorias
envolvem mais de um grupo, em razão de responderem ao mesmo objetivo, como é o caso da
subcategoria 4.1.3, que engloba dados coletados com crianças e professores/as e da
subcategoria 4.2.3, que envolve famílias e professores/as. Na sequência, apresentamos as
categorias e subcategorias:

Categoria 1: O que as crianças têm a dizer a respeito do brinquedo preferido
•

4.1.1 Brinquedos e brincadeiras tidas como tradicionais;

•

4.1.2 Brincadeiras e interações com as tecnologias;

•

4.1.3

Manifestações

e

representações

das

crianças

observadas

pelos

professores/as. Esses dados foram coletados das entrevistas com os/as
professores/as.

Categoria 2: Dialogando com as famílias sobre as tecnologias e necessidade de educação
digital
•

4.2.1 Compreensão das famílias sobre a utilização dos recursos tecnológicos
pelas crianças;
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•

4.2.2 O que as crianças fazem quando não estão brincando e organização da
rotina familiar;

•

4.2.3 Contribuições de famílias e de professores/as na promoção de educação
digital para crianças. Apresentamos nesta subcategoria, dados do questionário
com famílias e dados obtidos na entrevista com professores/as.

Categoria 3: Dialogando com os professores/as
•

4.3.1 Objetivos e finalidades da utilização dos recursos tecnológicos na
educação infantil.
•

4.3.1.1 Educação digital para promover a aprendizagem

•

4.3.1.2 Educação digital que demanda de cuidados, orientação às crianças
visando sua proteção e segurança;

•

4.3.2 A relação dos/as professores/as pesquisados/as com as tecnologias nas
práticas pedagógicas.

Passaremos, na sequência, a detalhar cada uma das categorias e subcategorias,
apresentando os dados coletados, relacionando-os, analisando, interpretando.

4.1 O QUE AS CRIANÇAS TÊM A DIZER A RESPEITO DO BRINQUEDO PREFERIDO
[...] compreender e dar destaque para as “vozes infantis” nas pesquisas com crianças,
com intuito de conhecer o que as crianças têm a nos contar e ensinar, conhecer a
produção livre de suas culturas, considerando seus pontos de vista como sujeitos
potentes e que viabilizam seus direitos de participação nas investigações. (MARTINS
FILHO; DELGADO, 2018, p. 155).

Tomamos como propósito, em nossa pesquisa, ouvir as crianças e realizar investigações
com elas, não apenas sobre elas, no intuito de ouvir suas falas, compreender o que pensam e
validar suas experiências como sujeitos construtores de história. Desse modo, escolhemos o
procedimento de Desenhos-Estórias com Tema.
A partir desse procedimento, foi realizado no dia 16 de junho de 2021, um desenho com
um grupo de sete crianças de uma das turmas do pré-matutino da EMEI “São Vicente”. Essa
atividade iniciou em torno das 7 horas e quarenta e cinco minutos, logo após a realização dos
rituais de início das atividades pela professora da turma, estendendo-se em torno de 1 hora e 30
minutos.
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Para alcançar o objetivo da pesquisa, analisar a compreensão de crianças, famílias e
professores/as que atuam na EMEI “São Vicente”, no município de Itapiranga, SC, a respeito
do lugar e o papel das tecnologias no cotidiano da educação infantil, um modo de fazê-lo é
partir de um ponto de interesse das crianças e, no caso desta pesquisa, o brinquedo e o brincar
são caminhos importantes para apreendermos a relação construída com as tecnologias, que
supomos, aconteça em meio às brincadeiras. Os desenhos livres constituem motivação de
apercepção temática e requerem que a entrevista seja realizada logo em seguida ao desenho,
para que os conteúdos simbólicos do material sejam imediatamente reconhecidos, de maneira
que a conversação que ocorre na sequência se conecte diretamente com os conteúdos do
desenho (TRINCA, 1997, p. 16).
Depois de reunidas todas as gravações das conversas, partimos para o trabalho de
transcrição destas, que se encontram, juntamente com os desenhos das crianças, nas análises
sequentes. Apresentamos na sequência o material que aborda as brincadeiras e os brinquedos
tradicionais.

4.1.1 Brinquedos e brincadeiras tidas como tradicionais

Reunimos no Quadro 4, uma síntese do material analisado, sendo que as questões e
manifestações feitas pela pesquisadora encontram-se em itálico e as respostas das crianças
identificadas pela letra R.
Quadro 4 – Relatos das crianças sobre brinquedos e brincadeiras
Sujeito:
Resposta (representada pela letra R):
Marinete
O que foi que você desenhou Marinete?
R: Esse é o Listrado que na verdade é o Escalador, esse é o Pretinho e o Mingau.
Você gosta de brincar com os teus gatinhos? O que mais você gosta de fazer quando você não está
na escola?
R: Eu também gosto de passear com eles pelo “chop” [galpão no dialeto alemão local] da minha
mãe e do meu vô.
Além dos teus gatinhos, com o que mais você brinca ?
R: Com as minhas bonecas quando eu tô em casa e quando eu tô ali fora no pátio da minha mãe e
do meu pai eu brinco com a Megui (cachorro) às vezes.
Valdecir
O que você desenhou aqui?
R: O caminhão, daí aqui é colorido daí aqui é o banco, daí aqui é o vidro colorido.
Você gosta de brincar com o caminhão? Por que você gosta de brincar com o caminhão?
R: Eu adoro...
O que mais você brinca?
R: Sim, de carro, Kombi, também bi trem...
E essas letras aqui são do teu nome?
R: Eu só queria fazer o nome do Bernardo.
Porque você queria fazer o nome do Bernardo, essas letras do nome do Bernardo tem no teu nome
também?
R: Sim. Daí aqui é as cordinhas de puxar pra cima...
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Bruno

Luana

Lucas

João

O que você desenhou aqui?
R: Um caminhão
Um caminhão?
R: Uma caçamba aqui dentro.
Ah, este caminhão está muito legal! Por que você desenhou um caminhão?
R: Porque sim.
Você gosta de caminhão?
R: Sim.
Ahm e você brinca com caminhãozinho de brinquedo?
R: Sim.
E com o que mais você brinca?
R: Meus carrinhos.
Então, o que você desenhou aqui?
R: Eu desenhei um gato.
Quem é esse gato?
R: O Lóide.
O Lóide, o teu gatinho? Hmm
R: Ele fica lá na minha vó.
Ele fica lá na tua vó, uhum. Ele é assim malhadinho preto e branco? É.
Que legal parece um gato xadrez, né? E ... além de brincar com o teu gatinho o que que mais que
tu brinca?
R: Nos brinquedos que tem lá na minha vó.
Tu só brinca na tua avó? Em casa tu não brinca?
R: Em casa sim, mas todos os domingos eu brinco lá na vó, eu fico o dia inteiro lá.
Ah, nos domingos tu brinca na vó e assim, além de brincar com os brinquedos na vó, com o que
que tu brinca em casa?
R: Com as minhas bonecas.
Vamos conversar um pouquinho sobre o teu desenho? Então vamos lá, o que tu desenhou aqui?
R: Um lagarto...
Um lagarto? O que mais?
R:... pendurado
Pendurado. Hmmm, que mais?
R: Um terneirinho.
Um terneiro, que mais?
R: Um lagarto
Mais um lagarto?
R: Ah ele tem...Tomando soro
Ah ele está tomando soro, por quê?
R: Porque tava ferido
[...]
E esse grandão aqui é o que?
R: Um caminhão
Um caminhão cheio de gaiolas de animais é isso? Hmm, muito bem. E por que você gosta de
brincar com um caminhão cheio de animais?
R: É na verdade não tanto.
Não tanto? E o que você gosta...
R: Com os “animal”.
Ah, Com os animais você gosta de brincar?
R: Eu nasci, eu já tinha um animal.
Ah você já tinha um animal desde pequeno, como era o nome?
R: Preto, um cavalo.
Ah.
R: E já morreu.
Ah ele já morreu o Preto, hmm?
R: Morreu de câncer.
O que você desenhou aqui?
R: Meu cachorro, e a minha mãe e a fada.
Por que você desenhou isso?
R: Por causa que não tem muita coisa do que falar.
Ahh, então me conta, além de brincar com o teu cachorro, com a fada o que mais você brinca?
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R: Com carrinho, pega-pega, esconde-esconde.
Com quem você brinca de pega-pega, esconde-esconde?
R: Eu brinco com meus primos.
Com os teus primos?
R: Sim, são o Quico e a Maria
Ah tá, o Quico e a Maria
R: Você já ouviu falar deles né.
Letícia
O que você gosta de fazer mais quando você não está na escola?
R: Brincar de boneca.
Aham, e por que você gosta de brincar disso?
R: É porque eu amo.
Fonte: organizado pela pesquisadora.

Observando os dados do Quadro 4, verificamos que as crianças desenharam a respeito
dos brinquedos e brincadeiras que fazem parte de seu cotidiano: Bichos de estimação: 4
crianças (Marinete, Luana, Lucas, João); Caminhão: 4 crianças (Valdecir, Bruno, Lucas, João);
Boneca: 3 crianças (Marinete, Luana e Letícia); Mãe e fada: 1 criança (João).
Por meio dessa amostra, percebe-se que a brincadeira com animais de estimação tem
presença marcante na vida destas crianças, que vivem em uma cidade pequena do interior. Este
tipo de brincadeira foi citado nas respostas de quatro crianças, Marinete, Luana, Lucas e João.
Os animais que apareceram nas respostas são gatos, terneiros, cavalos. Também apareceram
lagartos, em uma clara demonstração de que a criança estava imaginando enquanto desenhou e
descreveu seu desenho. As brincadeiras com animais de estimação trazem vários benefícios à
criança, como estimular a responsabilidade, ajudar no desenvolvimento da afetividade, da
empatia, fazer companhia, entre tantos outros. Entre tantos argumentos, a relação com os
animais de estimação aproxima as crianças com a natureza, formando relações afetivas que
aumentam o potencial de agir das crianças.
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Imagem 2 – Desenho de Marinete

Fonte: arquivo da pesquisadora.

Historicamente, as crianças vêm sendo afastadas da natureza, de acordo com Castelli
(2019), que cita Tiriba (2005), considerando os modos como os bebês e as crianças bem
pequenas são vistas no Ocidente, incidindo nas práticas realizadas na educação infantil, a
questão de pouca existência de espaços verdes em creches e pré-escolas, bem como a ansiedade
com a rotina e atividades dirigidas, além da preocupação com a insegurança colocada que o
contato com a natureza provoca doenças e riscos de acidentes. A natureza apresenta vários
recursos que convidam as crianças à ação, movimento, contemplação do tempo e interesses,
distanciando as crianças de produtos de consumo e brinquedos produzidos com plástico e
derivados.
A importância do contato das crianças com a natureza é importante para o
desenvolvimento da valorização da sensibilidade, da criatividade e da liberdade de expressão.
A potência infantil se desenvolve quando há o respeito às vontades do corpo, pelo livre
movimento. De acordo com Tiriba (2010, p. 5-6), “Ao brincar na terra, construir castelos de
areia, fantasiar segredos da floresta encantada de seus sonhos, ao imaginar enredos em que se
transmutam em animais e vice-versa, as crianças vão construindo sentidos sobre a sociedade e
sobre a natureza.” A autora destaca a relação das crianças com a natureza, como fonte de
desenvolvimento da imaginação, ao citar elementos, como construir castelos de areia e
transmutar-se em animais e vice-versa, na construção de sentidos pelas crianças.
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Imagem 3 – Desenho de Valdecir

Fonte: arquivo da pesquisadora.

Castelli (2019) faz reflexões a respeito dos espaços oferecidos às crianças nas cidades e
nas instituições de educação infantil. Enfatiza que o discurso de proteção, baseado em ideias
higienistas, acaba afastando as crianças da natureza, como se ela fosse suja e perigosa. São
criados espaços especializados às crianças, como praças, escolas de esporte e outras atividades.
A autora também afirma que quanto menor for a criança, mais artificial se torna o ambiente, no
intuito de tornar as crianças seres humanos civilizados o quanto antes. Outro problema
apontado pela autora é a falta de segurança nas cidades, restringindo as crianças aos espaços
internos e aos aparatos tecnológicos. As crianças precisam experienciar e experimentar a
natureza por todos os sentidos, não apenas o visual, uma natureza que esteja próxima e presente,
de modo que as crianças possam manter com ela uma relação íntima e particular,
independentemente do espaço que ocupam. Fazer passeios ao ar livre, piqueniques, brincar em
praças ficam em segundo plano. Contudo, quando as crianças são ouvidas, certamente estes
momentos serão solicitados, estão entre seus desejos.
Castelli (2019) cita também autores, como Tonucci (2002, 2005), Louv (2005, 2016) e
Lima (1989) que defendem que há necessidade de espaços verdes não estruturados, onde as
crianças tenham autonomia para criar suas brincadeiras, inventando jogos e brincadeiras com
materiais naturais.
Quanto aos animais, Castelli (2019) escreve que estes são coisificados nas cidades,
ficam à mercê das escolhas e ações humanas, que geralmente são utilitaristas. São utilizados em
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diversas atividades e locais, como zoológicos, mergulhos de golfinhos, passeios com elefantes,
na exploração de animais de carga, nas indústrias de carne, entre outros, movidos pelo lucro
acima do bem-estar animal. A mídia atua na hierarquização valorativa de algumas espécies
sobre as outras, influenciando a forma como as pessoas se relacionam com os animais. Na
escola são trabalhados aspectos utilitaristas dos animais, “Trata-se de mais visões
antropocêntricas que perpetuam desrespeito aos seres vivos e financiam parte do mercado que
envolve os animais direta e indiretamente.” (CASTELLI, 2019).
Imagem 4 – Desenho de Bruno

Fonte: arquivo da pesquisadora.

Todavia, as discussões éticas trazem cada vez mais discussões relacionadas a dimensões
biocêntricas, promovendo o respeito à vida. Desse modo, as crianças vão aprender a respeitar
os animais, caso tenham contato e convivência com eles. Essa convivência com os animais traz
benefícios tanto aos humanos quanto aos animais, pela troca afetiva, de cuidado, que se
prolonga pela vida, promove sensação de segurança, aceitação, carinho e afeto, desenvolve
também responsabilidade e sensibilidade. Na infância, facilita o contato entre as crianças e
promove um ambiente saudável de brincadeiras. A troca de carinho e afeto entre crianças e
adultos com animais reforça a preocupação com seu bem-estar, sendo o toque o componente
básico dessa relação. As crianças reconhecem os animais como parceiros e não como
brinquedos em suas interações. Elas preferem os animais aos seres inanimados, pela
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possibilidade de haver trocas afetivas, desencadeando uma postura mais aberta a conhecer e
respeitar outras espécies de animais.
Imagem 5 – Desenho de Luana

Fonte: arquivo da pesquisadora.

Os brinquedos mais citados nesta amostra são o caminhão e o carrinho, que apareceram
no desenho e na conversa de quatro crianças, os meninos Lucas, Bruno, João e Valdecir e a
boneca, que foi citada três vezes, pelas meninas Luana, Marinete e Letícia, sendo que todas as
crianças citaram brinquedos tidos como tradicionais, demonstrando a presença de relações de
gênero, meninos brincam com carrinho e meninas, com bonecas. Uma criança mencionou que
brinca com seus primos de pega-pega e esconde-esconde. Nos relatos apareceram momentos
em que as crianças descreveram a brincadeira envolta em imaginação, sendo que uma acontece
junto com a outra.
Lima e Meirelles (2020, p. 14), parafraseando Brougère (1997, p. 41), citam: “Toda
brincadeira começa com uma referência a algo que existe de verdade. Depois, essa realidade é
transformada para ganhar outro significado.” Por meio do brinquedo e da brincadeira as
crianças transformam, reproduzem vários jogos e brincadeiras, pelos quais também são
transformados.
O jogo e a brincadeira possuem um elemento mágico, que transporta para o mundo da
fantasia, imaginando e reinventando o mundo da criança. O valor do jogo e da brincadeira,
além de outros elementos culturais, é inestimável no desenvolvimento e na aprendizagem das
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crianças. Geralmente, a brincadeira é o ponto de partida aos estímulos para qualquer bebê,
sendo difícil imaginar uma criança que não goste de brincar, pelo prazer que o jogo e a
brincadeira promovem, é a inserção ao mundo cultural. Quando a pessoa cresce, troca a
simplicidade das brincadeiras infantis por atividades culturais mais complexas, como o esporte
e a dança (SOMMERHALDER; ALVES, 2011). Porém, há situações em que as brincadeiras
deixam de ser prazerosas, devido à interferência de outras crianças, que lideram de forma
autoritária, promovem conflitos, disputas, entre outros motivos.
Imagem 6 – Desenho de Lucas

Fonte: arquivo da pesquisadora.

O jogo e a brincadeira têm uma importância muito grande no desenvolvimento e nos
processos de aprendizagem, pelo fenômeno lúdico, apresentando-se como caminho para que as
relações e interações se tornem mais atrativas e ganhem mais sentido às crianças. Além disso, a
importância do jogo e do brincar vai além, contribuindo na experiência de elaboração das
vivências da realidade, “[...] espaço próprio de constituição do sentimento de si e de construção,
no próprio ato de jogar, de novas dimensões subjetivas, que gerarão novas posições diante do
mundo.” (BARON, 2002, p. 61).
Outro aspecto que as crianças enfatizaram na conversa é a brincadeira com os primos e
na casa dos avós, que foi citada por três crianças. Essa forma de brincar demonstra que as
crianças não querem brincar sozinhas em suas casas, a brincadeira fica mais gostosa quando é
feita na companhia de outras crianças e adultos, sendo uma construção social.
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Desse modo, Martins Filho e Delgado (2018, p. 157) afirmam que “[...] esta experiência
de viver a infância está conectada com uma diversidade de espaços, tempos, culturas e, nem
todos, vivem a infância da mesma forma.” Portanto, as crianças de cada cultura constroem suas
vivências de acordo com os espaços onde estão inseridas, aprendendo umas com as outras,
construindo relacionamentos, desenvolvendo a autonomia, fazendo disputas entre si,
construindo cultura. Nesse sentido, percebe-se que as vivências das crianças desta amostra, que
moram perto de seus avós e outros parentes, vivem experiências enriquecidas pelo fato de
terem essa convivência próxima, uma característica de cidades pequenas.
Imagem 7 – Desenho de João

Fonte: arquivo da pesquisadora.

Martins Filho e Delgado (2018) citam a compreensão de culturas das infâncias a partir
de Sarmento (2004), que a considera como “[...] modos sistematizados de significação do
mundo e de ação intencional realizado pelas crianças, que são distintos dos modos adultos de
significação e de ação no mundo.” (MARTINS FILHO; DELGADO, 2018, p. 157). As crianças
brincam, significando suas ações a partir das experiências que constroem com os elementos que
estão à sua disposição, no seu reconhecimento e com o grupo de pares.
Ferreira (2014), em uma abordagem sociológica, define infância como uma construção
social, um estatuto de papéis sociais atribuídos a esta geração, que são modificados de acordo
com as formas sociais e as variáveis de classe social e grupo étnico. Considera-se que hoje há
uma pluralidade de infâncias, diferenciada biologicamente dos adultos por características
biológicas, cognitivas e afetivas, uma cultura própria, chamada “culturas infantis”.
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Culturas da infância possuem dimensões relacionais, constituem-se nas interações entre
pares e na relação das crianças com os adultos. Formas e conteúdos representacionais distintos
estruturam-se nessas relações, exprimindo a cultura da sociedade em que se inserem, diferente
da cultura adulta, no mesmo ato em que criam formas de inteligibilidade específicas,
representam e simbolizam o mundo (SARMENTO, 2004 apud MARTINS FILHO; DELGADO,
2018).
Imagem 8 – Desenho de Letícia

Fonte: arquivo da pesquisadora.

Assim, o brincar é considerado uma das marcas das culturas infantis, representando
formas de inteligibilidade e de simbolização do mundo, que não estão separadas das culturas
adultas do grupo social no qual fazem parte. Se entre as crianças circulam modos de brincar
que são próprios das suas comunidades, podemos afirmar que na amostra pesquisada, que
representa uma parte da comunidade de Itapiranga, o brincar com os animais de estimação e o
contato com a natureza fazem sentido.

4.1.2 Brincadeiras e interações com as tecnologias

Nesta subcategoria, vamos apresentar o que as crianças explicitaram em relação às suas
brincadeiras com recursos tecnológicos. Apresentamos no Quadro 5, as respostas das crianças
em relação às tecnologias. As manifestações da pesquisadora se encontram em itálico e as
respostas das crianças são indicadas pela letra R.
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Quadro 5 – Como as crianças se relacionam com as tecnologias
Sujeito:
Resposta representada pela letra R
Marinete
E você também brinca com jogos eletrônicos, com que jogos você brinca? R: Com Pow no
meu tablet.
Ah, tu tem um Pow no teu tablet? R: Sim.
E quanto tempo tu fica brincando? R: Eu não sei, um pouquinho assim, eu gosto mais de
assistir do que jogar Pow.
Quando você está jogando ou assistindo no tablet ou na televisão, como você fica, como que
você se sente, você fica feliz, você gosta, fica animada? R: Fico feliz, muito feliz.
Legal, e aí você gostaria de ser algum dos personagens dos desenhos que tu assiste que tu
joga? R: Eu gostaria de ser a Ladybug porque ela é minha personagem favorita.
E quando você joga daí você fica sozinha ou a mamãe o papai sempre sabem o que tu joga e
assiste? R: Eu digo pra eles o que eu sempre vou jogar, mas eles não ficam comigo, eles
ficam assistindo Grenal, enquanto eu vou fazer o Pow.
Valdecir
E além de brincar com caminhão, com Kombi, com carrinho, de que mais você gosta de
brincar? R: De polícia, sim.
E além de brincar com esses brinquedos você também gosta de assistir, de jogos eletrônicos?
R: Sim.
O que você assiste o que você joga? R: Eu tenho um tablet daí eu jogo qualquer coisa.
Qualquer coisa? R: Mas não tem outras coisas.
Só tem algumas coisas no tablet? R: Sim, caminhão tombando, dando acidente.
Essas coisas tu gosta de jogar? R: Não é de jogar, é de assistir.
Ah, de assistir. R: Daí tem um jogo que atira, daí quebra as bolinhas daí tem um de estourar
as bolinhas, daí tem mais um de jogo de comida que não vai. Daí...
E você joga muito no teu tablet e assiste muito? R: Sim.
Muito, muito muito tempo? R: Sim, às vezes o pai deixa um pouco daí tem que guardar.
Ah, às vezes o pai deixa um pouco daí tem que guardar... R: É...
Daí você vai brincar com os brinquedos... R: É, daí jogo assim, daí depois tem que guardar.
E como que você fica quando você assiste essas coisas de acidente, de carro tombando, você
fica triste ou feliz? R: Eu fico feliz, mas daí meus olhinhos começam a ficar encharcados,
mas meus olhinhos não gosta e eu gosto disso.
Tu não gosta mas os teus olhinhos enchem de lágrimas, é isso? R: É.
Ahhh, mas eles enchem de lágrimas porque começa a doer os olhos ou porque tu fica triste?
R: Não, é que não gosta de ver caminhão tombando e dando acidente.
Ahh tá. R: Mas só que o meu corpo gosta.
Teu corpo gosta mas os teus olhos não? R: Não.
Ah, e tu não acha que seria de repente mais legal assistir outras coisas então que os teus
olhos ficariam mais felizes? R: Sim.
É, de repente você assiste outras coisas que os olhinhos ficam mais felizes né. R: Sim.
E você gostaria de ser algum personagem desses que você assiste? R: Eu quero...
Qual personagem que gostaria de ser? R: Caminhoneiro, de bitrem ainda.
Poxa, que legal e quando você assiste, quando você joga, você fica sozinho ou alguém te
acompanha, quem assiste, joga contigo? R: Ninguém, minha mana fica estudando e daí eu
jogo. E assisto. Também tem caminhão na tela.
Bruno
E o que faz além de brincar com os carrinhos, você também gosta de assistir televisão, jogar
com jogos eletrônicos? R: Só na tv, não tem jogo.
E você não joga no celular da mãe... R: Meu pai não deixa eu baixar jogo no celular.
Ah tá. R: Só no meu tablet.
Ah, você tem um tablet, hum. Que jogos você tem no teu tablet que você gosta? R: Só dois...
Só dois, pode me dizer quais são? R: Não sei...
Ah tu não sabe o nome? R: É que nunca mais joguei eles.
Ah, tu não olhou mais. E no celular da mãe tu também não pode jogar?
Não tem jogo, minha mãe não deixa eu pegar.
Ah tá, muito bem. E na televisão, você gosta de assistir na televisão? R: Aham.
Sim? E o que você assiste? R: Desenhos.
Desenhos? Que tipo de desenhos você assiste? Como é o nome deles? R: Não lembro.
Não lembra o nome? E o que tem nestes desenhos? R: Tem pessoas.
Tem pessoas, e o que as pessoas fazem nos desenhos? R: Não sei.
E você fica triste, feliz, como você se sente quando joga? R: Feliz.
Feliz, ah. E você joga muito ou pouco? R: Pouco, muito.
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Luana

Lucas

João

Muito ou pouco, porque você disse que não pode jogar no celular do pai. R: Mas no tablet eu
jogo.
Ah, no tablet tu joga, tá bom. E você gostaria de ser um desses personagens do teu jogo, ou
dos desenhos? R: Eu não sou.
Você não gostaria de ser um personagem? R: Não.
Não? R: Só do Minecraft.
Ahh, você queria ser um do Minecraft. R: Daí que eu sou.
Ah tá, uhum. E quando você assiste, quando você joga, quem fica contigo nestas horas? R:
Meu amigo Carlos e Renan.
Ah. Os amigos Carlos e Renan, eles vem passear na tua casa, tu vai na casa deles, como que
é? R: Eles vem na minha casa.
Ah, eles vão na tua casa, uhum, e daí, quem de adulto que fica lá com vocês? R: Minha irmã.
A tua irmã mais velha? R: Sim.
Ela já é grande? R: Sim.
E você também gosta de assistir televisão e de jogar jogos? R: Eu gosto de jogar jogos.
Gosta de jogar jogos! E que jogos que você joga? R: Deixa eu pensar... Eu tenho um
joguinho de comida no celular do meu pai e da minha mãe, é muito legal!
Hmm de comida, de fazer as comidinhas, de fazer bolo? R: Eu também tenho um joguinho no
celular da minha mãe que é da Barbie.
Hmmm R: Que esse é de cozinha
Aham R: Que é toda a casa da Barbie.
Hmmm, a casa da Barbie. R: Tem até os personagens.
Legal. E você brinca muito neles ou pouquinho? R: Só um pouco, só às vezes de noite.
Só às vezes de noite um pouquinho? R: Aham
Hmm e então você gosta muito de brincar com os jogos no celular, mais do que assistir TV?
R: Sim.
Como você fica quando joga e assiste? R: Muito feliz.
Muito feliz? R: Aham.
E você gostaria de ser algum dos personagens daquilo que você joga?
R: Eu queria ser a Barbie!
A Barbie, ahhh. Porque? R: Porque eu amo ela!
Tu ama a Barbie? R: Ela é muito bonita!
Ahh. Tu sabia que você também é muito bonita? R: Hmm
E você tem um coração lindo. E quando você assiste, quando você joga no celular dos teus
pais eles estão por aí, eles acompanham o que tu joga? R: Sim, eles ficam do meu lado.
Hmm legal, muito bem.
Você gosta de jogar com jogos eletrônicos? R: O que?
Jogos eletrônicos do computador, do tablet, do celular. Não? R: Não, só quando eu vou pra
fora eu brinco com isso.
Ah quando você vai pra fora? Aonde vocês vão pra fora? R: Na área.
Na tua área da tua casa? Hmm e com qual jogo que vocês brincam, jogam. R: Eu não jogo,
só assisto videozinho.
Hmm tu assiste videogame? R: Videozinho
Videozinho? R: Aham.Videozinhos de videogame.
Videozinhos de videogame você assiste? Ah tá. R: Alguns que eu acho
Ah tá. E qual deles que tu gosta mais, de que personagem que tu gosta mais? R: Dos cavalos
Dos cavalos, sério que tu gosta dos cavalos? Que legal! R: Eu nasci querendo saber o que
que é ser fazendeiro...
Tu quer ser fazendeiro igual ao teu papai? R: Meu pai é ferrajador.
Ah teu pai é ferrador. R: Não, ferrajador.
Ah tá. E se você pudesse ser algum personagem desses filmes que tu assiste qual tu gostaria
de ser? R: Aqueles que tem cavalos.
Quando você está assistindo ou jogando, quem fica contigo? R: Meu pai.
Ah, tu fica sozinho com o teu pai? R: Meu pai faz almoço enquanto eu jogo.
Ah, você assiste quando ele faz o almoço.
Ah, e tu também tem jogos eletrônicos? R: Eu tenho um Buzz, que era do meu primo Miguel,
aquele Buzz e só precisa de pilhas pra funcionar.
E o que que ele faz o Buzz? R: Ele atira laser, ele é aquele do filme do Woody.
E na televisão, você assiste? R: Aham.
O que você assiste na televisão? R: Eu assisto o jornal e eu também assisto desenhos assim...
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Assiste filmes? R: Eu assisto filmes de noite e também pra fazer um toque final eu assisto um
filme de um cavalo que não é domável, aqueles cavalos selvagens.
Ah tá, uhum, e você tem jogos eletrônicos, tablet, você não tem? Você joga no celular da tua
mãe? R: Eu jogo no meu ou da minha prima.
E você joga muito ou pouco? R: Eu jogo médio.
Eu quero saber como você fica quando você assiste? Feliz, triste? R: Eu fico assim feliz.
Ahm feliz. E quem te acompanha, quem fica contigo quando tu joga?
R: Quando eu vou na minha vó e é dia de churrasco, o Miguel e a Lia mas quando é em casa
eu jogo sozinho.
Letícia
E além de boneca, que outros jogos e brinquedos você tem? R: Éhhh, no celular da minha
mãe eu tenho muitos jogos.
Aham, você brinca com o celular da tua mãe. Quais jogos são esses? R: É o Tom.
Aham, qual mais? R: Só esse. No meu celular também tem a Angela e o Tom, e outros
joguinhos.
E você brinca muito nesses jogos? Quanto tempo mais ou menos você acha que dá isso? R:
Quando não pode mais jogar.
Aí você para? R: É.
Ah, e você fica muito, muito tempo jogando ou só um pouco? R: Um pouquinho.
Um pouquinho cada dia? R: É.
Ah tá. E o Tom e a Angela são os jogos que você mais gosta? R: Sim.
Porque você gosta mais desses? R: É porque eles imitam e tem várias coisas pra cuidar deles.
Ah, precisa cuidar deles... Ahmm. Quando você está jogando ou assistindo algo no notebook,
celular ou tablet, como você se sente? Tu fica feliz ou triste? R: Feliz.
E você fica cheia de energia também? R: Sim.
Huum, e você gostaria de ser um personagem destes que você assiste ou joga? R: Não.
Não? Você não gostaria de ser um personagem?
(aceno negativo de cabeça).
E quando você assiste ou joga, você fica sozinha ou alguém te acompanha? R: Às vezes sim,
às vezes não.
Ahhhh, e quem te acompanha? R: A minha mãe.
A tua mãe...O pai também às vezes, quando você tá no pai? R: É porque no celular do pai não
tem.
Ahhh, só no celular da mãe? R: (aceno positivo de cabeça).
Muito obrigada!
Fonte: elaborado pela pesquisadora.

No decorrer do diálogo com as crianças sobre seus desenhos e brincadeiras, uma criança
trouxe a questão dos recursos tecnológicos nas brincadeiras de forma espontânea, logo no início
da conversa; para as demais, a pesquisadora teve que fazer perguntas relacionadas a este tema.
Apresentamos, na sequência, o Quadro 6, com as principais respostas das crianças em
relação às suas interações com as tecnologias.
Quadro 6 – Interações das crianças com as tecnologias
Sujeito
Ações
Quanto tempo
Reações
Marinete

Assistir e jogar Pow

Um pouquinho

Fica feliz

Valdecir

Assiste vídeos e joga
no tablet

Muito, às vezes
o pai só deixa
um pouco

“Eu fico feliz,
mas daí meus
olhinhos
começam a ficar
encharcados,
mas meus
olhinhos não

Gostaria de ser
personagem
Ladybug
Caminhoneiro de
bitrem

Quem
acompanha
Pai e mãe
assistem Grenal.
Mana estuda e
ele assiste ou
joga.
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Bruno

Assiste TV e joga no
tablet

Luana

Jogar jogos de
comida, jogos da
Barbie
Lucas
Assiste vídeos no
celular
João
Assiste jornal,
desenhos, joga...
Letícia
Jogos: Tom, Angela,
outros.
Fonte: elaborado pela pesquisadora.

Pouco, muito...

gosta e eu gosto
disso”.
Feliz

Personagem do
Minecraft

Um pouco, à
noite

Muito feliz

Barbie

-------

-------

“Eu jogo
médio”.
Um pouquinho

Feliz

Personagem de
filme dos cavalos
------

Feliz

Aceno negativo

Assiste e joga
com amigos e
irmã mais velha
cuida.
Pais ficam ao
lado.
Fica com o pai.
Com os primos,
sozinho.
Mãe.

Todas as crianças que fizeram parte da pesquisa declararam que assistem a vídeos,
filmes na televisão ou no celular; seis crianças possuem acesso a jogos no celular ou tablet;
uma criança assiste jornal com a família e outra criança não tem acesso a jogos. Quanto à
questão do tempo que estas crianças assistem ou jogam, elas declararam que jogam “um pouco,
um pouquinho, muito, às vezes o pai só deixa um pouco, eu jogo médio.” Foi possível constatar
que essas crianças ainda não sabem precisar o tempo cronológico linearmente, explicitando
uma noção aproximada.
As crianças foram perguntadas sobre como se sentem ao interagir com as tecnologias.
As crianças relataram que se sentem felizes em interagir com as tecnologias, porém uma
relatou que ao assistir determinados vídeos, “seus olhos ficam encharcados”. Continuando a
conversa, Valdecir relatou que assiste a vídeos de acidentes automobilísticos, sendo que
manifesta curiosidade sobre o tema, apesar de se sentir triste. Indagado se seria dor nos olhos
que o deixa com lágrimas, ele expressou “Não, é que eu não gosto de ver caminhão tombando e
dando acidente.” E prosseguiu “Mas só que o meu corpo gosta.” (Entrevista concedida à
pesquisa por Valdecir, no dia 16 de junho de 2021, por volta das 8 horas). Nesse aspecto, cabe
uma reflexão sobre o tipo de conteúdo a que esta criança está exposta e também em relação ao
cuidado que os adultos estão tendo em relação ao acesso a esses vídeos. Vale ressaltar que
conteúdos impróprios podem causar danos na criança, que ela leva até a vida adulta, conforme
o Manual de Orientação #Menos Telas #Mais Saúde (SOCIEDADE BRASILEIRA DE
PEDIATRIA, 2019).
Entre os personagens citados que as crianças gostariam de ser, estão Ladybug (uma
heroína que tem a missão de salvar Paris de vilões – Série infantil), personagem do Minecraft
(jogo que consiste em montar blocos, criar cenários e aventuras), Barbie (boneca fashionista
criada em 1959, com personificação adulta, fabricada pela empresa Mattel). Uma criança

73

respondeu que quer ser motorista de caminhões bitrem, e outra, personagem de filme de
cavalos. Uma criança respondeu que não gostaria de ser um personagem. Uma criança não foi
indagada e não respondeu à questão. As crianças também foram indagadas sobre quem as
acompanha quando jogam ou assistem, sendo que quatro citaram alguma pessoa da família,
como pai ou mãe, duas crianças citaram a irmã mais velha e outra citou os primos. Valdecir,
que relatou que assiste a vídeos de acidentes automobilísticos relatou que, às vezes, está na
companhia do pai e, outras, fica assistindo enquanto a irmã mais velha realiza tarefas escolares.
Observando esses dados, percebemos que as tecnologias estão disponíveis para as
crianças desta amostra, que fazem uso delas e as integram em suas brincadeiras diárias,
brincam com diversos jogos, inclusive nos quais é possível interagir com os personagens.
Letícia afirma que gosta destes jogos de interação com os personagens, “É porque eles imitam e
tem várias coisas pra cuidar deles.” (Entrevista concedida à pesquisa no dia 16 de junho de
2021, em torno das 8h30min, horário aproximado). Luana também manifesta suas preferências,
conforme o diálogo que segue:
Luana: Eu também tenho um joguinho no celular da minha mãe que é da Barbie.
Pesquisadora: Hmmm...
Luana: Que esse é de cozinha. Que é toda a casa da Barbie.
Pesquisadora: Hmmm, a casa da Barbie.
Luana: Tem até os personagens (Luana, criança entrevistada. Entrevista concedida à
pesquisa na data de 16 de junho de 2021, 8h15min, horário aproximado).

Ouvir as crianças e ser sensível ao que revelam nos leva a reconhecer que, como atores
sociais, elas possuem uma grande capacidade de produção simbólica, fazem uso de suas formas
de inteligibilidade de representação e simbolização, significando suas ações e culturas dentro
de seus grupos familiares e sociais.
As crianças têm suas culturas, porém transitam entre as culturas adultas, tendo que
passar pelo crivo destas, nas quais há inculcação de normas, valores e comportamentos sociais.
Segundo Sarmento (2004 apud MARTINS FILHO; DELGADO, 2018, p. 157),
[...] as crianças, assim como têm suas culturas, também passam pelo crivo cultural dos
adultos com a inculcação de normas, valores e comportamentos, presentes na
sociedade. Algumas são manifestações da cultura hegemônica presentes nos desenhos
e filmes infantis, nos estilos musicais veiculados pela mídia, nos brinquedos e imagens
de infância que eles veiculam, sendo que a colonização do imaginário infantil pelo
mercado é um dado da sociedade contemporânea que não podemos ignorar.

Estas manifestações da cultura hegemônica que são transmitidas às crianças por meio de
desenhos, filmes, músicas, podem colonizar o imaginário infantil, sendo que a sociedade não
deve ignorar esse fato. As crianças produzem as culturas transitando entre as culturas adultas e
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as culturas construídas nas interações com outras crianças. É neste espaço, de produzir e
compartilhar significados, que há o conflito de interesses entre crianças e adultos, que estão
sempre em busca de hegemonia para seus significados (MARTINS FILHO; DELGADO,
2018).

4.1.3 Manifestações e representações das crianças observadas pelos/as professores/as

Os/as professores/as foram indagados/as e explanaram sobre o que observam que as
crianças falam e representam na instituição de educação infantil em relação às suas
experiências com os recursos tecnológicos. Organizamos as respostas dos/as professores/as no
Quadro 7, em relação ao que ouvem das crianças e sua relação com os recursos tecnológicos.
Quadro 7 – Falas e representações das crianças observadas pelos/as professores/as
O que os/as professores/as citaram que ouvem das crianças e quantidade de respostas
Assistir desenhos, filmes
Realizar Jogos
Ouvir Músicas
Utilizar Aplicativos Youtube, TikTok
Fonte: elaborado pela pesquisadora.

12
9
5
4

Nessa questão, os/as professores/as citaram que as crianças falam de desenhos animados,
filmes e personagens em 12 respostas, os jogos aparecem em 9 respostas, músicas foram
citadas em 5 respostas e aplicativos como Youtube e TikTok foram citados em 4 entrevistas.
Nos relatos dos/as professores/as, percebemos, também, que as brincadeiras são influenciadas
pelas tecnologias digitais, sendo que 16 professores/as comentaram em suas respostas que as
crianças imitam, reproduzem ou representam em suas brincadeiras, cenas, fatos ou personagens
relacionados às vivências que têm com as tecnologias digitais. A professora Suelen argumenta:
“[...] eles relatam os nomes dos personagens, nomes bem estranhos que a gente não tem nem
ideia do que seja, eles sabem dizer direitinho o que fazem e nas brincadeiras, eles imitam
bastante.” (Entrevista concedida à pesquisa pela Professora Suelen, na data de 22 de junho de
2021, às 10h45min, horário aproximado).
A professora Rafaela traz outro argumento para o debate: “As crianças falam e também
representam muito aquilo que elas assistem, como brincar de super-heróis, conhecendo os
personagens, e às vezes se identificando com os mesmos, usando acessórios dos personagens
preferidos.” (Entrevista escrita concedida à pesquisa pela Professora Rafaela, na data de 30de
junho de 2021). Essa afirmação demonstra que o consumo se faz presente nas brincadeiras, em
uma tendência que leva à padronização do imaginário infantil. Para se sentir um super-herói ou
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uma princesa, as crianças pedem à família para adquirirem os itens apresentados nas
propagandas das mídias. Esse aspecto foi descrito por Suzin (2015), quando relata a presença
do consumo direcionado às crianças:
A sociedade, nos dias de hoje, tende a padronizar o imaginário infantil, influenciando
o consumo de produtos plastificados e computadorizados com recursos de interação
direcionados às crianças, usando, dessa maneira, o desenvolvimento tecnológico como
um mecanismo de adestramento de adultos e crianças. [...] Esse consumo se processa,
em especial, pelas compras efetuadas em lojas populares que comercializam produtos
similares aos “de marca” amplamente veiculada pela mídia, tornando aparentemente
igual a infância que habita diferentes espaços, participando, assim, de diferentes
classes sociais. (SUZIN, 2015, p. 39).

Encontrou-se, desse modo, por meio das tecnologias digitais, um mercado emergente,
que gera grandes divisas de lucro, com o incentivo dos produtos voltados às crianças, fato que
altera comportamentos e brincadeiras, incentivando o consumo de brinquedos plastificados e
computadorizados. Essa tentativa de padronizar o imaginário infantil se expressa por meio da
compra de produtos similares aos “de marca”, artigos de imitação, que são consumidos pelas
crianças de classes populares, por meio do incentivo das propagandas que aparecem nas mídias,
para tornar aparentemente igual a infância que habita diferentes espaços (SUZIN, 2015).
Por isso, a presença do adulto, tanto na instituição de educação infantil quanto na
família se torna fundamental, mediando o consumo de produtos tecnológicos de maneira
consciente.

As

crianças

atribuem

significados

aos

brinquedos

e

brincadeiras,

independentemente de serem simples ou sofisticados, produzindo sua subjetividade. Porém é
necessário que o adulto esteja presente, que tenha um olhar crítico nas relações sociais e no
processo de desenvolvimento da criança, influenciado por este modo de brincar permeado pelas
tecnologias. É importante proporcionar brincadeiras em meio à natureza, com elementos do
espaço, oportunizando a criação livre, reduzindo, desse modo, o excesso de atividades de
estimulação cognitiva e oferecendo atividades que promovam o desenvolvimento integral da
criança. Família e instituição de educação infantil devem oferecer às crianças atividades onde
elas possam correr, pular, interagir entre si, com liberdade para exploração dos espaços e
criação livre (SUZIN, 2015).
Outro contexto que se fez presente no relato dos professores/as desta pesquisa é a
utilização pelas crianças de aplicativos como TikTok e Youtube, como podemos observar na
resposta da professora Maitê, que destaca que, em sua turma, tem um grupo de meninas que
dançam e cantam em frente ao espelho: “E são músicas que não tem cunho pedagógico nenhum,
que tem falas assim, tem um vocabulário bem inapropriado para a idade delas [...], um
vocabulário assim bem abusivo e elas cantam muito essas músicas e representam muito essas
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danças.” (Entrevista concedida à pesquisa pela Professora Maitê, na data de 21 de junho de
2021, às 10h15min, horário aproximado). A professora Lis também comentou nesse sentido:
“[...] danças que nem sempre são apropriadas para a idade delas, então há nas meninas mais a
linha de já se tornarem adultas, adultizadas, então é muito antes da fase que deveria, então as
danças são muito pro lado nada bom para a menina que eu percebo.” (Entrevista concedida à
pesquisa pela Professora Lis, na data de 21 de junho de 2021 às 8h15min, horário aproximado).
Apesar de que este aspecto seja mais perceptível nas atitudes das meninas, é necessário
problematizar essa questão também quanto às atitudes dos meninos, sendo necessário um olhar
crítico e atento dos/as professores/as em relação às brincadeiras dos meninos e das meninas,
para que não reproduzam relações de violência, étnicas, racistas e machistas.
Costa (2016) aborda o Estatuto da Criança e do Adolescente, onde consta que é dever da
escola, da família e da sociedade proporcionar o acesso ao conhecimento e formação de
indivíduos críticos, capazes de saber intervir e modificar a realidade, aptos a buscar o
aprendizado em todas as possibilidades do ambiente social e cultural. Portanto, o contexto
escolar e a família precisam conhecer as legislações que protegem crianças de potenciais
perigos quando fazem suas interações nas tecnologias.
Santos, Brandão e Rodrigues (2021), parafraseando Sarmento (2005, p. 363), afirmam
que “[...] a infância é uma categoria social do tipo geracional por meio da qual se revelam as
possibilidades e os constrangimentos da estrutura social.” As autoras nos levam a uma reflexão
sobre as músicas que as crianças estão ouvindo, cantando e coreografando, uma vez que as
cantigas populares da infância não são mais atrativas para essas crianças que têm acesso a todo
tipo de ritmo que exerce certo magnetismo, leva a movimentos sensuais, que as crianças
consideram muito interessantes e as cativam com muita facilidade. Certamente aplicativos
como TikTok, citados pela professora Maitê, as danças citadas pela professora Lis, o dançar
livre, citado por Carolina, são produtos de consumo que levam à erotização, em um movimento
de diminuição do tempo cronológico da infância. Nesses casos, as crianças precisam de
cuidados no sentido da ressignificação dos conteúdos, a partir de um olhar crítico, alertando
para que não vejam como “normal” atitudes de violência de todos os tipos, que, muitas vezes,
são expressas em músicas e jogos.
É preciso considerar que a infância é um período muito importante, que define a
construção da identidade e vários aspectos que serão levados por toda a vida.
[...] a infância é parte de um longo processo por meio do qual as crianças constroem
sua identidade social e se diferenciam dos adultos, o que exigirá, da mesma forma, a
presença de relações intergeracionais (adultos-crianças) para a constituição desses
jovens cidadãos. (SANTOS; BRANDÃO; RODRIGUES, 2021, p. 21).
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Essa discussão nos remete a considerar que a qualidade do que se oferece às crianças
interfere diretamente na vida destas e nas suas produções culturais. É importante que famílias e
professores/as possibilitem vivências que se transformem em experiências de aprendizagem,
visando ao desenvolvimento da criança de forma saudável e o respeito a todos os seres
humanos. As relações intergeracionais são muito importantes na formação das crianças, por
isso destacamos que professores/as tenham um olhar crítico no repertório cultural e artístico a
ser oferecido para as crianças.
Sabemos da dificuldade em relação aos espaços físicos nos centros urbanos, que cada
vez mais são reduzidos, porém em nossa realidade interiorana, estes ainda são privilegiados. As
praças permaneceram fechadas por um período, no ano de 2020, em razão da pandemia da
Covid-19, porém, após sua reabertura, estão novamente sendo muito procuradas pelas famílias,
que as acessam para o lazer e as brincadeiras das crianças. Existem também outras áreas ao ar
livre à disposição das famílias, como áreas de lazer, parques públicos e áreas de turismo
privadas, além de que em determinadas ruas de alguns bairros, verifica-se a brincadeira das
crianças acontecendo, com a supervisão de adultos.

4.2 DIALOGANDO COM A COMPREENSÃO DAS FAMÍLIAS

A coleta de dados com famílias foi realizada por meio de questionários, os quais foram
enviados a cada família junto com o material da semana não presencial e novamente devolvidos
no retorno da semana presencial. Foram enviados 16 questionários, um para cada família e
obtivemos o retorno de 13 questionários respondidos. Na sequência, foram analisadas as
respostas da subcategoria “compreensão das famílias sobre a utilização dos recursos
tecnológicos pelas crianças.”

4.2.1 Compreensão das famílias sobre a utilização dos recursos tecnológicos pelas crianças

Os dados coletados no questionário das famílias a respeito dos brinquedos e
brincadeiras que elas oferecem a seu/a filho/a e porque selecionaram esses brinquedos e
brincadeiras estão apresentados no Quadro 8, a seguir. As famílias foram identificadas a partir
de um nome fictício que cada criança escolheu.
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Quadro 8 – Brinquedos e brincadeiras que as famílias oferecem a seu(a) filho(a)
Quais são os brinquedos e brincadeiras que vocês oferecem a Por que vocês selecionaram
seu(a) filho(a)?
brinquedos e brincadeiras?

esses

Carrinhos, bolas, cordas, quebra-cabeças, jogos de tabuleiro,
dominó, cartas
Bonecas, jogos de memória

Para desenvolver capacidade
intelectual.
Para praticar a memória

Bonecas, jogos, quebra-cabeças, bola, bambolê. Brincadeiras:
casinha, escolinha, adivinha.

Selecionamos estas atividades porque são
atividades que a Luíza gosta e ajudam no seu
desenvolvimento.
Influência e gosto que a família tem por essas
atividades.

Ele ama andar a cavalo, brincar de fazendinha com os bichos,
andar de bicicleta, brincar e cuidar do seu cachorrinho.
Lego, quebra-cabeça, amarelinha, corda, balanço, bonecas, jogo
de memória, bicicleta, patinete, pega-pega, esconde-esconde,
adivinhas, entre outros.
Carrinhos, lápis e papel, bola, bicicleta.
No celular, vídeos no Youtube e jogos (alguns on-line), em casa
brinquedos e atividades ao ar livre (casa dos avós brincadeiras c/
primo e primas, duas vezes por semana).
Carrinhos, bonecos, jogos, ferramentas de brinquedo, etc.
Jogos, bonecas, materiais para confeccionar seus próprios
brinquedos.
Quebra-cabeças, brinquedos de desenho animado, carrinho,
bola.
Bolas, bonecas, casinhas, bicicleta, jogos didático/educativos.
Ferramentas do papai (porque ela gosta de ajudar), bicicleta,
patinete, motoca, bonecas, panelinhas e outros.
Carrinhos, bicicleta, bola

motora

e

São brinquedos que ele gosta e desenvolvem a
imaginação.

Para estimular a imaginação, fala.
Para o desenvolvimento cognitivo, social,
emocional, a interação, equilíbrio, motricidade.
Para ativar as habilidades e a responsabilidade
de guardá-las. Rede (para a família toda
participar).
Porque ele gosta bastante

Fonte: elaborado pela pesquisadora.

As famílias foram questionadas sobre quais os brinquedos que oferecem aos filhos,
entre os mais citados, podemos evidenciar a preferência pelos tradicionais. A boneca foi citada
sete vezes, a bicicleta e a bola apareceram cinco vezes, o carrinho em três entrevistas. Jogos
educativos, como quebra-cabeças, jogo da memória e dominó foram citados sete vezes. Na
segunda parte da pergunta, “por que oferecerem estes brinquedos aos filhos?”, obtivemos onze
respostas. As famílias responderam que optaram por esses brinquedos para desenvolver
aspectos cognitivos e praticar a memória, com cinco respostas, estimular a imaginação, que foi
citado duas vezes, responsabilidade de guardar, citado em uma resposta, atividades do gosto da
criança com três referências e influência da família foi citado uma vez. Quatro entrevistas não
responderam o porquê das opções pelos brinquedos. Apenas uma família citou os eletrônicos
entre os brinquedos com os quais a criança interage em casa, enfocando o uso do celular,
vídeos do YouTube e jogos on-line, sendo que o brincar com outras crianças e em espaços
abertos acontece na casa dos avós dessa criança.
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Percebemos, que o brincar e os brinquedos físicos são importantes e presentes na
maioria das famílias, porém algumas destacam os brinquedos para o desenvolvimento de
habilidades, principalmente cognitivas, demonstrando que há a preocupação com a
aprendizagem, uma cultura contemporânea enraizada na sociedade atual, na qual a tendência é
que a criança aprenda o quanto antes o mundo letrado. Destacamos, ainda a brincadeira com os
brinquedos tradicionais, como uma presença forte nas famílias da amostra, o que demonstra
que as crianças gostam do brinquedo físico e fazem uso frequente dele em suas brincadeiras.
Outro destaque é a presença de animais de estimação envolvidos nas brincadeiras das crianças e
a confecção dos próprios brinquedos com materiais alternativos. Tanto as brincadeiras com os
brinquedos tradicionais quanto a presença de animais de estimação nas brincadeiras foram
destacadas também pela amostra de crianças investigada, confirmando as respostas destas
famílias, podendo ser considerado um aspecto cultural marcante.
Uma dimensão que merece ser destacada é o respeito ao gosto da criança pelo
brinquedo escolhido, que apareceu somente em três respostas. Esse fato demonstra que famílias
podem ter uma visão equivocada do brincar, tendência criada pela sociedade ocidental, na qual
a produtividade se tornou o centro das relações, sendo que não há espaço para as crianças se
desenvolverem livremente, para criarem. Elas precisam estar constantemente desenvolvendo
habilidades produtivas. Assim, o cérebro perde o espaço de criação livre, de desenvolvimento
da imaginação e da criatividade para atividades muitas vezes estressantes, por serem
sistemáticas e mecânicas. Contudo, se o cérebro não é uma máquina, não pode ser preenchido
com excesso de estímulos. A criança precisa de momentos nos quais possa decidir o que vai
brincar e como vai brincar. Os adultos não podem dizer o tempo todo à criança o que ela deve
fazer, pois dessa forma ela não aprende a tomar decisões.
Maturana e Verden-Zöller (2004 p. 241) afirmam que “Brincar não é de maneira
nenhuma uma preparação para ações futuras: vive-se o brincar quando ele é vivido no presente.
Quando as crianças brincam imitando atividades adultas, não estão se preparando para estas.
No momento de brincar, as crianças (e também os adultos, quando brincam) são o que a
brincadeira indica.” Dessa forma, estará se respeitando a criança em seu brincar e lhe dando o
espaço para criar, experimentar, assimilar e acomodar aprendizados construídos por ela de
maneira espontânea. Espaço este, que a cultura em que vivemos nega à criança, por meio da
valorização pelas competições esportivas e pela produtividade. Precisamos estar sempre
fazendo coisas produtivas e não entendemos a atividade da brincadeira, compramos o
brinquedo para preparar a criança para o futuro. O erro não está em comprar o brinquedo para
preparar habilidades futuras, mas quando agimos com as crianças ou conosco, com a atenção
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voltada para o futuro, perdendo a conexão conosco e com o momento presente, no fluxo da
relação, esquecendo-se de apreciar o momento e as pessoas que estão conosco.
Maturana e Verden-Zöller (2004) fazem referência, também, aos jogos materno-infantis
e sua importância na formação integral da criança. O desenvolvimento sensorial adequado, com
a consciência corporal adequada, dará as condições à construção da consciência espacial, da
consciência de si e da consciência social. Portanto, a criança precisa uma relação harmoniosa
com um adulto como referência, para a formação da consciência de si, social e espacial.
Por conseguinte, o brincar não pode ser considerado apenas uma forma racional de
manifestação da aprendizagem, ele vai além, torna-se um ritual no qual as crianças transitam do
mundo cotidiano para o mundo imaginativo, que elas levam muito a sério, sem perder a
conexão com a realidade concreta. As crianças têm um potencial incrível em alternar entre
situações críticas, que poderiam lhes ferir profundamente, para outras mais agradáveis, no
mundo da imaginação, protegendo-se psicologicamente, corrigindo sua forma de pensar e em
seguida retomando o cotidiano, melhores e mais preparadas.
Suzin (2015), em sua dissertação, apresenta a importância do brinquedo físico para a
criança, por proporcionar contato físico, movimento, construção e desconstrução, elementos
que as tecnologias digitais geralmente não oferecem.
A restrição dos espaços de brincadeiras nas ruas foi um elemento apresentado na
pesquisa de Ferreira (2014), evento chamado de confinamento cultural em sua pesquisa, devido
às restrições na construção de relações que estas brincadeiras favoreciam e também o
desenvolvimento de autonomia. Este trabalho também cita que se perdeu o espaço de
brincadeira nas ruas, sem haver a criação de outros espaços coletivos.
No atual momento, em que o mundo passa pela pandemia da Covid-19, que iniciou em
março de 2020, certamente os elementos do brincar se alteraram, bem como as crianças ficaram
ainda mais confinadas nas residências das famílias. Lima e Meirelles (2020, p. 16) citam que:
Não estar entre seus pares é um problema que essa geração de crianças está
vivenciando e que, em nossa opinião, pode ter efeitos nos modos de brincar
futuramente. Acreditamos que, em especial, as crianças não sairão ilesas deste
momento que estamos vivendo, o que impactará no seu direito à brincadeira. Ao
brincar, a criança gera um novo repertório de cultura, de expressões, de resolução de
problemas e de entendimento do mundo.

Consequentemente, a interação é um aspecto importante nas brincadeiras com os pares.
Este aspecto, prejudicado pelo fato de as crianças permanecerem isoladas em suas casas,
afastadas do convívio com outras crianças, pode vir a alterar os modos como as crianças
brincam. Porém, ouvir o interesse das crianças sobre seus desejos no momento de brincar e
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permitir que elas façam escolhas são aspectos importantes no desenvolvimento infantil, para o
desenvolvimento da autonomia, a tomada de decisões, gerando um novo repertório cultural, no
qual elas fazem a construção e compreensão da realidade. Além disso, elas se tornam
protagonistas, construindo suas culturas e seus saberes.

4.2.2 O que as crianças fazem quando não estão brincando e organização da rotina
familiar

Apresentamos, no Quadro 9, as respostas das famílias em relação à utilização dos
recursos tecnológicos por parte das crianças, a organização da rotina e acompanhamento das
crianças. Destacamos em negrito as partes que se referem diretamente às respostas da questão.
Quadro 9 – O que a criança faz quando não está brincando
Família
O que a criança faz quando não está
brincando
Família de
Olha TV, ajuda na rotina diária, dialoga
Letícia
com a família.
Família de
Tenta ajudar a fazer algumas tarefas,
Bruno
assiste TV, ajuda o vô e a vó.
Família de
Assiste TV, desenhos, filmes.
Lara
Família de
Assiste televisão na internet, ou no celular
Valdecir
(programas infantis e jogos infantis).
Família de
Conversa, conta coisas do dia a dia, que
Leo
aprendeu, lê, escreve, assiste desenho, joga
no celular.
Família de
Vive o mundo da fazenda/cavalos em sua
Lucas
imaginação. Quando senta para assistir
televisão, sempre está rodeado dos seus
bichinhos/brinquedos.
Família de
Assiste um pouco de TV, mas na maioria
Paulo
das vezes está brincando.
Família de
Luana
Família de
Marinete
Família de
Bernardo
Família de
João
Família de
Beti

A Luana fica conosco e tenta ajudar nos
afazeres. Tem o período que assiste à
televisão.
Assiste televisão, dorme, faz as atividades
escolares, anda fora no pátio, senta e
conversa com a família.
Olha desenho na TV e o tablet.

Assistir desenhos educativos, assistir
filmes e jogar videogame.
Ela é muito ativa, sempre está funcionando.
Mas nos momentos mais calmos, assiste
desenhos e brincadeiras na TV ou celular
(canta junto, dança) e faz os trabalhos da
escola.
Família de
Fica assistindo desenho na televisão, às
Luara.
vezes no celular.
Fonte: organizado pela pesquisadora.

Organização da rotina e acompanhamento das
crianças em relação aos recursos tecnológicos
Sim, sempre acompanho, ela tem limite de tempo
e os jogos são supervisionados.
Ela assiste somente TV. Sempre com alguém.
Na maioria das vezes assistimos juntos.
Não existe uma organização exata, mas quando ele
utiliza acompanhamos sempre.
Ele assiste desenhos infantis do Youtube e joga no
celular. Eu sei o que ele assiste ou joga, às vezes
eu estou junto e outras eu estou por perto.
O celular é usado quando tem atividade (cantos,
histórias...) da escola. Às vezes assiste a vídeos.
Ainda não tem acesso a jogos. Quando tem o
celular sempre está acompanhado por alguém.
Deixamos muito pouco, e sempre que utiliza
estamos por perto sempre de olho, no que ele
está olhando ou jogando.
Sim, nós acompanhamos o que assiste e
principalmente os acessos à internet, ela tem
somente jogos e programas definidos.
Normalmente observamos o que assiste, e o
tempo que fica interagindo com as tecnologias.
Geralmente, quando assiste TV estamos juntos,
no celular nem sempre.
Sim, estamos sempre acompanhando e assistimos
ou interagimos com ele.
Todo dia um pouquinho. Sempre estamos
presentes. Não tem acesso livre para qualquer
recurso (desenhos, aplicativo).

Sim, poucos minutos no celular.
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As famílias foram indagadas sobre o que a criança faz em casa quando não está
brincando; todas declararam que as crianças assistem televisão, três famílias citaram que a
criança ajuda nos afazeres domésticos, quatro famílias citaram o diálogo com a família, quatro
citaram que assistem ou jogam no celular, uma citou jogos de videogame, uma família citou o
tablet. Duas famílias, a de Lucas e de Beti, mencionaram que as crianças brincam e ao mesmo
tempo assistem à televisão. A família de Bruno citou que a criança somente tem acesso à
televisão, não permitindo acesso a celular ou outros recursos tecnológicos. A família de Lucas
citou que a criança não tem acesso a jogos no celular, somente a vídeos, porém declarou
“Quando senta para assistir televisão, sempre está rodeado dos seus bichinhos/brinquedos.”
(Dado de pesquisa emitido pela família de Lucas, por meio de questionário, em junho de 2021).
Desse modo, é possível verificar que as crianças assistem televisão e, ao mesmo tempo,
interagem com seus brinquedos, integrando tecnologias e brinquedos físicos.
A respeito da organização da rotina e o acompanhamento das crianças enquanto
utilizam os recursos tecnológicos, 4 famílias fizeram menção ao limite de tempo de exposição,
todas as famílias citaram que acompanham, assistem juntos, 6 famílias citaram que
supervisionam as atividades das crianças em relação aos recursos tecnológicos. A família de
Bento declarou que não existe uma organização exata, mas quando a criança utiliza os recursos
tecnológicos, estão sempre acompanhando. Já a família de Luana declara que acompanha as
interações da criança nos recursos tecnológicos e restringe o acesso a jogos e programas,
definindo o que a criança pode acessar.
De acordo com Campos (2015), é necessário que famílias e professores/as sejam
preparados para atuar como filtros ou “bússolas de sentido” na educação das crianças, pois elas
estão cada vez mais cedo nas instituições de educação infantil, em contato com outras crianças
e adultos, formando novas relações e interações. As culturas familiares resultam de construções
de práticas e conhecimentos das relações entre os familiares e suas tradições. A forma de
socialização das famílias geralmente é diversa das formas de socialização das instituições de
educação infantil, pois elas organizam o tempo e o espaço de forma diferenciada, adotando
valores e hábitos com regras, ou a ausência destas, segundo a tradição familiar.
O documento da Sociedade Brasileira de Pediatria, #Menos telas, # Mais saúde (2019, p.
5), considera que se torna cada vez mais necessário que as famílias façam a mediação parental
para evitar que crianças tenham problemas de saúde causados pelo excesso de exposição aos
recursos tecnológicos, bem como a conteúdo inadequado, para que crianças e adolescentes
aprendam sobre o uso ético, seguro, saudável e educativo da Internet. É importante que a
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mediação citada pelas famílias não seja apenas estar junto, porém observar os conteúdos e
verificar se é saudável às crianças.
As famílias devem ter habilidades digitais desenvolvidas para auxiliarem as crianças a
estarem seguras nos ambientes digitais, protegendo-as dos eventuais perigos, monitorando as
atividades das crianças e limitando o acesso (UNESCO, 2019, p. 12).

4.2.3 Contribuições das famílias e professores/as na promoção de educação digital para
crianças

Nesta subcategoria foram reunidos elementos sobre como promover a educação digital
das crianças, a mediação parental, a partir de dados coletados no questionário com famílias e
entrevistados com professores/as. Diante disso, as famílias foram interrogadas se consideram
que devem contribuir para uma educação digital de seus filhos/as. Apresentamos no Quadro 10
as respostas, com destaque em negrito às partes mais relevantes para análise.
Quadro 10 – Contribuições da família para educação digital
Família
Você considera que os pais devem contribuir para uma educação digital de seus filhos?
Família de
Sim, devem contribuir ao delimitar quais conteúdos, tempo e também refletir sobre o que é
Letícia
real e imaginário.
Família de
Sim.
Bruno
Família de
Sim, assim sempre sabemos em qual nível eles estão.
Lara
Família de
Sim, desde que haja um equilíbrio entre as atividades que se usa a tecnologia e demais
Valdecir
atividades cotidianas.
Família de Leo Devem contribuir sim, orientando a criança a usar a tecnologia como meio para o
desenvolvimento pessoal.
Família de
Sim, estamos num momento em que usamos muito as tecnologias digitais. Precisamos
Lucas
ensinar/ajudar a usar de maneira a contribuir/somar no desenvolvimento.
Família de
Não digo que não seja bom, mas precisa ser bem disciplinado, para que saiba usar e não ser
Paulo
um viciado.
Família de
Sim, essa questão é muito importante. Desde pequena a criança precisa saber que existem
Luana
limites, saber que tem coisas boas e ruins.
Família de
Acredito que o acesso às tecnologias no mundo atual se faz necessário, porém sempre ao olhar
Marinete
dos responsáveis.
Família de
Não sou muito a favor da educação digital, melhor é em sala, com os professores.
Bernardo
Família de
Sim acho muito importante.
João
Família de
Sim, porque vivemos num mundo tecnológico e que cada vez mais vai fazer parte da vida de
Beti
todos nós, principalmente das crianças e jovens.
Família de
Sim, mas selecionar os programas adequados para seus filhos.
Luana.
Fonte: elaborado pela pesquisadora.

Na opinião das famílias, 12 respostas são favoráveis à educação digital das crianças, no
sentido de promover a utilização consciente dos recursos tecnológicos. Uma família considerou
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educação digital em nível de instituição escolar e não se posicionou favorável. As famílias
dessa amostra declararam que devem contribuir delimitando conteúdos, limitando o tempo de
exposição, refletir sobre o que é real ou imaginário, haver equilíbrio entre atividades com os
recursos tecnológicos e outras atividades, orientar a criança para utilização para o
desenvolvimento pessoal, saber utilizar sem ser viciado, saber que tem coisas boas e ruins,
sempre ter supervisão de um adulto.
Essas considerações feitas pelas famílias são pertinentes, demonstram que estão atentas
a diversos aspectos, como é o caso da família de Bento, que cita a necessidade de haver
equilíbrio entre atividades envolvendo tecnologias e outras atividades. Santos, Brandão e
Rodrigues (2021, p. 26) destacam que “Todavia, o brincar carrega em si um potencial criativo
que vem sendo abafado pelas brincadeiras prontas e por brinquedos que dispensam a presença
das crianças, ou seja, elas tornaram-se espectadoras.” Destarte, o olhar das famílias em relação
ao que as crianças estão fazendo torna-se importante, no sentido de oferecer brincadeiras e
brinquedos nos quais as crianças possam utilizar plenamente a imaginação, desenvolvendo seu
potencial criativo, não simplesmente sendo espectadoras de um brinquedo que brinque sozinho
ou preencher o tempo com recursos tecnológicos.
Outro aspecto que podemos destacar das respostas dessa amostra de famílias, é a
questão de ajudar as crianças a utilizar as tecnologias de forma consciente. Na opinião da
família de Paulo, “Não digo que não seja bom, mas precisa ser bem disciplinado, para que saiba
usar e não ser um viciado” (Dado de pesquisa emitido pela família de Paulo, por meio de
questionário, em junho de 2021). Destacamos, desse modo, o poder de atração que os recursos
tecnológicos exercem, tanto em adultos quanto em crianças. Esse aspecto também foi citado
pela professora Maria, quando afirma: “Não podemos negar o uso dos recursos tecnológicos,
eles estão aí, cada vez mais presentes, precisamos aprender a usá-los e mediar de maneira
correta. Acredito que primeiro, nós adultos, precisamos aprender e entender sobre isso, que
deve haver um limite [...]” (Entrevista escrita concedida à pesquisa pela Professora Maria, na
data de 21 de junho de 2021.) A formação para o uso consciente das tecnologias e mídias tem
se tornado cada vez mais necessária, uma vez que os adultos sentem essa necessidade, para que
possam trabalhar com as crianças a partir de uma visão crítica.
Como foi abordado no capítulo 2 do presente estudo, existem várias leis e
regulamentações que visam proteger as crianças de eventuais perigos aos quais ficam expostas
quando estão interagindo com as tecnologias, entre as quais estão a Lei Geral de Proteção de
Dados (LGPD 13.709), aprovada em 2018, o Artigo 29 do Marco Civil da Internet, Lei n.
12.965 (BRASIL, 2014), Lei n. 13.185 (BRASIL, 2015), que institui o programa de combate à
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intimidação sistêmica, ato de violência física ou psicológica, intencional e repetitivo, praticado
por grupo ou pessoa individual com intuito de intimidar, agredir, depreciar, adulterar fotos,
imagens ou dados pessoais criando bullying ou cyberbullying, bem como o Marco Legal da
Primeira Infância, a Lei n. 13.257 (BRASIL, 2016) e a Lei n. 11.829, de 2008, na qual foi feita
uma nova redação ao Artigo 241-A do Estatuto da Criança e do Adolescente.
A Sociedade Brasileira de Pediatria, no Manual de Orientação #Menos Telas #Mais
Saúde (2021, p. 5), cita “Importante ressaltar que as responsabilidades legal, civil e moral dos
pais/família, da Sociedade e do Estado na segurança, proteção, cuidados e educação digital de
crianças e adolescentes são sempre contínuas tanto on-line como off-line, sem distinção.”
Portanto, é um trabalho constante, não somente das famílias, mas das instituições de educação
infantil, de proteção das crianças frente aos problemas que podem ser ocasionados devido à
exposição excessiva ou a programas e jogos inadequados, visto que estes podem trazer
inúmeros prejuízos7 às crianças.
Na entrevista com professores/as, estes foram indagados sobre como avaliam a
utilização dos recursos tecnológicos pelas crianças. Praticamente todas as respostas enfatizaram
pontos positivos e negativos a respeito da utilização dos recursos tecnológicos por parte das
crianças, então organizamos o Quadro 11, no qual a resposta foi enquadrada no aspecto de
maior ênfase: nos pontos positivos, os professores/as que consideram que pode ser utilizado;
nos pontos negativos, os professores/as que veem com preocupação a utilização das tecnologias
por parte das crianças.
Quadro 11 – Como professores/as avaliam a utilização dos recursos tecnológicos pelas crianças
Pontos positivos: pode ser utilizado
Se usados de forma inteligente e não de forma exagerada eu acho muito bom.
Desde que monitorado e com tempo estipulado.
Sempre acompanhado, com orientação quando esse acesso é feito e qual o objetivo.
Usada de forma correta, pois existem conteúdos educativos em celulares, televisão.
Quando você tem um objetivo, quando você tem um limite de horários e você sabe qual que você
quer que a criança acesse, ele pode estar brincando, porque tem programas tem assim tecnologia
boa que auxilia muito no desenvolvimento da criança. Mas vai de como ele é utilizado, como ele
é limitado e como é propiciado à criança.
As tecnologias têm seu caráter educativo.
Podem ser utilizados pelas crianças, mas o mínimo possível e sempre sob orientação.
A criança desenvolve bastante, aprende muito, tanto pela imitação quanto pela observação, só que
com o ensinamento bom vem algumas coisas, digamos ruins, né.
Potencial gigantesco em atrair a atenção das crianças, exerce concorrência desleal com as
metodologias tradicionais de ensino, gerando situações de desequilíbrio quanto ao tempo e à
quantidade de uso consciente das ferramentas tecnológicas.
Acredito que quando usado de forma correta, auxilia no aprendizado das crianças.
É algo que ocorre de maneira natural, as crianças têm facilidade de fazer uso.
7

Para mais informações sobre estes prejuízos, consultar Sociedade Brasileira de Pediatria (2019).

Sujeitos/
Total
Mareli,
Diana,
Isabella, Igor,
Sara,
Anigroj,
Carolina,
Jailson,
Rafaela,
Larissa, Rita,
Maria.
11 respostas.
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Deve haver um equilíbrio. Tem pontos positivos e negativos, cabe ao adulto identificá-los e fazer
a mediação correta.
Pontos negativos: professores/as que consideram com preocupação a utilização dos recursos
tecnológicos por parte das crianças
Um tanto perigoso porque as crianças ainda não têm consciência do poder deles.
É cedo pra eles, eles ainda têm muitas outras coisas que têm que criar as habilidades, as
competências, ter noção do brincar.
Se não tem um acompanhamento adequado a gente vai percebendo que não faz bem, porque a
criança se torna ligada a isso e não vê mais que o que a gente trabalha em sala é importante
porque isso não é tão rápido como a tecnologia, é que é mais atrativo para eles tudo prontinho,
não precisam pensar, vai automático e o que a gente trabalha em sala eles têm que pensar mais.
O recurso tecnológico em casa é colocado para deixar a criança parada e o reflexo disso na escola
eles se tornam crianças que interagem muito menos e também com uma apatia.
Por passatempo, por brincadeira e usa de forma não assistida, o que causa que olham coisas que
não é apropriado para a faixa etária.
Uso geralmente voltado apenas para jogos, vídeos aleatórios, sem orientação dos responsáveis e
de forma excessiva.
Fonte: organizado pela pesquisadora.

Suelen, Lara,
Lis,
Isis,
Maitê, Bia.
6 respostas.

Evidenciamos nas respostas dos/as professores/as, que destacaram mais pontos positivos
em relação à utilização das tecnologias: Mareli, Diana, Isabella, Igor, Sara, Anigroj, Carolina,
Jailson, Rafaela, Larissa, Maria e Rita, totalizando 11 professores. Mareli, Diana, Isabella, Igor,
Sara, Anigroj e Rafaela destacam que o uso das tecnologias é bom, desde que realizado de
forma inteligente, correta e sem exageros, quando é monitorado e com tempo estipulado,
auxiliando no aprendizado das crianças. As professoras Isabella e Sara levantam a questão que
muitas famílias deixam as crianças em frente às tecnologias apenas para mantê-las ocupadas,
porque é mais fácil que orientar e interagir com elas. A professora Larissa ressalta que a
utilização das tecnologias acontece de forma natural, porque as crianças hoje nascem num
mundo em que as tecnologias já estão inseridas, sendo que tem muita facilidade no uso destas.
Takemoto (2014) acentua que as crianças lidam de forma espontânea com as
tecnologias, enquanto os adultos têm dificuldades com elas, tendo de se adaptarem às rápidas
transformações sociais e culturais do mundo tecnológico, não podendo se eximir da
responsabilidade de educar as crianças. As tecnologias digitais fazem parte da realidade e
alteram os modos de viver, pensar e agir e, muitas vezes, há uma visão errada da facilidade das
crianças no mundo digital, que é confundida com maturidade e discernimento para escolhas.
De acordo com Rodrigues (2015), quando as crianças chegam às instituições de
educação infantil, em geral, já tiveram algum contato com as tecnologias. Esse motivo gerou
uma mudança nas culturas das infâncias, no modo como constroem os conceitos, sistematizam
o mundo e interagem com seus pares. Assim, as crianças precisam ser compreendidas dentro da
sociedade atual, na qual são consumidoras de cultura e precisam ser incentivadas a se tornarem,
também, produtoras de cultura, passando de espectadoras a protagonistas.
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É preciso que se problematize o lugar das crianças na sociedade. Campos (2015) destaca
que a criança precisa ser compreendida como um ser plural, que se desenvolve entre diversas
relações simultaneamente, convivendo com múltiplas formas de ser criança, com as mídias que
podem cooperar na construção do imaginário infantil.
Ser criança neste local, nesta época, remete-nos a descrever nesta pesquisa a criança de
uma cidade pequena, que tem acesso às tecnologias digitais, utiliza-as diariamente, transforma
suas brincadeiras físicas, incorporando os personagens do mundo virtual em suas brincadeiras.
Sobre essas crianças e a utilização das tecnologias, a professora Maria comenta: “Percebo que
está presente de forma significativa na vida das crianças, ou seja, eles fazem o uso dos
diferentes recursos tecnológicos constantemente/diariamente. Penso que deve haver um
equilíbrio […]” (Entrevista escrita concedida à pesquisa pela Professora Maria, na data de 21
de junho de 2021). Ela continua argumentando que o uso desses recursos tem seus pontos
positivos e negativos, cabendo ao adulto a responsabilidade de identificá-los e fazer a mediação
correta.
Alguns/as professores/as veem com preocupação o uso das tecnologias por parte das
crianças pequenas, sendo que deram mais ênfase aos aspectos negativos das tecnologias no
desenvolvimento infantil, sendo as professoras Suelen, Lara, Lis, Isis, Maitê, e Bia, totalizando
6 respostas.
As professoras Suelen e Lara questionam em suas respostas o tempo de exposição das
crianças às tecnologias digitais, pois mantêm as crianças imóveis, quietas, atrapalhando o
desenvolvimento de diversas habilidades que dependem do movimento e da brincadeira, sendo
que é preciso que lhe sejam oferecidas brincadeiras de movimento, em meio à natureza, o que
nem sempre é possível. Lis e Isis levantam o problema da atração que os meios tecnológicos
causam nas crianças, consideram que ficar assistindo e interagindo com esses recursos deixa as
crianças acomodadas, apáticas e sem interação, elas recebem um mundo pronto, entrando
muitas vezes em choque com as atividades desenvolvidas na instituição de educação infantil,
que nem sempre tem este poder de atração e exigem ação e pensamento por parte da criança. A
professora Suelen argumenta: “Eu acho um tanto perigoso as crianças estarem utilizando esses
meios, porque elas ainda não têm consciência do poder deles, então às vezes os pais permitem
que as crianças fiquem muito tempo expostas a esse tipo de influências e acaba acarretando
problemas depois.” (Entrevista concedida à pesquisa pela Professora Suelen, na data de 22 de
junho de 2021 às 10h45min, horário aproximado).
As tecnologias apresentam inúmeras possibilidades, não é fácil manter as crianças longe
das telas, mas é responsabilidade dos adultos acompanhar a criança quando está em contato
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com os recursos tecnológicos, fazendo a mediação do que é assistido ou jogado, prestando
atenção ao conteúdo e segurança da criança. Também é função do adulto responsável controlar
o tempo de exposição que, de acordo com a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria,
para a idade de 2 a 5 anos, deve ser de no máximo uma hora por dia (SOCIEDADE
BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2019).
A SBP, em conformidade com a Academia Americana de Pediatria (AAP), recomenda
o tempo adequado para cada idade, de acordo com a maturação e desenvolvimento
cerebral. As publicações científicas demonstram evidências que, quanto mais nova a
criança, menor a capacidade do cérebro de discernir a ficção da realidade. Além disso,
durante os primeiros anos de vida a formação da arquitetura cerebral é acelerada e
servirá de suporte para todo o aprendizado futuro. (SOCIEDADE BRASILEIRA DE
PEDIATRIA, 2019, p. 2).

Assim, as famílias devem dominar habilidades digitais básicas para proteger crianças e
adolescentes dos perigos e que possam obter o máximo de benefício ao estarem conectados,
além de reconhecerem e responderem rapidamente aos perigos em potencial. Os pais têm a
responsabilidade de monitorar as atividades e limitar o acesso, considerando as evidências das
publicações científicas quanto à formação e ao desenvolvimento da criança.
A Unesco, no documento Segurança online de crianças e adolescentes (2019), através
da Comissão de Banda Larga, tem como meta tornar a conectividade um direito universal,
assegurando que todas as crianças e adolescentes tenham acesso à internet e aos seus benefícios.
Aliado a esse direito, surge a necessidade de oferecer segurança e proteção às crianças e
adolescentes, que são os grupos mais vulneráveis e ficam expostos a diversos tipos de violência
nos meios virtuais. Entre estes, exploração e abuso sexual, bullying, radicalização, entre outros.
O maior desafio é que, em geral, a implantação e expansão da banda larga acontecem
rapidamente, enquanto o processo de educação digital e a implantação das leis de proteção não
acompanha esse movimento. De acordo com esse documento,
Crianças e adolescentes em todo o mundo são expostos de forma regular a riscos e
danos online, incluindo:
• Abuso, exploração e tráfico sexual – que vai do aliciamento ao estupro, gravado ou
exibido pelos agressores.
• Assédio online, vitimização e bullying cibernético.
• Radicalização e recrutamento por movimentos extremistas.
• Exposição a informações erradas (desinformação) e a conteúdo inadequado, como
pornografia ou violência.
• Aplicativos e jogos que são desenvolvidos para incentivar hábitos e comportamentos
prejudiciais à saúde.
• Furto e coleta de dados de forma ilegal e não ética.
• Normalização da violência de gênero, por meio da exposição a materiais online
sobre abuso sexual. (UNESCO, 2019, p. 12).
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Para o enfrentamento dessas situações de violência, torna-se necessário uma série de
atitudes, entre elas, a criação e atualização de leis nos países contra crimes cibernéticos, a
educação digital de famílias e crianças, pois é responsabilidade do mundo adulto minimizar e
impedir esses riscos a crianças e adolescentes, protegendo os mais vulneráveis. Em todos os
lugares são encontrados problemas com plataformas e serviços on-line que não tomam medidas
adequadas à proteção de crianças e adolescentes contra as violações. O resultado são diversas
crianças e adolescentes vítimas de violências. Vários países já possuem medidas de segurança
no ambiente on-line, como a criação de cargo de autoridade responsável no país pela segurança
on-line, legislação robusta em vigor, assegurar segurança padrão nos produtos e serviços,
criação de ecossistema conectado, no qual a prevenção, a detecção e a intervenção tenham
atuação contínua e conjunta, coordenação de diferentes agências com âmbito nacional e
regional, como entidades governamentais, setor privado, sociedade civil e instituições de
pesquisa, além de educar crianças e adolescentes, pais e responsáveis sobre seus direitos,
assegurando que todos saibam para quem pedir ajuda em caso de necessidade.
Um ambiente de internet que seja mais seguro para que crianças e adolescentes possam
navegar de forma a obter todos os benefícios que ela possa oferecer, deve conter um
ecossistema que integre diversos órgãos públicos e privados, cada qual fazendo sua parte. No
Brasil, foi sancionado, em 2014, o Marco Civil da Internet, que regula direitos e deveres dos
internautas, bem como protege os dados pessoais e a privacidade dos usuários. Somente por
meio de ordem judicial pode haver quebra de dados e informações particulares em sites ou
redes sociais. Essa lei deixou clara a questão da retirada de publicações do ar, que acontece por
meio de ordem judicial, com exceção dos casos de violação de intimidade, nesses a retirada de
conteúdo pode ser solicitada de forma direta aos sites ou serviços que hospedam esse conteúdo.
Para denunciar qualquer tipo de violência contra crianças e adolescentes os brasileiros têm a
sua disposição o site Safernet, pelo endereço eletrônico http://new.safernet.org.br/denuncie,
identificando o tipo de conteúdo ofensivo e informando o link para a publicação e pode ser feito
por meio de denúncia anônima. Esta associação civil de direito privado sem fins lucrativos tem
foco na promoção dos Direitos Humanos e faz parceria com vários órgãos, como a Polícia
Federal, o Ministério Público Federal e a Procuradoria-Geral Federal, e outras empresas, como
Google, Facebook e Twitter (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2018).
É papel de pais e responsáveis ter habilidades digitais que lhes dão capacidade de
entender o ambiente digital, além de serem capazes de proteger crianças e adolescentes. As
famílias também têm a responsabilidade de monitorar as atividades das crianças e adolescentes,
além de limitar o acesso. As pré-escolas e escolas devem ensinar habilidades digitais e sobre
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comportamento on-line, além de ensinar sobre vigilância on-line. Outra atitude interessante que
cabe às instituições de educação infantil é treinar pais e responsáveis a respeito do uso
consciente das tecnologias digitais.

4.3 DIALOGANDO COM A COMPREENSÃO DOS/DAS PROFESSORES/AS

O fato é que a tecnologia digital tem propiciado às crianças formas de pensar e
processar informação diferente dos adultos, que cresceram utilizando muito mais as
tecnologias analógicas. (TAKEMOTO, 2014).

Para a coleta de dados com professores/as, foi proposta a gravação de entrevistas
semiestruturadas, com perguntas previamente elaboradas. Contudo, no decorrer da realização
da atividade, alguns/algumas professores/as relataram que não se sentiam à vontade para fazer a
gravação, preferindo responder ao roteiro de questões da entrevista por escrito e encaminhando
à pesquisadora posteriormente. Considerando a possibilidade de composição de uma amostra
com maior representatividade, essa possibilidade de participação na pesquisa foi favorecida.
Na sequência, são apresentadas as análises realizadas a partir dos dados coletados com
as entrevistas. Os dados foram organizados nas subcategorias “Objetivos e finalidades da
utilização dos recursos tecnológicos na educação infantil”, desmembrada em “Educação
digital para promover a aprendizagem” e “Educação digital que demanda de cuidados,
orientação às crianças visando à sua proteção e segurança” e outra subcategoria “A relação dos
professores/as pesquisados com os recursos tecnológicos nas práticas pedagógicas”.

4.3.1 Objetivos e finalidades da utilização dos recursos tecnológicos na educação infantil
Torna-se essencial que os cuidadores e educadores priorizem atividades que auxiliem
o aproveitamento do potencial dessas crianças e, portanto, o uso consciente das telas é
fundamental. As escolas são fontes de conhecimentos e também possuem papel
importante em fornecer bons exemplos para pais e cuidadores. O seguimento das
diretrizes que protegem e estimulam as crianças de forma adequada pode gerar
mudanças significativas em toda a sociedade (SOCIEDADE BRASILEIRA DE
PEDIATRIA, 2019, p. 2).

Os/as professores/as entrevistados/as discorreram sobre o que consideram que seja
educação digital, se consideram importante que as crianças sejam educadas para a utilização
dos recursos tecnológicos e sobre como deveria ser esta educação digital. Desse modo,
elaboramos o Quadro 12, com a síntese das respostas e dos argumentos que se aproximam em
relação à questão proposta, destacando em negrito as partes mais enfáticas:
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Quadro 12 – Síntese: “O que seria educação digital para você?”
Argumentos:
1 – Educação digital para promover a aprendizagem:
Educação digital se refere à prática de ensino que inclui suportes de tecnologias digitais em
nossas aulas.
Educação digital é a prática de utilizar meios tecnológicos em métodos de ensino,
frequentemente aliados à adoção de processos mais dinâmicos de aprendizagem. A educação
digital precisa ser usada a favor da aprendizagem. O uso das tecnologias é benéfico, pois auxilia
para aumentar o dinamismo das aulas.
Educação digital é a prática de utilizar meios tecnológicos em métodos de ensino.
Educação digital é um processo que envolve pessoas, professor e aluno, na forma de utilizar as
tecnologias em sala de aula, de forma positiva, correta, educativa.
Ensinar por meio das tecnologias que na maioria dos casos simulam situações reais do dia a dia.
A escola já possui e cada vez mais terá a obrigação de trabalhar o uso consciente das tecnologias.
A educação digital é utilizar os meios tecnológicos que nos são oferecidos para métodos de
ensino.
Usar os recursos tecnológicos como ferramenta de ensino-aprendizagem. Sim, aprender a usar
em seu benefício.
2 – Educação digital que demanda de cuidados, orientação às crianças visando à sua proteção,
segurança:
Que quando a criança tenha acesso, que ela seja acompanhada, para saber do que ela está
assistindo.
Para mim educação digital é dar os pontos básicos para a criança saber como lidar com esses
meios de comunicação.
Educação digital deveria ser colocada na escola e deveria ser passada de passo a passo,
mostrando o que é importante eles saber, quais os conteúdos ou quais métodos eles devem utilizar e
não deixar assim eles ir só descobrindo por conta.
O que precisa ser trabalhado é realmente na conscientização, que tem tempo para tudo.
Eu considero importante ela, porque se você ensina a criança desde pequena a forma correta eu
acredito que por mais que ela quando seja adulta, alguma coisa ela vai levar porque é de pequena
que a gente ensina a forma certa.
Penso que a educação digital é importante no sentido de prevenir que se exponham a riscos no
meio digital.
A educação digital deve ser ofertada aos alunos de todos os níveis escolares para um uso
consciente e seguro. É uma ferramenta de grande valia, mas deve ser um ensino orientado,
dirigido, guiado e bem pontuado pelos educadores, com objetivos claros e bem definidos para os
alunos.
Dados de análise secundária: Professor demanda de formação para trabalhar com as
tecnologias:
A gente como professor ter uma estrutura que a gente saiba se defender bem.
Essa educação tecnológica, de que forma eu não sei ao certo responder porque nem eu me sinto
preparada para trabalhar nessa educação digital.
Uma formação para melhor utilizar esses recursos seria de suma importância para trabalhar o
uso consciente das tecnologias com crianças pequenas e oferecer atividades diferenciadas de forma
que atraem sua atenção para melhor aprender.
Dados de análise secundária: Crianças não demandam de uma educação digital porque já faz
parte do meio em que a criança vive:
As crianças não precisam ser educadas para isso, eu acho que isso hoje já faz parte do meio, da
sociedade em que a criança está convivendo.
Fonte: elaborado pela pesquisadora.

Nº de
respostas –
Sujeitos:
8 respostas:
Rita,
Mareli,
Diana, Igor,
Lara,
Jailson,
Rafaela,
Larissa.

7 respostas:
Isabella,
Suelen,
Lara, Isis,
Carolina,
Maria, Bia.

3 respostas:
Lis, Maitê,
Anigroj

1 resposta:
Sara

A partir do Quadro 12, foi possível organizar as respostas dos/as professores/as em duas
subcategorias, de acordo com o argumento ao qual foi dado mais ênfase na resposta, que
nomeamos assim:
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•

4.3.1.1 Educação digital para promover a aprendizagem;

•

4.3.1.2 Educação digital que demanda de cuidados, orientação às crianças visando
à sua proteção e segurança.

A necessidade de formação para preparar professores/as para atuarem com educação
digital, respostas das professoras Lis, Maitê e Anigroj, bem como a resposta de Sara, “a criança
não precisa educação digital” (Entrevista da Professora Sara, concedida à pesquisa no dia 22 de
junho de 2021, às 10h, horário aproximado), serão analisadas como dados complementares. Na
sequência, seguiremos com o processo de análise, ao exercício de conceituar, caracterizar,
comparar as falas dos professores/as com o referencial teórico deste trabalho e com as
pesquisas identificadas no levantamento da produção científica.

4.3.1.1 Educação digital para promover a aprendizagem

Embora as respostas de alguns/as professores/as mencionem a educação digital para fins
de ensino-aprendizagem, métodos de ensino, sala de aula, alunos, vale salientar que a função
social da educação infantil é outra. Os aspectos cuidar e educar são complementares e o
currículo dessa etapa é organizado de forma que as atividades não devem ser concentradas em
aulas específicas e sim fazer parte de todos os momentos da rotina da criança na instituição.
Nessa subcategoria, foram agrupadas as respostas de Rita, Mareli, Diana, Igor, Lara,
Jailson, Rafaela e Larissa, totalizando oito respostas. Essas respostas caracterizaram a educação
digital como prática de ensino envolvendo tecnologias, utilização de meios tecnológicos em
métodos de ensino, utilização de recursos tecnológicos como ferramenta de ensinoaprendizagem, processos de ensino-aprendizagem mais dinâmicos, ensinar por meio das
tecnologias que, na maioria dos casos, simulam situações reais do dia a dia, entre outras. Esse
grupo reconhece a facilidade que as crianças têm em utilizar as tecnologias digitais e que as
mesmas estão presentes no dia a dia e não podem ser ignoradas. O professor Jailson afirma “A
escola já possui e cada vez mais terá a obrigação de trabalhar o uso consciente das tecnologias,
conscientizando os alunos que o mundo moderno, tecnológico, reserva muitos perigos para
aqueles que acreditam que basta dominar as ferramentas tecnológicas para estar inserido na
sociedade e futuramente no campo de trabalho.” (Entrevista escrita concedida à pesquisa pelo
Professor Jailson, na data de 30 de junho de 2021).
De acordo com Marcolla e Moro (2021 p. 3), “Nesta perspectiva, o que se coloca à
disposição dos sujeitos escolares por meio das TIC (Tecnologias de Informação e Comunicação)
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é um amplo mundo de informações e conhecimento, uma diversidade de saberes que, se
trabalhados numa perspectiva comunicacional, garantem transformações nas relações
vivenciadas no cotidiano escolar.” Assim, percebemos que os/as professores/as reconhecem na
tecnologia um potencial enriquecedor para a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças.
Destacamos, ainda, a perspectiva comunicacional citada pelos autores Marcolla e Moro (2021),
ou seja, as tecnologias digitais serão úteis para o enriquecimento do processo de aprendizagem
se as informações forem trabalhadas para se transformarem em conhecimento.
Experiências na educação infantil com as tecnologias são encontradas na dissertação de
Takemoto (2014), argumentando que as tecnologias digitais trouxeram para o campo
educacional outros desafios, pelo acesso à informação. A escola que era vista como espaço
formador de conhecimento, precisa aprender a lidar com crianças e jovens que utilizam
tecnologias digitais para os processos de entretenimento e também de aprendizagem. Esse fato
não pode ser ignorado, é necessário que o/a professor/a incorpore e faça uso das tecnologias
digitais como uma aliada em suas práticas pedagógicas. Também não pode ser ignorado o fato
de que as crianças, que convivem na infância pós-moderna, sofrem influências dos artefatos
tecnológicos, é preciso problematizar sobre os efeitos dos artefatos culturais, que fazem parte
destas culturas infantis. Ressaltamos, inclusive, a necessidade de despertar nas crianças o senso
crítico, de forma que consigam ressignificar os produtos dessa cultura.
Takemoto (2014) destaca também que a televisão por si só não prejudica a imaginação
das crianças, pois enquanto ela assiste, pode passar de simples telespectadora à protagonista,
criando e recriando conteúdos, tornando-se produtora e autora no mundo da imaginação. Esse
mesmo movimento é citado também na dissertação de Campos (2017), que escreve sobre um
trabalho com fotografia, realizado em uma escola de Porto Alegre, RS.
A resposta da professora Mareli em nossa coleta de dados, “Os alunos da educação
digital são os alunos de hoje e tendem a serem mais autônomos, conectados” (Entrevista escrita
concedida à pesquisa pela Professora Mareli, na data de 29 de junho de 2021), vem ao encontro
com os estudos de Takemoto (2014), que se referem à autodidaxia, sendo esta a capacidade de
encontrar novos métodos, não ensinados por um adulto, além de fazer descobertas práticas na
resolução de problemas, bem como o movimento de colaboração, que é favorecido pelo uso das
tecnologias digitais na troca entre os pares e que influencia na aprendizagem.
Essas informações evidenciam que as tecnologias podem contribuir para o
desenvolvimento das crianças, porém não é a simples utilização que garante a aprendizagem, é
preciso que haja um objetivo concreto, “[...] é necessária a mediação do professor para não
somente instigar a busca pelos conhecimentos de forma lúdica, mas também levá-las a
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despertar o senso crítico ao fazer uso das TIC (Tecnologias de Informação e Comunicação).”
(TAKEMOTO, 2014).
Considerando as especificidades da educação infantil, como espaço de cuidar e educar
de forma indissociável, recorremos à Cerisara (1999, p. 15), que destaca que as creches e préescolas não devem reproduzir as práticas sociais desenvolvidas nas escolas de ensino
fundamental, como também não são as casas das crianças, nem são hospitais. Desse modo,
destacamos que a educação infantil tem como eixos estruturantes as brincadeiras e as interações,
realizadas com a mediação do/a professor/a nos diferentes contextos educativos.

4.3.1.2 Educação digital que demanda de cuidados, orientação às crianças visando à sua
proteção e segurança

Foram agrupadas nesta subcategoria, as respostas de Isabella, Suelen, Lara, Isis,
Carolina, Maria e Bia, totalizando sete respostas. As respostas evidenciam um movimento no
pensamento dos/as professores/as, que se direciona para a segurança das crianças e
adolescentes ao utilizarem os meios digitais. Essas respostas apontam que a criança deve ser
acompanhada por adulto responsável enquanto está nos meios digitais, que o adulto deve
mostrar a ela o que é importante, que é preciso haver um trabalho na conscientização e
prevenção à exposição a riscos, bem como preparar os alunos para o uso consciente seguro no
ambiente digital.
Essas respostas remetem à importância do cuidado e educação da criança, chamam
atenção à responsabilidade do adulto enquanto formador na transmissão do legado cultural
socialmente construído, bem como da necessidade de manter as crianças e adolescentes seguros
dos eventuais perigos que a exposição aos meios digitais oferece. Destacamos o papel das
instituições de educação infantil e dos/as professores/as na formação de habilidades digitais,
que, de acordo com o relatório da Unesco, Segurança online de crianças e adolescentes (2019,
p. 9): “A jornada de crianças e adolescentes pelo mundo digital e sua segurança no mundo real,
que estamos todos construindo, são responsabilidades de todos.” O mesmo documento
apresenta oito áreas-chave de habilidades que as instituições de educação infantil e escolas
devem trabalhar para que as crianças e adolescentes possam ter acesso aos benefícios da
internet com segurança. Essas habilidades são: Identidade digital – a capacidade de criar e
manter uma identidade positiva on-line; Uso digital – a capacidade de utilizar a tecnologia de
uma forma saudável e equilibrada; Proteção digital – a capacidade de minimizar diversos riscos
on-line; Segurança digital – a capacidade de administrar e evitar riscos aos dispositivos e dados;
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Inteligência emocional digital – a capacidade de reconhecer, navegar e expressar emoções no
ambiente on-line; Comunicação digital – a capacidade de comunicar e colaborar utilizando a
tecnologia; Alfabetização digital – a capacidade de encontrar, ler, avaliar, criar e compartilhar
informações no ambiente digital; Direitos digitais – a capacidade de entender e sustentar os
direitos humanos e legais no ambiente on-line.
Portanto, os/as professores/as têm uma função muito importante na colaboração com as
famílias, em relação à formação de habilidades digitais, para que as crianças consigam obter o
máximo de benefício e estejam seguras no mundo digital. Lembrando sempre que na etapa da
educação infantil, cuidar e educar são indissociáveis e as instituições têm papel complementar
na educação das crianças, que passam muito tempo nesses locais (CERISARA, 1999, p. 15).
Além disso, no Artigo 9º das DCNEI está previsto favorecer a imersão das crianças nos
diferentes tipos de linguagens, e no inciso XII, as diretrizes preveem que as instituições
possibilitem a utilização de gravadores, projetores, computadores, máquinas fotográficas, entre
outros recursos midiáticos.
De acordo com Freire (1996), o/a educador/a deve mediar a formação do educando para
a vida, sendo um membro ativo de sua comunidade, um agente crítico e autônomo que tenha
capacidade de intervir nos processos e melhorar sua própria vida, tanto na cidadania quanto na
autonomia. As tecnologias digitais podem e devem ser usadas na educação, como ferramentas
que ampliam o potencial cognitivo humano, oferecendo recursos e possibilidades de
comunicação e interação, tanto na educação formal quanto no meio social e comunitário.
Freire também discute a necessidade de conhecimento e afetividade por parte do/a
educador/a para que tenha liberdade, autoridade e competência no ato de educar, na prática
docente. É preciso que essa liderança do educador seja investida na formação de crianças com
habilidades digitais para que possam usufruir de todos os benefícios das tecnologias com
segurança e responsabilidade, na ampliação dos conhecimentos, na capacidade de aprender,
desaprender e reaprender.
Para que crianças e adolescentes tenham capacidade de reconhecer quando algo está
errado nos meios digitais, elas devem conhecer e entender seus direitos o mais cedo possível.
Assim, conseguirão alertar um adulto responsável e serão capazes de denunciar uma violação
aos seus direitos. Portanto, famílias e professores/as também precisam conhecer os direitos de
crianças on-line e ser capazes de proporcionar essa informação em uma linguagem apropriada à
idade da criança, utilizando-se da ludicidade. A educação tem o poder de exercer um papel
crucial na formação de habilidades digitais, oferecendo a crianças e adolescentes o direito de
estarem seguros no ambiente on-line, conjuntamente com toda a comunidade digital para suprir
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as falhas existentes. A educação em tempos digitais precisa afirmar seu papel de criar
possibilidades de produção e construção do conhecimento.
A Professora Isabella comentou: “Existem coisas mais relevantes para eles, vários
outros recursos que não os tecnológicos [...]” (Entrevista concedida à pesquisa pela Professora
Isabella na data de 18 de junho de 2021, às 9h, horário aproximado). Torna-se fundamental que
os/as professores/as utilizem todos os recursos que têm à sua disposição, de modo a tornar as
atividades interessantes às crianças e desencadeadoras de aprendizagens significativas. Na
educação infantil é importante contar histórias, cantar e promover o diálogo, pois estas
atividades que têm na comunicação falada e na voz humana o seu elo, conferem segurança e
tranquilidade à criança, reforçando os vínculos afetivos. Desse modo, os eixos estruturantes,
brincadeiras e interações devem estar presentes nas atividades, garantindo a função social dessa
etapa da educação básica, que, além de educar, traz a dimensão de cuidar presente, em razão
das especificidades da faixa etária. Destacamos também que, além de trabalhar com as
tecnologias, os/as professores/as precisam fazer a ponte entre o legado cultural socialmente
construído e as novas formas de aprender que estão à disposição por meio das tecnologias.
O Manual de Orientação #Menos Telas #Mais Saúde (2019), relata que cada vez mais
precocemente crianças têm tido acesso aos equipamentos de telefones celulares e smartphones,
notebooks e computadores, em virtude da facilidade de acesso em todos os lugares, fazendo
com que “a criança fique quietinha”. “Isto é denominado de distração passiva, resultado da
pressão pelo consumismo dos joguinhos e vídeos nas telas e publicidade das indústrias de
entretenimento, o que é muito diferente do brincar ativamente, um direito universal e temporal
de todas as crianças e adolescentes, em fase do desenvolvimento cerebral e mental.”
(SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2019, p. 3).
Na fase da educação infantil, é necessário considerar que para crianças pequenas, é mais
interessante vivenciar concretamente as situações do que interagir com as telas, cabendo ao/a
professor/a o papel de mediar criticamente em quais situações vai se utilizar das tecnologias
digitais para enriquecer as atividades. A engenhosidade humana é encontrada nas instituições,
por meio de brinquedos estruturados e não estruturados e muitos outros materiais.
De acordo com Ferreira (2011, p. 163), compreender o tempo e o espaço na educação
infantil exige integrar esses aspectos e, também, os materiais, os objetos, as pessoas, as ações,
as interpretações, as explicações e as palavras, de modo a entender o lugar da educação infantil,
em uma pluralidade de maneiras, considerando a mudança cotidiana de substância e
consistência.

97

Becker (2001, p. 23) contextualiza que o ser humano “[...] só aprenderá alguma coisa,
isto é, construirá algum conhecimento novo, se ele agir e problematizar a sua ação.” Só a
dimensão teórica não é suficiente, é preciso transpor para a prática da instituição, trazer para o
real, experimentar com material prático.
A Professora Suelen relata:
Para mim educação digital é dar os pontos básicos para a criança saber lidar com esses
meios de comunicação, mas deveria ser algo bem além disso, também, e muitas vezes
essa parte é esquecida, seria ensinar a criança o tempo que ela deve permanecer ali e
mostrar para ela que além do computador, do celular, existem outras formas de estar
brincando que trazem bem mais benefícios para ela. (Suelen, professora da EMEI
“São Vicente”. Entrevista concedida à pesquisa na data de 22 de junho de 2021, às
10h45min, horário aproximado).

Desse modo, destacamos a compreensão dos/as profissionais em relação à exposição
excessiva às telas e assim buscam evitar seu uso nas atividades na instituição de educação
infantil, uma vez que o brinquedo físico proporciona às crianças experiências mais ricas,
promovendo contato, movimento, possibilidade de criar. Considerando os dados da
investigação de Suzin (2015, p. 41), identificada no levantamento da produção científica desta
pesquisa, destacamos a reflexão de que: “A tecnologia e os brinquedos industrializados podem
ser benéficos, desde que o cotidiano das crianças não se limite somente a este tipo de material,
que pode representar uma ideologia voltada a formar consumidores inconsequentes.”
Portanto, se a instituição de educação infantil é o espaço de construção de
conhecimentos e a criança aprende por meio da experimentação, explorando materiais, é
preciso reflexão por parte dos/as professores/as em relação à utilização das tecnologias digitais
nas atividades oferecidas às crianças. De acordo com a resposta da Professora Bia, “É uma
ferramenta de grande valia, mas deve ser um ensino orientado, dirigido, guiado e bem pontuado
pelos educadores, com objetivos claros e bem definidos para os alunos, pois as telas entregam
um mundo pronto para a criança.” (Entrevista escrita concedida à pesquisa pela Professora Bia,
na data de 30 de junho de 2021). Sendo assim, o/a professor/a tem o papel central de instigar o
desenvolvimento da capacidade de produzir e criar, quando oferece atividades com uso de
ferramentas digitais.
Três professoras, Lis, Maitê e Anigroj não responderam diretamente à questão, trazendo
um elemento de análise complementar. Essas professoras manifestaram as dificuldades em
relação ao trabalho com as tecnologias digitais, quanto ao seu uso adequado na educação
infantil. Elas relataram insegurança e despreparo na utilização desses recursos com as crianças
pequenas, sugerindo a necessidade de maior aperfeiçoamento para trabalhar de forma segura
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com as tecnologias na infância. Essa preocupação é interessante, pois leva à reflexão, uma vez
que os recursos digitais estão em todos os lugares e as crianças têm acesso a eles.
Podemos trazer para esta discussão o conceito de fluência digital, que de acordo com
Souza-Neto e Lunardi-Mendes (2017, p. 508), é a “[...] busca constante de uma linguagem
específica para compreender as TDIC por meio de sua apropriação, bem como usá-las
pedagogicamente em contexto educativo.” Dessa maneira, é possível reelaborar subjetivamente
os conhecimentos, capacidades e habilidades que se constituem socialmente, internalizando a
partir de instrumentos culturais já existentes. Esses autores também trazem à tona a questão
dos/as professores/as que utilizam com facilidade os recursos tecnológicos para uso pessoal,
enquanto que a cultura escolar se mostra tão apática e resistente às possibilidades pedagógicas
das tecnologias digitais.
A professora Diana levanta uma questão importante, quando se remete à educação em
geral, que a instituição de educação infantil e a escola não podem ficar alheias às novas
tecnologias que estão surgindo. Ela declara: “A educação digital precisa ser usada a favor da
aprendizagem. Ao invés de reclamar do uso dos celulares na sala de aula, seria interessante, os
professores passarem a usar o celular para empregar novos valores.” (Entrevista escrita
concedida à pesquisa pela Professora Diana, na data de 21 de junho de 2021). Essa afirmação
remete à inovação pedagógica que é concebida como um movimento vivido com
intencionalidade, um pressuposto orientador da prática educativa, fato que não significa renderse à prática, porém valorizar o conhecimento teórico e, a partir daí, construir práticas com
sentido e significado. As práticas pedagógicas inovadoras em sala de aula precisam valorizar e
contextualizar o cotidiano das crianças, valorizar o conhecimento e o pensamento dos/as
professores/as, que devem sustentar as práticas nas teorias cognitivistas. Outro aspecto
importante a considerar em uma prática pedagógica inovadora é o respeito aos processos de
aprender, sendo que todo método inovador tem como base a curiosidade, a pedagogia do erro e
a memória compreensiva. A inovação pedagógica é resultado de um sábio e frágil equilíbrio
entre saber acumulado e a necessidade permanente de repensá-lo, por isso demanda de tempo,
reflexão e consenso, que surgem de coincidências e divergências.
Carbonell (2002) ressalta que a escola mantém uma rara e enorme capacidade de
sobrevivência, pelo não acompanhamento das mudanças sociais, tecnológicas e culturais.
Porém continua cumprindo, com mais ou menos eficácia, a função de controle, custódia e
retenção, além da distribuição desigual da cultura. O autor compreende a necessidade de que
todos os seres humanos tenham uma aprendizagem sólida, que desenvolvam todas as
competências e habilidades necessárias para as mudanças rápidas da sociedade da informação e

99

do conhecimento, formando cidadãos críticos e participativos, com maior dinamismo para
aprender.
Outro ponto importante levantado pelos/as professores/as nesta pesquisa é que a
instituição de educação infantil não pode ficar excluída, as tecnologias digitais estão em todos
os lugares, é preciso encontrar formas de utilizá-las a favor da aprendizagem. A Professora Rita
declara “Vivemos numa era em que as pessoas estão conectadas o tempo todo, em redes sociais,
jogos, enviando e recebendo mensagens, ouvindo músicas... É fundamental que as escolas
usem as tecnologias a favor da aprendizagem. Fica sempre mais difícil atrair as crianças e
jovens, mas as ferramentas tecnológicas podem auxiliar o/a professor/a a tornar as aulas mais
interessantes.” (Entrevista escrita concedida à pesquisa pela Professora Rita, na data de 30 de
junho de 2021). Essa professora vê nos recursos tecnológicos, potencial para tornar as práticas
pedagógicas mais interessantes e atrativas às crianças.
Prenski (2001) faz uma análise do ponto de vista do nativo digital, aquele que convive
com as tecnologias digitais desde que nasceu e imigrante digital, aquele que teve de aprender a
lidar com as tecnologias depois de adulto, do mesmo modo que aprenderia uma língua
estrangeira. Essas gerações de nativos digitais pensam e processam as informações de maneira
diferente que as anteriores, sendo que este fato explica que professores/as imigrantes digitais
podem ter dificuldades no processo ensino-aprendizagem com o uso das tecnologias.
A Professora Sara respondeu que não é necessário educar as crianças para o uso das
tecnologias digitais, citando em sua resposta que estas já fazem parte do meio, da sociedade em
que a criança está convivendo. Essa resposta vem ao encontro das teorias inatistas, com o
pressuposto de que o ser humano não precisa ser ensinado, que carrega naturalmente aptidões,
habilidades, conceitos, conhecimentos e qualidades em sua bagagem hereditária. Ao/a
professor/a cabe interferir o mínimo possível, apenas trazendo o saber à consciência e
organizando-o (BECKER, 2001).
Sabemos que as tecnologias digitais são atrativas e viciantes, além de exporem as
crianças a inúmeros perigos, portanto, como professores/as, não podemos nos eximir da tarefa
de educar e cuidar as crianças para o desenvolvimento integral e saudável. Segundo dados da
Unesco, no relatório Segurança Online de Crianças e Adolescentes (2019), experiências em
países desenvolvidos mostram que é necessário não somente expandir, mas garantir a
segurança das crianças e adolescentes no uso da internet, uma vez que mais de 50% da
população mundial está on-line e mais de 30% destes são crianças e adolescentes. O presente
relatório destaca a ampla variedade de riscos a que crianças e adolescentes estão expostos no
ambiente digital. Entre estes, citamos material de abuso sexual de crianças e adolescentes,
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bullying cibernético, jogos e radicalização de crianças e adolescentes. O mesmo relatório
também destaca que a maior parte do conhecimento e ferramentas para evitar estes riscos estão
disponíveis, mas existem desafios técnicos para a detecção e execução. O documento alerta
ainda:
Porém, um desafio ainda maior é a falta de conscientização entre os principais
interessados e tomadores de decisão quanto ao escopo e à magnitude dos riscos de
segurança online de crianças e adolescentes, bem como das ferramentas já disponíveis
para enfrentar esses riscos. (UNESCO, 2019, p. 21).

Garantir a segurança das crianças e adolescentes on-line é papel de toda a sociedade, do
governo, empresas, escolas, instituições de educação infantil e famílias. Nas instituições,
podemos ensinar habilidades digitais sobre comportamentos on-line, ensinar sobre vigilância
on-line, além de auxiliar as famílias sobre esse tipo de instrução. Na instituição de educação
infantil, podemos realizar o trabalho de orientação junto às famílias.
Os/as professores/as podem conduzir suas práticas pedagógicas com as crianças,
mediando situações em que percebem que as crianças trazem músicas ou atitudes inadequadas,
levando-as a refletir, desconstruir situações de violência e enaltecer a importância do respeito
aos seres humanos, bem como oferecer e instigar o gosto e a construção de repertórios de
músicas e filmes adequados à faixa etária e que transmitam valores culturais. Também, que as
crianças possam interagir com as tecnologias, não apenas passivamente, mas que possam se
tornar atoras e produtoras.
A Sociedade Brasileira de Pediatria, no Manual de Orientação #Menos Telas #Mais
Saúde (2019, p. 5), afirma que “Cada vez mais, são importantes as ações de alfabetização
midiática e mediação parental para ensinar às famílias, escolas, empresas de comunicação e
tecnologia e também pediatras a respeito do uso ético, seguro, saudável e educativo da internet.”
O respectivo manual cita vários problemas de saúde pública causados pelo excesso de
exposição às telas, por famílias muito ocupadas, muitas vezes em seus próprios celulares.
Importante, também, a passagem em que o manual chama atenção à questão da afetividade, que
não pode ser substituída pelas telas, experiências adquiridas por crianças em relação a jogos
inadequados podem refletir em impactos negativos no comportamento e estilo de vida até a fase
adulta. Para muito além do que os/as professores/as sentem nas instituições de educação infantil,
o excesso de exposição aos recursos tecnológicos é um problema de saúde pública, que exige
dos adultos tomada de decisão para evitar o agravamento da situação.
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Na sequência, serão tecidas algumas análises sobre a utilização dos recursos
tecnológicos na instituição de educação infantil a partir da opinião dos/as professores/as da
Escola Municipal de Educação Infantil “São Vicente”.

4.3.2 A relação dos/as professores/as pesquisados/as com as tecnologias nas práticas
pedagógicas

Todos os/as professores/as participantes desta pesquisa relataram que utilizam recursos
tecnológicos como ferramentas pedagógicas, dentre estes, os aparelhos e dispositivos mais
citados pelos entrevistados/as são televisão – 11 respostas, aparelho de som ou caixa de som –
9 respostas, notebook – 6 respostas, celular – 5 respostas. Os aplicativos mais citados são
YouTube, Google Drive, Inshot, Kinemaster e Snaptube com 2 respostas. As atividades mais
citadas nas quais os/as professores/as utilizam ferramentas tecnológicas são músicas, vídeos e
filmes. A internet foi citada 3 vezes.
No Quadro 13, apresentamos as atividades mais citadas pelos/as professores/as ao
realizar o uso das tecnologias digitais, agrupadas de acordo com a semelhança das respostas:
Quadro 13 – Atividades mais citadas pelos/as professores/as com uso das tecnologias
Objetivos, finalidades
Pesquisar conteúdos, procurar estratégias para tornar as aulas atrativas.
Oferecer atividades diferenciadas para as crianças e também para ajudar e melhorar,
diversificando as atividades.
A gente faz um planejamento e a gente utiliza às vezes a televisão como ferramenta pra pôr
uma música ou até mesmo pra trabalhar uma história que a gente conecta o notebook, com
o objetivo de trazer algum benefício para eles.
Musiquinhas e filmes, sempre tendo um propósito, o que pode agregar para a vida das
crianças.
Às vezes para alguma história, às vezes até como caixa de som, ou celular bastante assim
para músicas, e a finalidade é tornar mais atrativo mesmo.
Utilizo a televisão às vezes para passar uma história porque tem muita coisa boa que tu
pode utilizar no Youtube, muita contação de história legal e é algo diferente porque, eles, a
gente precisa trazer esse diferente, porque eles sabem que têm.
Às vezes questão ali da apostila né que a gente utiliza para reproduzir aquilo que tem
porque às vezes não tem um recurso ali do livro ou coisa assim, você passa, mas você
sempre tem que ter você tem que fazer uma ligação né, na sala de aula não só passar ou
utilizar aquele recurso como mata tempo, tu tem que ter um objetivo e a partir dali você
continuar o teu trabalho, tem que dar andamento ao teu trabalho né, tem uma sequência.
Em algumas situações para ouvir histórias, cantar e dançar com as crianças.
Internet para vídeos educativos, histórias e músicas, mas sempre com objetivos claros.
Na TV também a gente procura de forma pedagógica, claro utilizar desenhos e músicas
também onde eles podem ver a forma como se dança, os passos, gestos, movimentos. E
essas músicas e esses desenhos, são adequados para essa faixa etária, sim, porque a gente
procura trabalhar conforme a BNCC, né.
Trabalhar jogos de movimento, danças e várias outras situações.
Tornar as aulas mais atraentes, envolvendo os alunos, participando mais, facilitando o
aprendizado.
Para mostrar uma história diferente, ou uma música, com o objetivo e o tema das

Sujeitos
Lis, Maitê, Rita,
Mareli,
Diana,
Suelen, Lara, Isis,
Sara,
Anigroj,
Carolina,
Jailson,
Rafaela, Maria, Bia
– 15 respostas.
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atividades que estamos desenvolvendo em sala.
Objetivo da compreensão e familiaridade da Língua Inglesa, oralidade e conhecimento
cultural.
O objetivo é estar trabalhando letras, números, cantigas, coisas que com esse recurso fica
mais fácil captar a atenção da criança, para planejar as atividades.
A prática muitas vezes no final da aula enquanto eles têm que esperar ouvir alguma música
ou assistir algum vídeo que é o momento da espera de sair da sala para ir para casa, para
aprender músicas, sons da natureza, ouvir histórias.
Com finalidade deles poderem estar olhando em muitos casos na prática a complementação
do que é lhes passado na teoria.
Para edição de apostilas e edição de vídeos.
Fonte: elaborado pela pesquisadora.

Isabella

Igor
Larissa

Em suas respostas, 15 professores/as desta amostra declararam que utilizam os recursos
tecnológicos para o planejamento e a pesquisa de conteúdos, para tornar as atividades mais
atrativas, trazer algo diferente, captar a atenção; outros profissionais citaram que utilizam os
recursos tecnológicos para ouvir histórias, cantar e dançar com as crianças. As professoras
Maitê e Sara relataram que têm muitas histórias interessantes, as quais não se tem acesso ao
livro físico, então realizam o trabalho pedagógico com a história narrada no Youtube. A
Professora Bia relatou que utiliza com “objetivo da compreensão e familiaridade da Língua
Inglesa, oralidade e conhecimento cultural” (Entrevista escrita concedida à pesquisa na data de
30 de junho de 2021), e o Professor Jailson citou “Na minha disciplina de educação física
consigo trabalhar jogos de movimento, danças e várias outras situações.” (Entrevista escrita
concedida à pesquisa na data de 30 de junho de 2021). A Professora Isabella comentou sobre
uma situação específica da instituição, o momento da saída das crianças, no qual elas assistem à
televisão, enquanto aguardam um responsável que vem buscá-las, evitando, assim, tumultos e
atropelos, em razão do número elevado de crianças que frequentam a instituição.
Desse modo, podemos afirmar que os/as professores/as da instituição pesquisada fazem
uso dos recursos tecnológicos em suas atividades, procurando ter objetivos específicos,
conforme os temas a serem trabalhados com as crianças e prezam por tornarem as atividades
mais atrativas e interessantes. A Professora Carolina argumenta “E essas músicas e esses
desenhos, são adequados para essa faixa etária, sim, porque a gente procura trabalhar conforme
a BNCC, né.” (Entrevista concedida à pesquisa, na data de 21 de junho de 2021, às 9h45min,
horário aproximado). Assim, percebemos que este uso é feito com objetivos específicos, de
maneira a contribuir e enriquecer as práticas pedagógicas.
Para além do uso que estes/as professores/as realizam das tecnologias digitais, podemos
perceber que há muito potencial a ser explorado. Isso é demonstrado na pesquisa de SouzaNeto e Lunardi-Mendes (2017, p. 518), quando afirmam que “[...] elas apresentam muitas
possibilidades que não estão sendo descortinadas em meio às práticas escolares por falta de
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conhecimento específico sobre a linguagem para lidar com as TDIC 8 (fluência digital), bem
como falta de conhecimento pedagógico (fluência pedagógica).” Para construir a fluência
digital, é necessária a apropriação das tecnologias digitais de informação e comunicação, em
uma postura ativa em relação à formação.
O/a professor/a fundamentalmente precisa reconhecer os conhecimentos técnicos e
tecnológicos, adquiridos em sua formação, relacioná-los com os saberes pedagógicos inerentes
à docência e também com o conteúdo específico a ser trabalhado. Quanto mais fluência digital,
mais o/a professor/a consegue explorar as tecnologias digitais e suas potencialidades em suas
práticas pedagógicas. Todavia, esta se adquire aprendendo a usar as tecnologias digitais,
praticando, inserindo no contexto didático-pedagógico. Aprender a manusear antes de praticar
em sala de aula é importante, pois confere ao profissional segurança e autoconfiança (SOUZANETO; LUNARDI-MENDES, 2017).
Existe uma variedade muito grande de recursos tecnológicos à disposição, porém
quando o/a professor/a se propõe a fazer uso dessas ferramentas, deve ter objetivos bem
definidos, para que consiga promover o desenvolvimento das crianças, favorecendo a formação
de aprendizagens significativas, compartilhando significados por intermédio da interação entre
o conteúdo da aprendizagem e a construção de significados por meio da ação das crianças com
os conteúdos. O/a professor/a pode envolver-se diretamente na interação, bem como preparar
materiais e atividades, mas “[...] seu papel é decisivo e sua influência determinante.”
(PALACIOS; COLL; MARCHESI, 1995). Destacamos que o papel do/a professor/a é
realmente decisivo, na mediação dos recursos tecnológicos como uma ferramenta que auxilie o
desenvolvimento da criança, bem como sua influência determinante. De nada adianta preparar
uma atividade maravilhosa, com os melhores recursos tecnológicos, se não souber olhar, estar
presente e manter vínculo afetivo com a criança. A presença do/a professor/a, sua atenção e
mediação em relação ao conteúdo do material que dispõe para as crianças é fundamental na
ação pedagógica.
Em relação ao potencial educativo dos recursos tecnológicos na educação infantil, as
Professoras Lis, Maitê e Bia afirmam que o trabalho com as ferramentas tecnológicas deve ser
orientado pelo/a professor/a que faz a mediação e a fundamentação do trabalho. O professor
Jailson afirma que as tecnologias têm um poder enorme de ensinar, quando bem empregadas, e
a Professora Rita considera que elas devem auxiliar no processo ensino-aprendizagem. A
Professora Rafaela complementa que as ferramentas tecnológicas tornam as atividades mais
dinâmicas, e a Professora Isis concorda, dizendo que as crianças aprendem rapidamente com
8
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seu uso. Para inserir os recursos tecnológicos na educação infantil, é preciso ter como objetivo
auxiliar o processo educativo, articular saberes teóricos e práticos, colocando-se como
estimulador da aprendizagem, partindo de situações reais e promovendo a resolução de
problemas por parte das crianças. Takemoto (2014) conclui que as tecnologias digitais são
aliadas na educação, pela sua contribuição para a construção dos conhecimentos na interação
com os pares, tendo na figura do/a professor/a o/a mediador/a e as tecnologias digitais
ferramentas para promover aulas mais dinâmicas e significativas.
A Professora Maria levanta outro ponto importante: “Penso que o uso das ferramentas
tecnológicas só tem potencial educativo, quando existe uma intencionalidade educativa, quando
por meio de um recurso acontece a internalização do conhecimento, ou de um conteúdo já
trabalhado.” (Entrevista escrita concedida à pesquisa pela Professora Maria, na data de 21 de
junho de 2021). Essa resposta também é compartilhada pela Professora Suelen, que destaca que
os recursos tecnológicos têm muita influência na educação das crianças, porque as crianças
imitam, reproduzem e interagem com o que visualizam nas telas. Intencionalidade educativa
significa que a atividade que será proposta à criança tem o objetivo de proporcionar a
aprendizagem da criança, intencionalmente, por meio da mediação do/a professor/a,
respeitando o interesse das crianças, tendo presente o momento atual, permeado pelas
tecnologias e considerando que a atividade principal da educação infantil é o brincar.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Encerrando o debate, porém sem pretensões de finalizá-lo e tirar conclusões absolutas,
retomamos o problema que nos levou a pesquisar, qual é o lugar e o papel das tecnologias na
EMEI “São Vicente”, no município de Itapiranga, SC, considerando a compreensão de crianças
de três e seis anos, famílias e profissionais que atuam na educação infantil?
Partindo do problema de pesquisa proposto para este estudo, realizamos uma pesquisa
empírica com crianças de cinco e seis anos, com famílias e com professores/as, utilizando os
procedimentos Desenhos-Estórias com Tema para a coleta de dados com crianças,
questionários na pesquisa com famílias e entrevistas semiestruturadas para coleta de dados com
professores/as.
A partir do objetivo específico “Conhecer as crianças de três a seis anos que são
atendidas na EMEI ‘São Vicente’, no município de Itapiranga, SC, e suas relações com os
recursos tecnológicos”, nos propomos a pesquisar com as crianças, por meio do procedimento
Desenhos-Estórias com Tema. Buscamos, dessa forma, oportunizar momentos de diálogo e de
escuta, instigando e encorajando as crianças a falar, como pode ser observado nos diálogos
transcritos ao longo do texto, como também, respeitando quando elas não queriam se prolongar
no assunto. Ficou expresso de forma notória, nessa intervenção, nos desenhos, nos gestos e nas
manifestações das crianças, que elas interpretam, significam e constroem suas experiências, a si
próprias e aos outros. As diferentes maneiras de expressão, as palavras, os gestos, sorrisos,
silêncios, timidez, bem como suas produções por meio dos desenhos são estratégias para a
compreensão das crianças e suas culturas.
Nos desenhos e nas respostas das crianças que participaram desta pesquisa, verificamos
que elas brincam com brinquedos tidos como tradicionais, com animais de estimação, com
primos e primas, avós e também fazem suas experiências com as tecnologias. Desse modo,
podemos destacar a evidência das brincadeiras com os animais e em espaços abertos, na
natureza, como um achado importante deste estudo, pois essas atividades trazem inúmeros
benefícios às crianças, como a formação de empatia, desenvolvem a afetividade, estimulam a
responsabilidade, aproximam as crianças da natureza. Além disso, o contato com os elementos
da natureza afasta as crianças dos brinquedos plastificados, do consumismo, do excesso de
contato com as tecnologias e proporciona atividades de movimento e criação, muito
importantes na fase das crianças de três a seis anos. Os espaços em meio à natureza são comuns
no município em que a pesquisa foi realizada, facilitando essas interações.
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As crianças da amostra pesquisada demonstram gosto pelos brinquedos e brincadeiras
que envolvem recursos tecnológicos, assistem a filmes, vídeos e fazem experiências com jogos
interativos. Ao mesmo tempo, brincam com seus brinquedos e transportam para as brincadeiras
elementos do mundo digital, produzindo significados, construindo relações e interações. Assim
vão construindo e produzindo suas culturas infantis, transitando entre as brincadeiras na
natureza e o brincar tecnologizante.
Entender como as famílias compreendem a utilização dos recursos tecnológicos no
contexto familiar e na rotina da criança foi o objetivo que nos levou a pesquisar com as famílias.
Desse modo, encontramos evidências de que as famílias investigadas demonstram preocupação
em acompanhar as crianças quando fazem suas interações com as tecnologias, percebendo a
importância de estarem atentas ao tempo que as crianças ficam expostas aos recursos
tecnológicos, apontando a necessidade do olhar crítico e reflexivo em relação ao conteúdo com
o qual as crianças interagem. No contexto familiar, a organização da rotina em relação aos
recursos tecnológicos apresenta formas diferenciadas, conforme as especificidades de cada
família. Na pesquisa com famílias também houve destaque às brincadeiras envolvendo animais
de estimação e brinquedos tidos como tradicionais, confirmando as manifestações das crianças
do estudo.
A compreensão dos/as professores/as da instituição pesquisada em relação ao uso das
tecnologias na educação infantil, diz respeito a utilizá-las como ferramenta pedagógica, que
auxilie a tornar as atividades mais atrativas e facilite a aprendizagem, sempre tendo objetivos
de aprendizagem e desenvolvimento específicos e com intencionalidade pedagógica. É preciso
considerar que na educação infantil as brincadeiras e as interações são fundamentais. Todos
os/as professores/as utilizam recursos tecnológicos como ferramentas auxiliares nas práticas
pedagógicas, porém com cautela e objetivos específicos.
Diante do exposto, podemos retomar alguns aspectos a respeito da compreensão dos/as
professores/as quanto à educação digital, como a utilização das ferramentas digitais no
processo de ensino-aprendizagem, melhorando as práticas pedagógicas, tornando a
aprendizagem mais dinâmica, exercendo a fluência digital. Por outro lado, os/as professores/as
como adultos responsáveis pela formação das crianças, precisam assumir seu papel na
formação de habilidades digitais, para que as crianças tenham experiências positivas e saibam
utilizar as tecnologias com segurança e consciência.
Famílias e professores/as têm um papel fundamental na promoção da educação digital
das crianças, objetivando que elas aprendam a utilizar as tecnologias em seu benefício e de
maneira crítica, além de garantir que haja o equilíbrio entre o uso das tecnologias e o brincar
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ativamente, que é diferente do consumismo de jogos e vídeos nas telas, os quais deixam as
crianças passivas.
Acreditamos que esta pesquisa pode trazer inúmeras contribuições para melhorar a ação
pedagógica de professores/as da educação infantil do município de Itapiranga, SC, no sentido
de desconstruir um modelo de criança ideal, que precisa aprender conteúdos e ser preparada
para o ensino fundamental, bem como avançar na implantação de uma proposta pedagógica que
tenha como eixo central a relação da criança com o saber, oportunizando a criação de novos
desafios e construindo novas realidades. Também no sentido de formação continuada para a
fluência digital, habilitando os/as professores/as para o trabalho com as tecnologias digitais,
aplicativos e sites de pesquisa, como também, com cuidados em relação aos conteúdos do
material oferecido às crianças.
Em relação às famílias, esta pesquisa pode contribuir no sentido de orientação quanto à
importância de cuidados com a criança em relação ao tempo de exposição às tecnologias e
alertando sobre perigos potenciais a que elas ficam expostas enquanto estão conectadas nas
redes, bem como conhecer as habilidades necessárias para um ambiente de internet seguro.
Pesquisar com as crianças, ouvindo o que elas têm a dizer, é um caminho possível para
atribuir novos sentidos às suas culturas, entender as formas como interagem e desconstruir
conceitos baseados em teorias de crianças idealizadas. É preciso compreender as crianças, em
seus espaços, suas realidades, suas relações com o brincar na natureza e o brincar
tecnologizante, de modo que estes aspectos, incorporados na visão dos/as professores/as e das
instituições de educação infantil, ajudem a promover experiências formativas ricas em
aprendizados dinâmicos. Esperamos que este estudo possa estimular novas pesquisas com
crianças, ouvindo o que elas dizem, explorando aspectos relacionados às tecnologias e
vivências das crianças em outros contextos e em outros níveis de ensino. Para pesquisar com as
crianças é importante considerar todos os aspectos que envolvem a ética em pesquisa, porém é
uma atividade muito gratificante, desafiadora e que traz uma satisfação incrível.
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APÊNDICE A – Roteiro entrevista para crianças – desenho-estória
ÁREA DAS CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO

O que mais gosta de fazer quando não está na escola?
1- A partir do que foi indicado pela criança, pergunta-se: Por que gosta de brincar
disso?
2- Você tem jogos eletrônicos? Quais e que jogos? (Compreendo que é melhor deixar
livre a possibilidade de resposta do que direcioná-la).
3- Você brinca neles? Quanto tempo, por dia, você fica brincando com esses jogos?
4- Qual é o eletrônico que você mais gosta? Qual você gosta menos? Por quê?
5- Quando você está jogando ou assistindo algo no notebook, celular, tablet, o que
você sente: fica triste, feliz, cheio de energia?
6- Você gostaria de ser algum personagem de algum dos jogos ou desenhos que assiste?
Qual? Por quê?
7- Você assiste e joga sozinho ou alguém te acompanha? Quem?
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APÊNDICE B – Formulário questionário famílias
ÁREA DAS CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO
Prezado(a) pai, mãe ou responsável!
Cumprimentando-o(a) cordialmente entramos em contato para solicitar a sua gentileza e
colaboração no sentido de responder o questionário sequente que faz parte da pesquisa que
estou desenvolvendo no Mestrado em Educação. A pesquisa envolve questões do Projeto de
Pesquisa intitulado “Impactos das tecnologias no desenvolvimento de crianças de três a seis
anos”.
Contamos com a sua colaboração na organização das respostas às questões!
Atenciosamente,
As pesquisadoras:
Roseli Schaefer Rauscher
Maria Teresa Ceron Trevisol
Questionário pai, mãe ou responsável
Instruções: Por favor, responda todas as questões. Não há respostas certas ou erradas, responda
da forma como você compreende o que está sendo solicitado. Suas respostas serão mantidas em
sigilo pelas pesquisadoras.
1. Dados de Identificação:
Grau de parentesco com a criança: ( ) pai ( ) mãe ( ) responsável
Idade: _____ anos.
Formação: ( ) Ensino fundamental
( ) Ensino médio ( ) Ensino Superior
Profissão:_____________________________________
2. Questionário
a. Quais são os brinquedos e brincadeiras que vocês oferecem a seu(a) filho(a)? Por que
vocês selecionaram esses brinquedos e brincadeiras?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________
b. O que a criança faz em casa quando não está brincando? Descreva.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
c. Seu(a) filho(a) tem acesso a recursos eletrônicos (celular, computador, notebook, tablet
ou outro)?
( ) Não ( )Sim. Quais?__________________________________________
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d. Como sua família organiza a rotina das crianças em relação aos recursos tecnológicos?
Vocês acompanham a criança quando ela assiste, joga ou interage com as telas?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
e. Quanto tempo vocês permitem que a criança utilize os recursos tecnológicos?
Diariamente, semanalmente, quantas horas?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
f. Vocês compreendem que os recursos tecnológicos contribuem para o desenvolvimento
da criança? Como vocês avaliam o potencial educativo das tecnologias nas crianças
pequenas?
Relate:_________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________
g. Você considera que os pais devem contribuir para uma educação digital de seus filhos?
Comente seu posicionamento a esse respeito:
________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________
h. No período da pandemia, o que as crianças fizeram quando ficaram fora da escola?
Relate a rotina de seu filho nesse período em que não foi para a escola:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________
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APÊNDICE C – Transcrição questionário famílias
Família de Letícia
a. Bolas, bonecas, casinhas, bicicleta, jogos didáticos/educativos. Para o desenvolvimento
cognitivo, social, emocional, a interação, equilíbrio, motricidade.
b. Olha TV, ajuda na rotina diária, dialoga com a família.
c. Sim, celular.
d. Sim, sempre acompanho, ela tem limite de tempo e os jogos são supervisionados.
e. Tem diariamente no máximo 2 horas.
f. Contribuem, tanto os jogos quanto os desenhos e cantigas são internalizadas e compreendidas
por isso a necessidade da seleção dos mesmos.
g. Sim, devem contribuir ao delimitar quais conteúdos, tempo e também refletir sobre o que é
real e imaginário.
h. Dormia até mais tarde possibilitando o trabalho da mãe de manhã. Brincava com o cachorro
no quarto e assistia TV. Na pandemia passou tempo com os avós no interior e o pai.
Família de Bruno
a. Quebra-cabeças, brinquedos de desenho animado, carinho, bola. Para estimular a imaginação,
fala.
b. Tenta ajudar a fazer algumas tarefas, assiste TV, ajuda o vô e a vó.
c. Não.
d. Ela assiste somente TV. Sempre com alguém.
e. (Não respondeu).
f. Não, distrai elas para o básico na escola que é ler e escrever com o lápis.
g. Sim.
h. Brinca com bicicleta, carrinho gato, cachorro, areia, corre, pula.
Família de Lara
a. Jogos, bonecas, materiais para confeccionar seus próprios brinquedos.
b. Assiste TV, desenhos, filmes.
c. Sim, celular.
d. Na maioria das vezes assistimos juntos.
e. Diariamente, 1 hora.
f. No período de isolamento acho bem importante, pois intertem as crianças.
g. Sim, assim sempre sabemos em qual nível eles estão.
h. Ficam em casa.
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Família de Valdecir
a. No celular, vídeos do Youtube e jogos (alguns online) em casa brinquedos e atividades ao ar
livre (casa avós brincadeiras com primo e primas duas vezes à semana).
b. Quando não está brincando com os brinquedos dele, ala assiste televisão na internet, ou então
ele assiste os mesmos programas que passam na tv no celular (programas infantis e jogos
infantis).
c. Sim, celular e TV Smart.
d. Não existe uma organização exata, mas quando ele utiliza acompanhamos sempre.
e. 4 à 5 horas por dia de forma intermitente. Diariamente.
f. Sim. De forma muito boa, desde que não haja excessos, porque as crianças precisam brincar e
entrejir (interagir) com outras crianças.
g. Sim, desde que haja um equilíbrio entre as atividades que se usa a tecnologia e demais
atividades cotidianas.
h. Brincadeiras com seus brinquedos e também usando as tecnologias por casa (celular e TV
Smart ).
Família de Leo
a. Carrinhos, jogos, bonecos, ferramentas de brinquedo, etc. São brinquedos que ele gosta e
desenvolvem a imaginação.
b. Conversa, conta coisas do dia a dia, que aprendeu, lê, escreve, assiste desenho, joga no
celular.
c. Sim , celular.
d. Ele assiste desenhos infantil do Youtube e joga no celular. Eu sei o que ele assiste ou joga às
vezes eu estou junto e outras eu estou por perto.
e. Não tem um tempo definido. Geralmente ele se cansa depois de um tempo e busca outra
atividade.
f. Acredito sim que os recursos tecnológicos contribuem para o desenvolvimento, pois eles dão
acesso a diferentes informações desenvolvendo o conhecimento e os questionamentos da
criança.
g. Devem contribuir sim orientando a criança a usar a tecnologia como meio para o
desenvolvimento pessoal.
h. Nos primeiros 5 meses ele fiou somente em casa brincando, fazendo as atividades da escola,
assistindo tv, jogando entre outras atividades do cotidiano. Depois desse período começamos a
fazer atividades ao ar livre, como andar de bicicleta, ir na praça e caminhadas. Aos poucos
fomos voltando às atividades normais e o contato com amigos.
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Família de Lucas
a. Lucas ama andar a cavalo, brincar de fazendinha com os bichos, brincar e cuidar do seu
cachorrinho. Brinca muito de faz conta com os cavalos. Influência e gosto que a família tem
por essas atividades.
b. É uma criança que brinca muito, ele vive o mundo da fazenda/cavalos em sua imaginação.
Quando senta para assistir televisão, sempre está rodeado dos seus bichinhos/brinquedos.
c. Sim, televisão. Celular (raras vezes), cm supervisão do que assiste.
d. O celular é usado principalmente quando tem atividade (cantos, histórias...) da escola. Às
vezes assiste vídeos (ele gosta de cavalos/bois e infantis. Ainda não tem acesso a jogos.
Quando tem o celular sempre está acompanhado por alguém.
e. Na semana casa tem mais acesso a TV (mais ou menos 3 horas por dia). Na semana aula
assiste um desenho de tardezinha, e acompanha o que os pais assistem.
f. Se usado e aproveitado de forma a contribuir no desenvolvimento é válido. Deve somar nas
aprendizagens/ complementar as atividades.
g. Sim, estamos num momento em que usamos muito as tecnologias digitais. Precisamos
ensinar/ajudar a usar de maneira a contribuir/somar no desenvolvimento.
h. Foi um desafio muito grande, conseguir organizar o tempo, e fazer ele entender que ao
mesmo tempo, que eu/mãe estava em casa com ele-precisava trabalhar. Passar muitas horas no
computador/celular, e muitas vezes até pedindo para assistir TV, para dar conta das aulas
remotas. Mas ao mesmo tempo foi um ano maravilhoso! Poder acompanhar e participar de
todas as atividades. Desde tomar café, almoçar... Brincar muito, fazer as atividades da escola.
De final de semana ir para o interior andar a cavalo, uma das coisas que mais gosta de fazer.
Andava muito de bicicleta (aprendeu a andar sem rodinhas). Conversar com a vovó durante o
dia, nas suas brincadeiras. Foi um ano de muitas aprendizagens e vivido principalmente em
família.
Família de Paulo
a. Carrinhos, lápis e papel, bola, bicicleta.
b. Assiste um pouco de TV, mas na maioria das vezes está brincando.
c. Sim, tablet de vez em quando, muito pouco.
d. Deixamos muito pouco, e sempre que utiliza estamos por perto sempre de olho, no que ele
está olhando ou jogando.
e. Semanalmente algumas horas, 1 hora por aí.
f. Olha acho que deixar muito tempo ou sem vigia de um adulto, a criança fica viciado
perdendo a noção de tudo, tempo.
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g. Não digo que não seja bom mas precisa ser bem disciplinado, par que saiba usar e não ser
um viciado.
h. Ficou em casa, pouca tecnologia, sempre brinca com os carrinhos, bola, bicicleta, fazer
atividades como pular amarelinha, corda, jogos de memória entre outros.
Família de Luana
a. Bonecas, jogos, quebra cabeça, bola, bambolê... Brincadeiras: casinha, escolinha, adivinha...
Selecionamos estas atividades porque são atividades que a Luana gosta e ajudam no seu
desenvolvimento. Ela fica conosco e tenta ajudar nos afazeres. Tem o período que assiste
televisão.
c. Sim, celular ou computador.
d. Sim, nós acompanhamos o que assiste e principalmente os acessos a internet, ela tem
somente jogos e programas definidos.
e. Não é diariamente, o máximo é de uma hora.
f. Acredito que estes recursos contribuem muito quando usados de maneira adequada, existe
hoje muita coisa lúdica: músicas, histórias relacionada às tecnologias.
g. Sim, essa questão é muito importante. Desde pequena a criança precisa saber que existem
limites, saber que tem coisas boas e ruins.
h. Luana brincou muito, vivenciou coisas novas, fomos muito para o sítio dos avós, dar valor
para plantas, animais...
Família de Marinete
a. Lego, quebra cabeça, amarelinha, corda, balanço, bonecas, jogo da memória, bicicleta,
patinete, pega-pega, esconde-esconde, adivinhas entre outros.
b. Assiste televisão, dorme, faz as atividades escolares, anda fora no pátio, senta e conversa
com a família.
c. Sim, celular e tablet.
d. Normalmente observamos o que assiste, e o tempo que fica interagindo com as tecnologias.
e. Diariamente 1 hora e meia.
f. Sim, o potencial educativo com relação às tecnologias pode ser positivo, desde que seja
usado com limites e que seja supervisionado uma vez que os nossos pequenos não possuem
essa autonomia par administrar esses meios.
g. Acredito que o acesso às tecnologias no mundo atual se faz necessário, porém sempre ao
olhar dos responsáveis.
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h. Brincava, ajudava no envolvimento com algumas funções da casa como ajudar a estender
roupas, recolher os brinquedos e objetos, brincar fora no pátio, brincar com os animais fora,
massinha de modelar, tinta, balanço assistir televisão, jogos e brincadeiras.
Família de Bernardo
a. Carrinhos, bicicleta, bola. Porque ele gosta bastante.
b. Olha desenho na TV e o tablet.
c. Sim, celular e tablete.
d. Geralmente, quando assiste TV estamos juntos, no celular nem sempre.
e. Diariamente, 1 hora mais ou menos.
f. Contribuem em parte. Não é muito positiva, porque não estimula como deveria.
g. Não sou muito a favor da educação digital, melhor é em sala, com os professores.
h. Brincou com os brinquedos, andou de bicicleta, jogou bola.
Família de João
a. Carrinhos, bolas, cordas, quebra cabeças, jogos de tabuleiro, dominó, cartas, entre outros.
Para desenvolver capacidade motora e intelectual.
b. Gosta muito de assistir desenhos educativos, assistir filmes e jogar vídeo game.
c. Sim, celular e notebook.
d. Sim, estamos sempre acompanhando e assistimos ou interagimos com ele.
e. É muito difícil dar tempo certo, depende do dia e dos afazeres mas ele fica em torno de 2
horas por dia com recursos tecnológicos.
f. No meu entender as tecnologias contribuem sim para o desenvolvimento da criança. Quanto
ao potencial educativo dependendo o que se deixa assistir contribui muito.
g. Sim acho muito importante.
h. Meu filho foi para a casa do meu irmão onde continua indo no contraturno. Lá ele tem
espaço externo, animais, terra, grama e muitas formas para brincar e aprender.
Família de Beti
a. Ferramentas do papai (porque ela gosta de estar ajudando), bicicleta, patinete, motoca,
bonecas, panelinhas e outras. (para ativar as habilidades e a responsabilidade de guardá-las).
Rede (para a família toda participar).
b. Ela é muito ativa sempre está funcionando. Mas nos momentos mais calmos, assiste
desenhos e brincadeiras na TV ou celular (canta junto, dança) e faz os trabalhos da escola.
c. Sim, celular.
d. Todo dia um pouquinho. Sempre estamos presentes. Não tem acesso livre para qualquer
recurso (desenhos, aplicativo).
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e. Diariamente, 1 a 2 horas.
f. Sim. É um recurso muito chamativo. Por isso temos que estar atentos a tudo que podem ter
acesso.
g. Sim, porque vivemos num mundo tecnológico e que cada vez mais vai fazer parte da vida de
todos nós principalmente das crianças e jovens.
h. Brincou o dia todo. Assistiu TV. Olhou desenhos e brincadeiras no celular. Ajudou nas
tarefas da mamãe e do papai. Andou de bicicleta, patinete... e todos os dias temos momentos de
curtir com a família como diz o mano (fazer cosquinhas, rir, comer pipoca, chocolate, frutas...)
E não esquecer dos deveres escolares.
Família de Luara
a. Boneca, joguinhos de memória. Pra praticar a memória.
b. Fica assistindo desenho na televisão, às vezes no celular.
c. Sim, celular, televisão.
d. Sim, poucos minutos no celular.
e. Celular meia hora, na TV uma hora.
f. Sim, no tempo certo adequado com sua idade.
g. Sim, mas selecionar os programas adequados para seus filhos.
h. Ficou na tata, brincava com seus brinquedos.
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APÊNDICE D – Roteiro de entrevistas professores/as
ÁREA DAS CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO
Prezado/a professor/a!
Cumprimentando-o(a) cordialmente entramos em contato para solicitar a sua gentileza e
colaboração no sentido de responder o questionário sequente que faz parte da pesquisa que
estou desenvolvendo no Mestrado em Educação. A pesquisa envolve questões do Projeto de
Pesquisa intitulado “Impactos das tecnologias no desenvolvimento de crianças de três a seis
anos”.
Contamos com a sua colaboração na organização das respostas às questões!
Atenciosamente,
As pesquisadoras:
Roseli Rauscher
Maria Teresa Ceron Trevisol
Questionário professoras, professores e equipe diretiva
Instruções: Por favor, responda todas as questões. Não há respostas certas ou erradas, responda
da forma como você compreende o que está sendo solicitado. Suas respostas serão mantidas em
sigilo pelas pesquisadoras.
3. Dados de Identificação:
Gênero: ( ) Masculino
( ) Feminino
Idade:
Formação:
Magistério ( )SIM ( )NÃO
Graduação ( ) SIM ( )NÃO Qual/quais___________________________________
Especialização ( ) SIM ( )NÃO Qual/quais_______________________________
Mestrado/Doutorado ( ) SIM ( )NÃO Qual/quais___________________________
Tempo de atuação na escola:
( )menos de 5 anos
( )entre 5 e 10 anos
( )entre 10 e 15 anos
( )entre 15 e 20 anos
( )mais de 20 anos
Sua função na escola:
( )professor (a) em sala de aula
( )gestor (a)
( )outra função, qual? ___________________
Qual a carga horária semanal que você trabalha:
( )20 horas
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(
(
(
(

)25 horas
)30 horas
)40 horas
)mais de 40 horas
4. Questões:
a) Como você avalia a utilização dos recursos tecnológicos por parte das crianças?
Descreva seu posicionamento a esse respeito.
b) Como você avalia o potencial educativo das tecnologias nas crianças pequenas? Relate
seu entendimento a esse respeito.
c) O que você observa na escola que as crianças falam e representam sobre a utilização
dos recursos tecnológicos? Do que eles falam, de jogos, filmes, desenhos, músicas?
Reproduzem cenas nas brincadeiras, imitam personagens? Relate seu entendimento a
esse respeito.
d) Você utiliza os recursos tecnológicos como ferramenta pedagógica? Quais? Com que
objetivos, finalidade?
e) O que seria educação digital para você? Você considera importante que as crianças
sejam educadas para o uso consciente e seguro dos recursos tecnológicos? Com deveria
ser esta educação digital, de que forma?
f) Como você compreende a influência dos recursos tecnológicos no desenvolvimento
infantil? Você verifica pontos positivos e negativos? Quais? Destaque-os.
g) Em relação ao tempo de pandemia, você percebeu alterações, mudanças nas crianças?
Em que aspectos? Você compreende que o tempo em que as crianças não estiveram
frequentando a escola, no formato presencial, as estimulou à utilização dos recursos
tecnológicos? Isso causou uma maior exposição aos recursos tecnológicos? Manifeste
seu posicionamento.
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APÊNDICE E – Transcrição entrevistas professores/as
Professora Mareli
a)Se usados de forma inteligente e não de forma exagerada eu acho muito bom.
b)Elas podem auxiliar na educação e desenvolvimento infantil.
c)Eles falam muito de personagens, principalmente de desenhos, onde alguns imitam os
mesmos na brincadeiras.
d)Uso sim, a internet, celular, televisão, com a finalidade de pesquisar conteúdos, procurar
estratégias para tornar as aulas atrativas.
e)Educação digital se refere a prática de ensino que inclui suportes de tecnologias digitais em
nossas aulas. Os alunos da educação digital são os alunos de hoje e tendem a ser mais
autônomos, conectados.
f)Eu acho que os recursos tecnológicos influenciam diretamente no desenvolvimento infantil
podendo ser benéfica com o uso direcionado, ou prejudicial com uso intenso e sem propósito.
g)Com certeza a pandemia refletiu sobre o aumento do uso nos recursos tecnológicos, pois ela
se tornou o principal meio de informação para as mesmas. A tecnologia faz parta da vida das
crianças muito cedo. E não incentivar seu uso nas escolas é negar sua presença na vida dos
alunos.
Professora Diana
a)Desde que monitorado e com tempo estipulado, penso que é bom as crianças terem acesso às
tecnologias.
b)A tecnologia quando usada corretamente é uma ferramenta importante que pode ser usada em
sala no processo ensino-aprendizagem com jogos educativos e até mesmo músicas e filmes,
desenhos animados. Claro, sempre o uso deve ter um objetivo específico.
c)Percebe-se que as crianças na sua grande maioria utilizam recursos tecnológicos,
principalmente os jogos, como o Minecraft. As crianças, mais especificamente do pré,
conversam entre elas sobre esses jogos. As crianças menores usam mais as tecnologias para
assistir desenhos animados, como Galinha Pintadinha , Masha e o Urso, Pepa Pig, Pocoyo,
Patrulha Canina e a febre do momento, Dinossauros. As crianças do Maternal também gostam
muito dos personagens, como Homem Aranha, Capitão América, da Marvel. Imitam os
personagens, principalmente na hora de brincar e parque onde fazem da conta que são SuperHeróis. As meninas já percebe-se que gostam mais de desenhos animados relacionados às
princesas ou algo desse tipo, onde elas colocam toda a sua imaginação nas brincadeiras,
principalmente de casinha. Essas brincadeiras saudáveis, onde as crianças pegam de referencia
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as tecnologias aguçam a imaginação delas a concentração e a socialização, pois elas comentam
e interagem com outras crianças o que estão assistindo. Mas devemos ficar sempre em alerta,
monitorando oque estão assistindo, porque a internet também trás jogos, desenhos, músicas que
não são nada educativos e podem com isso, induzir à brincadeiras nem um pouco adequadas.
d)Sim, Notebook, celular, tablet, caixa de som com Bluetooth. Com a finalidade de oferecer
atividades diferenciadas para as crianças e também para ajudar e melhorar, diversificando as
atividades.
e)Educação digital é a prática de utilizar meios tecnológicos em métodos de ensino,
frequentemente aliados à adoção de processos mais dinâmicos de aprendizagem. Devemos
aproveitar a fase do ser Criança e ampliar os seus conhecimentos e desenvoltura para brincar e
também para criar hábitos saudáveis no mundo digital. E no mundo de hoje, parece que as
crianças já nasceram sabendo fazer uso da tecnologia, como celulares, tablet, videogames. E
como as crianças estão em fase de crescimento e de desenvolvimento da personalidade e de
aptidões individuais, se torna tão essencial prestar atenção nos hábitos que elas manifestam e
estabelecem para que sejam positivos e imprimam bons resultados futuros. A educação digital
precisa ser usada a favor da aprendizagem. Ao invés de reclamar do uso dos celulares na sala
de aula, seria interessante os professores passarem a usar o celular para empregar novos valores.
O uso das tecnologias já faz parte da vida dessas novas gerações fora da sala de aula. O uso das
tecnologias é benéfico pois auxilia para aumentar o dinamismo das aulas.
f)Torna as aulas mais atraentes e inovadoras. Contribui para a diminuição da evasão escolar,
pois mesmo alunos com dificuldades ou facilidades de aprendizagem, desperta o interesse dos
mesmos. Melhora a qualidade da educação. Auxilia os educadores a descobrir novas estratégias
para aperfeiçoar o processo ensino-aprendizagem e descobrir novas tecnologias. Auxilia na
melhoria do desempenho, aumentando a produtividade na lição de casa. A criança que tem
acesso ás tecnologias tem mais facilidade de comunicação e interação com outras pessoas e
crianças.
g)As crianças ficaram bastante tempo dentro de casa, não tendo contato com a escola,
professores, colegas e outras pessoas. A tecnologia foi uma grande aliada, desde às crianças
menores aos jovens e adolescentes que tiveram suas aulas online. Os professores também
conseguiram ter o acesso aos seus alunos, através do uso das tecnologias. Por outro lado, o uso
excessivo dos recursos tecnológicos também não é o ideal, principalmente para aquelas
crianças que iniciando o processo da fala. Da mesma forma que as tecnologias são ferramentas
necessárias neste momento de pandemia, o uso não correto das mesmas, pode prejudicar o
desenvolvimento do ensino-aprendizagem, a interação com outras crianças, a socialização. Eu
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penso que, desde que usado corretamente com tempo estipulado e monitoramento do que estão
assistindo ou fazendo, o uso das tecnologias neste momento de pandemia, facilitou, pois dessa
forma, além das crianças terem o acesso às atividades escolares, elas também tiveram uma
opção a mais de distração em casa. Percebeu-se também que como o uso das tecnologia
aumentou, muitas famílias tiveram que também aumentar a velocidade da internet, e adquirir
também mais recursos tecnológicos.
Professora Isabella
a)Na minha opinião as crianças podem ter acesso né eu acho que no momento que a gente vive
pode sim só que assim sempre acompanhado com orientação de algum adulto e tem que ver
quando que esse acesso é feito qual o objetivo não é acho que tem que ter um objetivo que
qualifica não é esse acesso por exemplo não que seja só para ocupar a criança para passar o
tempo ou por exemplo para que aquele momento a criança esteja quietinha, tem que ter um
objetivo maior, um objetivo de qualidade, penso que é não tem como a criança não tem acesso
à tecnologia no século 21, no momento que a gente vive eu acho que é isso.
b) Pensando que nem até que nem deve que ser infantil principalmente dos 3 até os 6 já eu acho
que assim um pouquinho mais presente, mas assim tem que nem eu falei antes, tu tem que
saber o que você quer quando você oferta não é qual teu objetivo em sala de aula, por exemplo,
eu vou falar como professora, aqui a minha experiência né quando eu faço uso são para coisas
mais específicas, que nem uma música, às vezes uma história e em algumas situações, por
exemplo um vídeo, um filme mas fora disso eu assim penso que poderia talvez inserir mais a
questão da pesquisa não é, só que a escola não está tão bem estruturada quanto a explorar isso
com as crianças. Pesquisar junto com as crianças você pensa? É por exemplo a ser criança tem
alguma curiosidade sobre alguma coisa muitas vezes eles perguntam a gente não sabe todas as
respostas junto com as crianças ter lá oportunidade de se tivesse como projetar né e lá pesquisar
olha é isso o que mais gostaria de saber sobre nesse sentido, daí eu penso que valida né, fora
disso não sei se de fato tem necessidade de elas estarem né experienciando né a questão mais as
mídias, as tecnologias.
c) Que eu vejo assim é seria mais no sentido de desenhos que eles assistem em casa, jogos
pouca coisa daí seria talvez a questão ah deles falar por exemplo, ham que viram isso no
desenho o nome de algum personagem que eles gostam ou a forma como se comporta né... Eles
tentam imitar os personagens também, brincar. Na minha, na minha turma eu não vejo tanto,
até talvez porque tem muitos da minha turma que vão no contra turno em outra escola. O
acesso não é tão grande mas sim às vezes imitar, ver como que é ou até talvez da forma que se
veste um personagem.
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d) Na sala de aula com a presença dos alunos ele é usado nas músicas né e quando são músicas
mais longas muitas vezes não são cantadas são só para eles também ouvir, estarem
acompanhando, são sons da natureza para os quais se tem objetivos ou finalidade, para eles ter
a percepção de que tipo de som que é e uma e outra vez história que é uma história apresentada
por exemplo na televisão ou que nem nós temos aqui a prática muitas vezes no final da aula
enquanto eles tem que esperar, ouvir alguma música ou assistir algum vídeo que é o momento
da espera de sair da sala para ir para casa.
e) Que nem eu falei antes, que quando a criança tenha acesso a isso que ela seja acompanhada
não é, para saber do que que ela de fato está ali assistindo se aquilo que ela está assistindo, tá
jogando é algo interessante para ela para a idade dela e o tempo que ela permanece com essa
tecnologia que ela interage com essa tecnologia porque a gente sabe que na idade deles isso não
é interessante que existem outras coisas muito mais relevantes para eles então assim que
tenham acompanhamento né, do tempo e do que se assiste, é essa orientação.
f) Sim, que nem assim com certeza esse período da pandemia influenciou por que eu penso que
muitas crianças elas não puderam ser acompanhadas sempre pelos pais porque os pais também
eles tinham o seu trabalho muito já tinham que igual que sair para trabalhar e a tecnologia foi
utilizado com uma ferramenta de auxiliar para passar o tempo né então assim eu acho que a
questão do desenvolvimento motor, né ahh porque quando ela está no período da escola é
ofertado diferentes atividades, brincadeiras, jogos, que desenvolvem esse aspecto da
motricidade, a questão da linguagem e o uso da máscara é uma coisa que dificulta ainda mais,
então assim se percebe a questão do desenvolvimento na fala que tem crianças que elas para a
idade delas, elas têm defasagem de fato. Então assim todas essas questões com certeza foram
porque também no caso se precisa pensar, se elas ficam muito tempo à frente da tecnologia,
elas não tem interação com outra pessoa, elas não se movimentam, elas não vão estar falando,
conversando ou cantando. Então são tudo coisas que a criança vai ficar estática, ela vai ficar só
observando, olhando, não é, a única coisa que ela vai fazer, vai olhar e ouvir, o resto ela não vai
desenvolver nada.
Professor Igor
a)A utilização dos recursos tecnológicos por parte das crianças acredito ser importante se for
usada de forma correta, pois existem conteúdos educativos em celulares, televisão. Mas os pais
devem também controlar, o que as crianças, assistem e não deixar por muito tempo.
b)Avalio como bom o potencial educativo. As crianças aprendem e desenvolvem vários
aspectos como: afetividade, coletividade, interagir com outras crianças/pessoas.
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c)O que mais se escuta é a utilização de celulares, tablet, onde assistem filminhos, músicas e
brincadeiras e depois as reproduzem no dia-a-dia.
d)Sim, utilizo os recursos tecnológicos, através de aplicativos de estudo. Utilizo em algumas
oportunidades aplicativos, vídeos do Youtube, com finalidade deles poderem estar olhando em
muitos casos na prática a complementação do que é lhes passado na teoria.
e)Educação digital é a prática de utilizar meios tecnológicos em métodos de ensino. A
utilização dessa tecnologia precisa ser segura, principalmente para as crianças menores.
f)Acredito que a influência seja muito boa, desde que seja utilizado de forma correta, pois as
tecnologias estão por todos os lugares e sua utilização está ao alcance de uma forma muito fácil.
g)As crianças tem acesso através de celulares, tablet, notebook, nesses eles assistem histórias,
vídeos educativos que ajudam no desenvolvimento delas.
Sim, a utilização dos recursos tecnológicos cresceu muito, pois foi um método encontrado para
aproximar as crianças da escola e dos professores, principalmente nas aulas de educação física,
onde foi utilizada essa tecnologia par as crianças estarem enviando vídeos, fotos das atividades
realizadas em casa.
Professora Suelen
a) Eu acho um tanto perigoso as crianças estarem utilizando esses meios porque elas ainda não
têm consciência do poder deles, então às vezes os pais permitem que as crianças fiquem muito
tempo expostas a esse tipo de influências e acaba acarretando problemas depois.
b) Eu acho que eles têm muita influência na educação das crianças porque nessa fase elas
procuram imitar muito aquilo que elas veem então elas reproduzem aquilo que elas assistem,
que elas ouvem que elas interagem.
c) Sim, muitas vezes eles fazem brincadeiras que a gente não entende e quando a gente
questiona eles, eles colocam que é do joguinho que eles estavam jogando no celular ou do
filminho que eles assistiram. Inclusive eles relatam os nomes dos personagens, nomes bem
estranhos que a gente não tem nem ideia do que seja e eles sabem dizer direitinho o que fazem
e nas brincadeiras eles imitam bastante.
d) Sim, utilizo mas com cautela, a gente utiliza bastante o computador na hora de fazer
apostilas né, que são elaboradas para os alunos que estão a distância e também na semana que
eles não estão, que eles estão em casa, também para planejar as atividades e também em sala de
aula, também que nem no caso seria mais os aparelhos de som e a televisão. O objetivo é estar
trabalhando letras, números, cantigas, coisas que com esse recurso fica mais fácil captar a
atenção da criança.
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e) Para mim educação digital é dar os pontos básicos para a criança saber como lidar com esses
meios de comunicação, mas deveria ser algo bem além disso também e muitas vezes essa parte
é esquecida, seria ensinar a criança o tempo que ela deve permanecer ali e mostrar para ela que
além do computador, do celular, existem outras formas de estar brincando que trazem bem mais
benefícios para ela.
f) Eu penso que esse foi um dos pontos mais marcantes da pandemia, porque com as crianças
em casa muitas vezes os pais acham bem mais fácil dar um celular na mão deles que eles se
entretêm do que ficar brincando ou ensinando algo de forma diferente. E isso acaba viciando as
crianças, então eu penso que nesse sentido a pandemia trouxe muitos problemas e acaba que as
crianças acabam deixando de fazer outras brincadeiras que antes faziam para ficar o tempo todo
no celular ou computador.
Professora Lara
A)Ao meu ver, assim que nem pros nossos da educação infantil, eu acho que é, é cedo pra eles,
eles ainda tem muitas outras coisas que eles tem que criar as habilidades, as competências, ter
noção do brincar, eu vejo assim no meu, que quanto mais a gente pode adiar, que a gente adie,
mas eu sei que não é fácil, que hoje em dia os pais vem pra esse lado, que é o momento que
eles podem te um sossego, dar o celular pra criança, que o pai e a mãe podem sentar tranquilos
e a criança vai assistindo os desenhos, vai assistindo alguma reportagem, alguma coisa neste
sentido.
b)assim esse potencial educativo das tecnologias, depende de como o professor vai usar ele
perante as crianças pequenas se for pra ele trabalhar em cima esse conteúdo de uma história, de
uma música, aí eu vejo que isso é bom, porque ele pode mostrar, ele pode fazer a comparação,
como também ele pode trabalhar com as crianças neste sentido depois, de elas terem já uma
ideia do que e a partir disso eles vão criando as suas, e aí as vezes a gente tem as surpresas que
a imaginação deles vai muito além do que a gente espera, do que a gente imaginava.
C) sim, muitas vezes a gente vê que eles principalmente músicas eles escutam e vão
reproduzindo, vão cantando, vão dançando, e assim eles conseguem puxar outros pro mesmo
embalo, pra mesma música, e até criando outras e eles fazendo essas coreografias, eles
inventando na maioria das vezes é músicas ou então desenhos que eles gostam de assistir, que
eles assistiram em casa. Então às vezes eles vem, profe, coloca esse desenho que eu gosto que
ele fala disso, então as vezes alguns já tem uma noção e fazem a comparação de alguns
desenhos. Mas assim no mais é as músicas que a gente escuta, mas não músicas infantis, já são
músicas mais, música popular, música sertaneja ou até mesmo um funk ou né então um pagode,
mas nesse sentido mais esse tipo de músicas que a gente ouve das crianças.
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d) Assim agora a gente depois da pandemia então a gente faz um planejamento e a gente utiliza
às vezes a televisão como ferramenta pra pôr uma música ou até mesmo pra trabalhar uma
história que a gente conecta o notebook e assim a gente vai de várias formas mostrando pra eles
que tem histórias que podem ser contadas a própria professora contando, a gente mostra pra
eles que tem histórias que uma outra pessoa pode contar e utilizando assim pra eles comparar
como que uma pessoa pode contar, a outra pessoa conta diferente, pode contar por fantoche,
pode contar por teatro e pra fazer essa comparação com as crianças, mas sempre cm objetivo de
trazer algum benefício para eles.
e) Eu acredito que seja importante sim, porque a gente tá caminhando pra isso, a sociedade lá
fora cobra, a gente que tem mais tempo de trabalho como professora, a gente vê que hoje os
jovens estão vindo mais seguros, não tem medo de mexer com as tecnologias, enquanto nós que
somos de uma outra geração, a gente tem medo de mexer porque vai estragar, será que eu vou
conseguir voltar ao inicio do que eu fiz, e pras crianças eu vejo que essa educação digital
deveria ser colocada na escola e deveria ser passada de passo em passo, mostrando o que é
importante eles saber, né, quais os conteúdos ou quais métodos eles devem utilizar e não deixar
assim eles ir só descobrindo por conta porque eles vão atrás só das coisas que agradam a eles
das coisas que talvez perante escola não seja uma coisa produtiva, não seja uma coisa benéfica
né.
f)Eu veja assim que muitas famílias hoje tem pouca essa de sentar, de conversar, de dialogar,
então eu vejo muitas crianças que chegam na escola e que sentem essa falta desse momento do
diálogo, de conversa, e aí você vê que essas crianças tão infelizmente só no celular, eles tão ali
então se tão em casa, tão no celular ou tão assistindo um filme ou estão jogando e aí deixam de
ver esses outros pontos que precisa, o diálogo, a conversa. A socialização das coisas e isso eu
vejo um ponto negativo, eu considero que tem que haver esse, que pode ter, mas que tenha
limite de tempo, não você pode usar o celular, você pode ir no computador mas é tantos
minutos, depois você tem isso pra fazer, depois nós vamos sentar, vamos conversar, nós vamos
ver, estudar, nós vamos ler pra daí ela se envolver em outras coisas.
g) Eu vejo assim que agora durante a pandemia muitas coisas mudaram. A gente achou que
talvez a sociedade, todo mundo ia ser mais unido, ia ser eu acho que não é o que tá acontecendo.
Eu acho assim que cada um tá puxando pro seu mundinho e tá evitando de compartilhar alguma
coisa e assim os recursos tecnológicos a gente vê muitas famílias, que isso é o básico da família,
que é só ali a tecnologia, o celular, o computador, jogos e isso muitas vezes deixam de lado a
parte do estudo, da escola, dos conteúdos e você vê depois isso reflete dentro da sala de aula.
Porque a criança quando você manda uma atividade que eles é pra fazer em casa com a sua
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família, isso retorna, a criança não sabe nem como expor o que foi feito, o que foi conversado,
porque não houve esse diálogo, não houve essa conversa. E aí a família fica depois jogando que
não, essa é a responsabilidade só da escola. Como a criança vai então uma semana na escola e
uma semana ela fica em casa, isso é uma complementação, e aí as famílias estão por dentro do
que tá sendo trabalhado na escola, isso tá sendo repassado pra eles, mas em muitas famílias a
gente vê que eles acham que eles não tem essa responsabilidade, que eles acham que é só a
escola. Mas em compensação tem outras famílias que abraçam tudo junto e o que tá
acontecendo na escola eles continuam em casa e a criança tá desenvolvendo, tá tranquila na
questão da aprendizagem, mas essas outras famílias que não fazem esse acompanhamento, essa
intermediação, a gente vê que as crianças tão em defasagem e elas as vezes não por culpa da
criança mas e sim por um adulto que deveria estar ali fazendo essa ponte, essa ajuda, essa
intermediação.
Professora Lis
a) Olha, de certa forma é importante mas na fase da criança dos 3,4,5 e 6 anos, se não tem um
acompanhamento adequado se torna uma coisa que com o tempo a gente vai percebendo que
não faz bem, porque a criança se torna ligada a isso e não vê mais o que a gente trabalha em
sala é importante porque isso não é tão rápido como a tecnologia, é que é mais atrativo para
eles tudo prontinho, eles não precisam pensar, isso vai automático e o que a gente trabalha em
sala eles têm que pensar mais.
b)Como eu já comentei ele pode ser importante como não se você trabalha uma tecnologia com
eles dando fundamentação, qual a importância se torna importante mas se você deixa a
tecnologia por eles se ocuparem por a gente não ter o tempo de trabalhar com eles eu penso que
é que algo que não traz avanço para a criança
c)O que a gente percebe os meninos é mais jogos, os jogos de guerrinhas de matar, de Bang
Bang e as meninas que eu percebo muito as danças, danças que nem sempre são apropriadas
para a idade delas, então ahh nas meninas mas a linha de já se tornarem adultas, adultizadas
então é muito antes da fase que deveria então as danças são muito pro lado nada bom para a
menina que eu percebo
d)Utilizo as musiquinhas para eles aprender coreografias, mas que sejam adequadas para a
idade deles, às vezes um filminho porque você contando ele não se torna tão atrativo, porque
muitas vezes a gente também não tem a estrutura, o ambiente adequado como deveria ser, então
para esse fim uso os filminhos sim mas sempre tendo um propósito, o que pode agregar para a
vida das crianças
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e)Esta é bem complicada, olha essa educação digital, eu percebo que a gente não tem muito
conhecimento e que a gente deveria ter cursos para você se integrar para passar essa questão
tecnológica acho importante sim, mas que deveria ser em primeiro lugar a gente como
professor ter uma estrutura que a gente saiba se defender bem, para você passar para as crianças
porque assim a gente também está em dúvida e daí você vai passar uma coisa que você não tem
conhecimento aprofundado, então eu vejo uma questão que primeiro a gente como educador
deveria ter mais recursos mais especialização sobre isso.
f)Com certeza tem, tem os pontos positivos e negativos mas como eu já havia falado para
criança pequena eu vejo muito mais negativo do que positivo, porque o que a gente percebe, o
que que as famílias fazem para eles poder, porque ahh é muito turbulento a vida das famílias
hoje, trabalham, trabalham, para poder ter um pouquinho de sossego dão o que, o celular para
criança, muitas vezes nem olham o que a criança está assistindo e eu vejo que para a escola, a
criança se você deixasse, eles adorariam ficar a manhã inteira assistindo filminho, porque isso é
ele sentam, né e daí nesse sentido vejo a parte negativa. Mas tem pontos positivos, se você
trabalha com a criança e dá um filminho que eles possam estar interagindo com letras, com
números, ter alguma questão que eles possam se aprofundar com isso, colocar alguma atividade,
porque tem bastante atividade, que eles possam assistir tanto na TV ou no Youtube que eles
tenham aprendizado só que o que se está deixando é muito eles trabalharem sozinho então isso
eu vejo que não é muito bom.
g)Com certeza isso não é só o geralzão que tu vê porque os pais não tiveram tempo de dar
atendimento, de sair brincar com eles então o que se faz ah, tem a tv, tem o celular então se
ocupam com isso. Então isso que eu sinto hoje, que a criança que vem, eles querem atividade
que você é muito tempo tipo à tecnologia ali eles se distraem, né, é pronto e quando você exige
um pouco faz alguma atividade que não seja do agrado deles, você tem que estimular e muito
eles para trazê-los de volta e fazer, que a brincadeira importante, que o faz de conta é
importante, não é, que não seja só aquela coisa pronta, que é rapidinho, porque eles não têm
mais tempo de sentar e se concentrar, isso eu percebo muito, é isso.
Professora Isis
a) Eu Acredito que hoje em dia o recurso tecnológico usado em casa, ele é colocado mais como
para deixar a criança parada e acaba que o reflexo disso aqui na escola eles se tornam crianças
que interagem muito menos e também com uma apatia, vamos dizer assim, eles não se tornam
agentes que, que realmente fazem, eles são muito só observadores.
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b) A gente pode perceber que eles já vem parece com uma facilidade grande com relação às
tecnologias e tudo que é disponibilizado eles aprendem rapidamente e o interesse é grande
também.
c) Sim, dá pra perceber assim por exemplo quando você vai trazer uma história que é referente
a um personagem que tem no Youtube que é de fácil acesso, eles logo reconhecem e eles se
interessam muito por isso é fácil tu cativar eles a partir de, de personagens que estão hoje na
nas redes sociais. E eles imitam também nas brincadeiras, você reparou isso?

Imitam,

principalmente os meninos ah os super-heróis e esses.
d) Utilizo sim vários é a TV como aparato às vezes para alguma história às vezes até como
caixa de som, ou celular bastante assim para músicas, nas brincadeiras a TV também, ahm
caixa de som acho que são mais esse estresse e a e a finalidade é tornar mais atrativo mesmo
e) Eu acho que é uma realidade que não dá para negar, que não dá pra digamos assim, fazer de
conta que ela não existe, então o que tem que, o que precisa ser trabalhado é realmente na
conscientização, digamos assim que tem tempo para tudo, e tentar colocar ah, os recursos
tecnológicos como um plus vamos dizer assim algo a mais que digamos assim, eles tenham
essa facilidade mas que isso não seja a vida deles né.
f) É os pontos negativos acredito que é com relação a essa apatia que eu havia falado antes,
não é que que as crianças se tornam, não se tornam agentes assim dessa história né, se tornam
passivas ehh passivas essa é a palavra e também além da hiperestimulação né porque eles ficam
estimulados e não gastam essa energia então o cérebro acaba, acaba que se tornam pessoas com
ansiedade muitas vezes ou enfim que parecem que não sabem agir no mundo né. E os positivos
então é mais no sentido assim de que hoje a internet, hoje através das tecnologias da internet
enfim, ela acaba oferecendo de tudo, você tem facilidade de acesso, então ela pode ser algo que
que venha a contribuir no sentido de, para lazer, também para, para estudar para você conhecer
realidades diferentes da que tu vive hoje em dia, através dos recursos tecnológicos você tem
acesso a isso né.
g) Sem dúvida né, é tanto por parte da escola, porque era o, se tornou durante éhh o início da
pandemia principalmente o único vínculo né. E também muitos pais que se viram obrigados a
recorrer a isso para, para conseguir fazer as outras coisas, assim esse tempo que as crianças
estavam na escola eles tiveram que ocupar eles de, de alguma maneira e utilizaram isso e os
reflexos então acho que é justamente nesse sentido de novo da, da passividade em algumas
crianças que dá para perceber e a hiperestimulação das outras, que é um pouco mais difícil você
entreter elas com coisas que que não tem um grande efeito né, por elas estarem acostumados a
algo muito elaborado.

136

Professora Maitê
a) Assim na maioria não são todos né, mas a maioria sim éh usa muitos recursos tecnológicos e
às vezes usa não, não na parte educativa assim usa por éh vamos dizer assim por passar tempo,
por como uma brincadeira assim e eu usa de forma não assistida o que, o que causa que deles
olham às vezes coisas que não é apropriado para a faixa etária deles. Mas a maioria usa
bastante os recursos tecnológicos que eu percebo que pelas falas eles entendem muito sobre
esse meio, mais do que deveriam saber.
b) Tem muita coisa boa hoje assim éh com a tecnologia, tem os pontos negativos mas se é algo
trabalhado, algo assistido, tem muita coisa legal assim também né, só tem que saber escolher e
ver o que é melhor, porque hoje não utilizar nada, deixar eles totalmente isolados das
tecnologias é impossível porque a gente está vivendo nesse meio e eles nascem já com esse
meio, já nasce nesse meio, então eles vão estar inseridos no mundo da tecnologia. Nós pais e
educadores que vamos fazer essa mediação então, porque eles vão ter desde pequenos já esse
contato.
c) Eu tenho um grupo da turma assim que é bem nítido, é que eles falam e dançam muito do
aplicativo do Tik Tok que é bem nítido assim que as meninas elas dançam na frente do espelho
as músicas que eles dançam nesse aplicativo né. E são músicas que não tem cunho pedagógico
nenhum, que tem falas assim, tem um vocabulário bem inapropriado para a idade delas, que
fala coisas assim d é que são mais voltado para nem para adolescentes porque é um vocabulário
assim bem abusivo e elas cantam muito essas músicas e representam muito essas danças, até
me chama atenção que elas sabem mais, elas cantam mais essas músicas do que as vezes
músicas educativas da escola, que elas não sabem cantar, mas essas músicas elas cantam a
música inteira de 2 minutos e elas sabem cantar. É um grupo assim que todas as meninas elas
separam na frente do espelho e dançam essas músicas e dançam assim de, tu vê que ficam
muito tempo. Uma até me disse que ela tem um celular e que no celular dela tem o Tik Tok.
Jogos eu não percebo tanto assim mais então é desse grupo, os outros falam às vezes em
desenho, mas eu percebo que não é tanto tempo assim pelo que eles falam
d) Eu utilizo sim, eu utilizo a televisão às vezes para passar uma história na televisão, porque
tem muita coisa boa que tu pode utilizar no Youtube, muita cotação de história legal e é algo
diferente porque, eles, a gente precisa trazer esse diferente, porque eles sabem que têm, então
trazer só às vezes, o livro, livro, ainda mais o livro, ainda uso muito poucos recursos
tecnológicos, mas de vez em quando eu coloco uma história para eles ou uma brincadeira no
rádio, na televisão. Mas é a televisão e rádio assim que a gente usa na escola.
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e) Assim para mim educação digital é a era que a gente está vivendo agora com televisão, rádio,
celular, aplicativos, tem aplicativo para tudo hoje em dia, não é, e eu acho que é importante sim
essa educação tecnológica só que de que forma essa educação digital no caso, só que de que
forma eu não sei ao certo responder porque nem eu me sinto preparada para trabalhar nessa
educação digital porque éh eu também não sei ocupar todos os recursos, então eu sei ocupar o
básico, eu sei né o básico, é a televisão, é o rádio, mas assim muita coisa também ainda não sei
usar, então eu acho que a educação digital é bem-vinda para os professores primeiro e depois
para as crianças. Os pais também deveriam fazer essa educação, também porque a gente está
inserida nesse mundo, mas a gente nem sabe direito como usar isso assim, a gente não sabe
como lidar com isso, não sabe o que é certo que é errado, o que faz bem o que não. Eu digo
também como mãe, que a gente não sabe usar isso às vezes de uma maneira educativa como
deveria, não é.
f) Tudo que é demais não é bom para criança né, tirando o brincar, mas sim tudo que é
exagerado tem seu lado negativo e educação digital não assistida causa isso, porque éh, às
vezes os pais não sabem o que as crianças estão assistindo, não sabem o que elas estão jogando.
Então seria melhor maneira possível eu acho, que seria assistir e olhar, acompanhar as crianças,
só que a gente sabe que os pais muitas vezes tem o tempo corrido. Então eles colocam como
forma de passatempo às vezes para conseguir fazer as suas coisas de casa e ahh, coloquei ali
um desenho no Youtube, mas se tu vai ver ele já começa a pegar o controle, já vai mudar de
desenho, daí aparece propaganda daí né, então esse tem o lado negativo, porque quando não é
assistido. Eu acredito que tenha praticamente só lados negativos, porque propaganda sempre
vai ter e nas propagandas instiga muitas coisas, o consumismo, por exemplo, que a criança não
está preparada para lidar com isso né, a cabeça dela não está preparada para às vezes nas
propagandas, ai eu queria esse joguinho, esse brinquedo a gente nem sabe que brinquedo que é,
mas eles viram na propaganda.
g) Acredito que sim, muito assim porque eles relatam muito que até agora aqui uma semana
eles têm aula e na outra não que na semana que eles estão em casa eles ficam com a vó, muitos
ou e daí olha ou com a mana, com os irmãos mais velhos. E os irmãos acabam fazendo as
coisas deles e deixam a criança ali desassistida, assistindo nu jogando, assistindo a desenhos
assistindo youtubers que hoje eles falam muito, o Tik Tok que eles falam muito. E eles
voltaram assim mais impacientes para a escola, eu percebi assim, eles não têm mais tempo de
sentar, de escutar uma história no livro, eles não têm mais tempo de esperar sua vez. O parque,
meu, as crianças adoram o parque aqui e hoje mesmo uma me disse ai, o parque para mim não
tem graça hoje. Que eles não sabem mais brincar, assim parece que o que tem graça para eles é
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olhar TV. Hoje ela ainda sentou do meu lado e disse ai profe não quero brincar, eu falei porque,
ela disse não tem o que brincar no parque. E antes meu Deus, para a maioria ainda é assim, a
hora do parque é uma festa, e agora não é mais tanto assim como já era.
Professora Sara
a) Eu considero os recursos tecnológicos como uma ferramenta de trabalho tanto para o
professor como para o aluno, nós na educação infantil, nós não utilizamos muito os recursos
tecnológicos, claro em questão de vídeos e filmes, também slides, algo nesse sentido. Já para o
ensino fundamental eu acredito que que seja de fundamental importância né, se bem que um
simples lápis é considerado hoje um recurso tecnológico né, não deixa de ser, mas os mais
digamos os mais avançados, os mais atualizados de hoje é diferente né, nesse sentido na
educação infantil, acho que se utiliza pouco, mas é importante sim. Na questão da utilização
dos recursos tecnológicos em casa pelas crianças, eu vejo que sim, que hoje as crianças
principalmente com essa questão da pandemia, os pais, é mais fácil deixar a criança ali com
celular né, do que você estar orientando ela em alguma outra atividade, alguma brincadeira
alguma coisa assim ao ar livre não, é mais cômodo né. Mas eu vejo assim quando você tem um
objetivo, quando você tem um limite de horários e você sabe qual que você quer que a criança
acesse, ele pode estar brincando, porque tem programas tem hã assim tecnologia boa que
auxilia muito no desenvolvimento da criança. Mas vai de como ele é utilizado, como ele é
limitado e como é propiciado a criança.
b) Eu vejo que assim, eu acho que cada criança, cada uma tem um desenvolvimento, tem uma
habilidade, tem crianças que não tem sentido nenhum estar oferecendo para ela, porque ela não
tem nenhum desenvolvimento ainda da coordenação ampla desenvolvida, então não tem porque
estar oferecendo a ela uma tecnologia, nesse sentido não é mais avançada, mas eu vejo assim,
que se tem um objetivo, se os pais, a questão de raciocínio, a questão de atenção, porque tem
uns jogos recreativos que ajudam muito a criança, na questão da concentração e do raciocínio.
Mas tudo tem que ser dosado, tem que ter um limite, né e tem que ter um tempo certo, não pode
estar deixando a criança ficar o tempo inteiro né, mas eu acho que tudo que tem um equilíbrio,
tudo o que é dosado, que tem uma dosagem certa, mal não faz.
c) Normalmente aí que a criança imita o que ela acha interessante, o exemplo que ela vivenciou,
que ela assistiu, às vezes tem algum filme, as histórias que a mãe contou que a gente ou a
professora falou está representando, né, o dia a dia em sala de aula nas brincadeiras, também o
papel da mãe em casa, da profe ela está representando então no momento que ela vivenciou um
jogo ou ela teve acesso algum filme algum vídeo ou participou de uma algum jogo no celular
né alguma coisa assim que é do interesse, ela vai tentar reproduzir aquilo no seu dia a dia. Às

139

vezes muitas crianças são muito agressivas justamente porque ficam só em casa principalmente
os meninos né jogando jogos assim de luta, de violência, então isso você pode ter mais ou
menos ter uma noção né, do que que a criança está vivenciando que ela tá jogando né .
d) Os recursos tecnológicos que a gente utiliza no dia a dia assim né que precisa até um simples
lápis, um papel ou os materiais do dia a dia que as crianças precisam para brincar né, nas
brincadeiras livres na sala, mas assim é ao eu não sei como é que se diz o recursos tecnológicos
nenhum digital é o digital que nem o celular hoje o note que que a gente está utilizando muito
porque precisa questão da televisão, às vezes questão ali da apostila né que a gente utiliza para
reproduzir aquilo que tem porque às vezes não tem um recurso a lido um livro ou coisa assim
você passa mas você sempre tem que ter você tem que fazer 11 ligação né no na sala de aula
não só passar o utilizar aquele recurso como mata tempo tu tem que ter um objetivo e a partir
dali você continuar o teu trabalho tem que dar andamento ao teu trabalho né tem uma sequência.
e) Eu vejo assim que não, as crianças não precisam ser educadas para isso eu acho que isso hoje
já faz parte do meio em que é aquele da sociedade em que a criança está convivendo né lógico
que você não pode ficar quem você ficar de fora disso né você tem momentos que você pode
estar oferecendo né mas você tem que considerar o que que é importante sempre que nem de
forma consciente né mas a tem várias que né já coloquei né tem vários recursos tecnológicos
você podem considerar né não precisa ser só digital mas ele hoje é uma coisa que faz ele já faz
parte né tá no nosso dia a dia, a criança tem acesso a isso mas eu acho que primeiro a gente tem
que estar ciente antes de tudo, a criança, ela precisa aprender a brincar ela precisa se socializar,
do que lidar só com uma máquinas né se não ela não vai saber conviver com os coleguinhas,
com o outro né, não adianta ela ter esse conhecimento digital se ela não sabe conviver, ela não
ter socialização, interagir com as outras pessoas né.
f) Eu infelizmente acho que sim, porque a questão do tempo, não é nem uma questão, às vezes,
muitas vezes que os pais queiram, mas devido à questão do trabalho e coisa assim as crianças
ficaram com terceiros. E a gente sabe que na escola é diferente o que é ensinado na escola, toda
essa interação, essa socialização da criança, ela se perdeu né. Por mais que os pais levavam às
vezes não tinham tempo para levar em algum lugar, coisa assim, mas era mais a questão do
individual, não tinha contato com outras pessoas né, é o isolamento, então eu acho que com
certeza, isso dificultou muito né. E a gente percebe que as crianças estão com essa falta de
limites, que as crianças estão tipo querendo fazer o que elas querem fazer né, não tem. E acho
que toda hora a questão de atrair alguma coisa assim a mais que não seja o que nem um recurso
tecnológico, aquilo ali é mais, tudo é mais fácil né no celular é tudo. A questão da criatividade
na brincadeira dela, tudo isso freou um pouquinho, então tem que trabalhar de novo esse
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sentido para a criança, ela aprender ali a brincar com o carrinho, a questão da fala dela, vejo a
linguagem, a expressão né e a próprio interação, a socialização da criança acho que foi muito
prejudicada com essa questão do isolamento para mim.
g)Com certeza as tecnologias tem seu caráter educativo, porém, necessita ser dosado em
quantidade e qualidade, o que nem sempre é possível ou cabível à alguns pais em casa, bem
como nas escolas.
Professora Anigroj
a)Com certeza as tecnologias tem seu caráter educativo, porém, necessita ser dosado em
quantidade e qualidade, o que nem sempre é possível ou cabível à alguns pais em casa, bem
como nas escolas.
b)Como uso pouco em sala de aula, percebo somente algumas crianças na hora de ir para casa,
quando organizo-as sentadas para conversar ou cantar e esperar a saída, pedem para colocar
filminhos de super heróis e de cantos, no entanto, isso ocorre na turma do jardim. Reproduzem
em algumas situações em brincadeiras e comentários.
c)Utilizo vídeos e músicas da internet em algumas situações para ouvir histórias, cantar e
dançar com as crianças. Porém, penso que, uma formação para melhor utilizar esses recursos
seria de suma importância para trabalhar o uso consciente das tecnologias com criança
pequenas e oferecer atividades diferenciadas de forma que atraem sua atenção para melhor
aprender. Contudo, seriam atividades onde a criança interaja e não apenas como espectadora,
onde a criança só recebe sem oportunidade de pôr em pratica. Deixando com isso elas
quietinhas por um período de tempo, porém, questiona-se o que aprendem.
f)Durante o tempo de pandemia a escola teve que oferecer mais atividades usando as
tecnologias, obrigando sim, as crianças a ficarem mais tempo expostas a esse meio e talvez os
pais também as utilizaram mais do que gostariam por falta de opção ou até talvez informações
adequadas sobre seu uso. Mas foi um dos meios pelo qual a escola encontrou para manter o
vínculo com as crianças e a família.
Professora Rita
a) Acredito que em idade de Educação Infantil, os recursos tecnológicos, principalmente celular
e televisão, podem ser utilizados pelas crianças, mas o mínimo possível e sempre sob
orientação e acompanhamento dos pais. Interessante que os pais saibam o que os filhos estão
assistindo ou acessando. Sabemos que existem conteúdos inadequados para determinadas
faixas etárias.
b) As crianças atualmente fazem parte de uma geração conectada com o mundo digital, o tempo
todo. Nasceram na era das tecnologias. Utilizar as tecnologias em sala de aula se torna
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necessário, como aliadas do professor. As ferramentas tecnológicas precisam ser vistas como
parte do cotidiano escolar, auxiliando no processo de ensino-aprendizagem dos alunos.
c) As crianças são reflexo do que vivem, expressam e reproduzem suas vivências e tendem a
imitar o adulto, sua família, professor e pessoas de seu convívio, são muito observadores. Os
meninos, com peças de montar, produzem armas, brincar de dar tiros, de lutinhas. Às vezes, são
agressivos com os colegas.
d) Sim, utilizo televisão, aparelho de som, internet para vídeos educativos, histórias e músicas,
mas sempre com objetivos claros, com crianças a partir de três (03) anos. Na creche, utilizo
aparelho de som para reprodução de musicas, para cantar e dançar, mas pouco. Quanto a
televisão, não vejo necessidade para uso com crianças com menos de três anos. Celular para
fazer vídeos e tirar fotos das crianças.
e) Educação digital é um processo que envolve pessoas, professor e aluno, na forma de utilizar
as tecnologias em sala de aula, de forma positiva, correta, educativa. Vivemos numa era em que
as pessoas estão conectadas o tempo todo, em redes sociais, jogos, enviando e recebendo
mensagens, ouvindo músicas... é fundamental que as escolas usem as tecnologias a favor da
aprendizagem. Fica sempre mais difícil atrair as crianças e jovens, mas as ferramentas
tecnológicas podem auxiliar o professor a tornar as aulas mais interessantes. Tecnologia não
substitui o professor.
f) Quando utilizados com fins pedagógicos, para tornar a aula mais lúdica, com objetivos
claros, auxilia positivamente no desenvolvimento infantil, neste caso vejo como ponto positivo,
desenvolve a criatividade, aprendizado lúdico; e negativos: quando ficam muito tempo na
frente da televisão ou tablet, celular, quando come ou dorme assistindo, isolamento, não
interagir, ansiedade, sedentarismo...
g) Neste período da pandemia, em que as crianças ficaram fora da escola, percebeu-se que
ficam mais tempo dentro de casa em contato com as mídias, principalmente celular, tablet e
televisão. Assistem vídeos, filmes, alguns inclusive tem contato com jogos, através de irmãos
mais velhos ou amigos jogando, acabam imitando. Brincaram menos ao ar livre, menos contato
com a natureza, as brincadeiras de correr, pular, jogar bola, trepar... O que as deixa mais
agitadas, com menos tempo de concentração. Não se pode culpar ninguém, afinal a ordem era
“ficar em casa”, mas na minha opinião, faltou a interação com outras crianças, brincar com
amigos e colegas, regras de convivência.
Professora Carolina
a) Olha, de 100% 50% bom e 50% ruim, na minha opinião, porque a criança desenvolve
bastante, aprende muito, tanto pela imitação quanto pela observação, só que com o ensinamento
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bom vem algumas coisas digamos ruins né, como algumas vamos dar um exemplo a imitação
de algumas atitudes não corretas que depois né resulta tanto na sala de aula como em casa.
b) Ai é complicado, desenvolve bastante sim, posso usar um exemplo tenho 2 crianças que são
da mesma faixa etária, um menino, ele fica direto no celular, eles tem 2 anos e meio e a menina
não fica tão assim os 2 são muito inteligentes porém ou as atitudes do menino são ahh bem
diferentes das da menina tanto na... Digamos assim nas brincadeiras, na fala, não respeitar os
pais... Quem respeita mais, o menino ou a menina? A menina, a menina. Quer dizer que o
menino já aprendeu, é algumas, é algumas coisas sim claro e as famílias são diferentes é a
menina usa bastante da TV, mas o menino por ter o acesso ao celular, ele mexe sozinho, então
ele procura o que ele quer. Tem momentos que a família supervisiona assim né mas nem
sempre, mas nem tudo, todos os momentos, tem momentos que ele acha o que é de gosto pra
ele né, o que ele mais gosta. E a menina não, ela tem que sempre pedir o que ela que ela quer
ver, porque ela não sabe mexer ainda no controle.
c) Sim, principalmente dos jogos eu escuto bastante de alguns alunos. O gosto por
principalmente, não jogos de animaizinhos ou de fazer comidinha, algo assim, é mais o de tiro,
digamos o Free Fire né, os jogos que alguns dos meus alunos têm preferência, então assim no
brincar também o que nas danças, na hora do dançar livre ou até mesmo num dançar dirigido,
na atividade dirigida, eles trazem um pouco do dançar que eles veem na internet, anúncios.
d) Eu uso o telefone, a TV, mas o telefone é mais para a questão de quando você conectar uma
música no som e ali fica mais fácil, mas assim eu boto só o som, o telefone fica virado para
baixo pra eles não verem se aparece algum anúncio, alguma outra coisa né, ou que tem abaixo
de sugestões né. Na TV também a gente procura de forma pedagógica, claro utilizar desenhos e
músicas também onde eles podem ver a forma como se dança, os passos, gestos, movimentos.
E essas músicas e esses desenhos, são adequados para essa faixa etária, sim, porque a gente
procura trabalhar conforme a BNCC né.
e) Eu considero importante ela, porque se você ensina a criança desde pequena a forma correta
Eu Acredito que por mais que ela quando seja adulta alguma coisa ela vai levar né porque é de
pequena que a gente ensina a forma certa a gente sabe que existem desvios . Eu Acredito que a
família primeiro e você orientando a família, eu acredito que iria passa pra família estar falando
da forma correta e a gente da escola estar trabalhando, se caso vir a utilizar ela explicar a faixa
etária o que pode o que não pode né, ele saber porque você dizer o sim e o não e não explicar o
porque eles não vão entender.
f) Tudo tem pontos positivos mas também tem pontos negativos. O positivo assim tu vê que
eles é a fala parece que em algumas crianças é claro que todos tem desenvolvimento diferente
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algumas a fala já é mais apurada hã gestos comportamentos e daí entra ali os pontos positivos
nesses comportamentos e pontos negativos.
g) Sim, é assim eu não tenho a mesma turma então esse ano então não posso me né referir a
eles ao conhecimento não é se digamos assim mudaram ou não mas aqui a relação entre o uso
da tecnologia sim porque as atividades eram em forma de apostilas e querendo ou não músicas
ou algumas histórias a gente precisava introduzir a tecnologia até as famílias digamos assim
uma forma de mostrar os pontos positivos dela e querendo ou não deu uma exposição maior
uma abertura maior para uso da tecnologia. No tempo livre das crianças que não fazendo
apostila, eu acredito que sim, principalmente eu acredito que mais da cidade, eu posso fazer um
comparativo entre interior e cidade porque eu tenho né 2 turmas e no interior acredito que a
liberdade do brincar é diferente, você não vive em um apartamento, até pelas tarefas dos pais, é
as tarefas dos pais são diferentes da cidade, claro que no interior também as crianças tem
acesso a tudo, mas os vizinhos é tudo mais perto né, o ambiente de brincar, a grama, o andar de
bicicleta é tudo mais fácil acesso para eles né e o meu posicionamento como havia falado antes
ao pontos positivos e negativos mas a gente precisa trabalhar isso mas não só a escola fazer a
sua parte como a família então se a gente trabalhar juntos e todos termos não precisa ter a
mesma opinião mas caminhamos em uma linha em sentido reto e certo é definido pelos ambos
eu acredito que tudo vai ocorrer da forma que a gente espera aí a criança vai aprender da forma
correta né.
Professor Jailson
a)Percebe-se que as tecnologias possuem um potencial gigantesco em atrair a atenção das
crianças nas mais diversas idades, podendo ressaltar que essa experiência exerce uma
concorrência desleal com as metodologias tradicionais de ensino, gerando situações de
desequilíbrio quanto ao tempo e a quantidade de uso consciente das ferramentas tecnológicas.
b)Na grande maioria dos conteúdos, as tecnologias quando bem empregadas, demonstram um
poder enorme de ensinar. Pelo fato principalmente de elas apresentar a capacidade de amarar,
prender as crianças, concentrando as por períodos mais extensos comparados as ferramentas
tradicionais.
c)Nota-se que a grande maioria delas faz o uso em suas casas, principalmente por meio de
smartphones e outros. Citam com frequência personagens de influenciadores digitais,
personagens de desenhos animados, principalmente super-heróis, fadas e outros. Jogos também
são muito utilizados pelas crianças por meio das tecnologias.
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d)Sim! Utilizo...toda e qualquer ferramenta tecnológica quando bem utilizada agrega valor ao
ensino. Na minha disciplina de educação física consigo trabalhar jogos de movimento, danças e
varias outras situações.
e)Ensinar por meio das tecnologias que na maioria dos casos simulam situações reais do dia a
dia.
A escola já possui e cada vez mais terá a obrigação de trabalhar o uso consciente das
tecnologias, conscientizando os alunos que o mundo moderno, tecnológico reserva muitos
perigos para aqueles que acreditam que basta dominar as ferramentas tecnológicas para estar
inserido na sociedade e futuramente no campo de trabalho. Mas também é fundamental
conscientizar a todos, que sem as tecnologias, a exclusão na sociedade é certa, uma vez que
cada mais o mundo moderno remete ao uso constante das ferramentas tecnológicas.
f)Ao meu ver, as tecnologias estimulam muito as crianças, oportunizam longos momentos de
concentração,
Pontos positivos: estimulante, diversidade infinita de informações, facilidade de acesso a todo e
qualquer conteúdo,
Pontos negativos: crianças hiperativas mentalmente, sedentárias fisicamente em muitos casos,
redução de relacionamento social físico.
g)Houve uma maior exposição sim, inclusive tornou-se uma necessidade em virtude do sistema
remoto adotado. Pela restrição e falta de ocupação das famílias.
Professora Rafaela
a)Acredito que quando usado de forma correta, auxilia no aprendizado das crianças. Como nos
jogos de quebra-cabeça, jogo da memória, aprendendo as cores, números, entre outros. É uma
ferramenta que podemos estar usando a nosso favor, desde que se faça de forma adequada.
b)O uso das tecnologias com crianças pequenas possibilita a atenção, a curiosidade das crianças,
fazendo muitas vezes com que ela preste mais atenção quando usado uma ferramenta
tecnológica, aumentando sua curiosidade, tornando mais dinâmica a aula.
c)As crianças falam e também representam muito que eles assistem, como brincar de super
heróis, conhecendo os personagens, e as vezes se identificando com os mesmos, usando
acessórios dos personagens preferidos. Os maiores conhecendo os jogos de corrida, muitas
vezes jogos online.
d)Os recursos tecnológicos auxiliam muito como ferramenta pedagógica, possibilitando o
professor o manuseio de conteúdos, tendo como objetivo tornar as aulas mais atraentes,
envolvendo os alunos, participando mais, facilitando o aprendizado. As ferramentas utilizadas
em sala são notebooks, caixas de som, projetor.
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e)A educação digital é utilizar os meios tecnológicos que nos são oferecidos para métodos de
ensino, fazendo também com que o processo de aprendizagem se torne mais dinâmico. A
criança deve ser orientada sempre sobre o uso das tecnologias, sobre os pontos positivos e
negativos quando usado de forma incorreta ou em excesso. A educação digital está cada vez
mais presente no nosso dia a dia, devendo ser inserida gradativamente na vida das crianças para
que não afete ela de nenhuma forma, quando usada em excesso.
f)Acredito que os recursos tecnológicos ajudam como também interferem no desenvolvimento
infantil, a criança quando pequena assiste desenhos animados na tv, mas quando passa muito
tempo em frente a tela, se torna muito prejudicial a saúde da crianças, pois enquanto a mesma
está parada assistindo seu cérebro continua “trabalhando”, dificultando ou piorando o
desenvolvimento da mesma. Mas a mesma pode desenvolver muito bem assistindo programas
educativos, como as cores, números, letras, as vezes até conseguindo falar palavras em outra
língua.
g)No tempo de pandemia, as crianças fizeram o uso da tecnologia, acredito que até em excesso.
Por vezes também culpa dos pais, por achar cômodo a criança sentar em frente a uma tela um
dia inteiro. Assim dificultando o desenvolvimento das crianças, a concentração, até mesmo o
interesse no aprendizado.
Professora Larissa
a)Penso que a utilização das tecnologias é algo que ocorre de maneira natural para as crianças,
elas têm facilidade de fazer seu uso, pois já nascem inseridas nesse meio.
b)Avalio como positivo, se usado de forma adequada e com qualidade, pois existem diversas
ferramentas educativas que podem agregar novos conhecimento e aprendizagens.
c)Vejo que está presente no cotidiano da maioria das crianças. Os “joguinhos”, desenhos, e
vídeos do Youtube ou Youtubers são o que mais relatam assistir. Nas brincadeiras também os
personagens se fazem presentes, nas imitações e no faz-de-conta.
d)Sim. Google Drive, Inshot, Kinemaster, Yotube, Snaptube, entre outros. Atualmente não
estou em sala de aula, utilizo para edição de apostilas e edição de vídeos.
e)Usar os recursos tecnológicos como ferramenta de ensino/aprendizagem. Sim, aprender a
usar em seu benefício. Orientada e supervisionada de modo a desenvolver novas habilidades.
f)Se usados de maneira adequada e orientada, como algo muito positivo e que pode
desenvolver novos conhecimentos e diferentes habilidades. E vejo como algo negativo se o seu
uso for feito somente como forma de entreter a criança.
g)Sim. Percebo que a pandemia fez com que as crianças passassem muitos mais tempo em
contato com os recursos tecnológicos, principalmente o celular e o chp, essas ferramentas
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acabaram sendo utilizadas como forma de ocupar as crianças, consequente o brincar, criar,
inventar, imaginar, acabou se fazendo menos presente. Hoje na escola acabamos percebendo
crianças com maior resistência na realização de atividades que envolvam pensar, desenhar,
criar ou que exigem maior nível de concentração.
Professora Maria
a)Percebo que está presente de forma significativa na vida das crianças, ou seja, eles fazem o
uso dos diferentes recursos tecnológicos constantemente/diariamente. Penso que deve haver
um equilíbrio… O uso dos recursos tecnológicos tem seus pontos positivos e negativos, cabe ao
adulto identificá-los e fazer a mediação correta.
b)Penso que o uso das ferramentas tecnológicas só tem potencial educativo, quando existe uma
intencionalidade educativa, quando por meio de um recurso acontecer a internalização do
conhecimento, ou de um conteúdo já trabalhado.
c)Na escola, percebemos quais alunos tem mais acesso aos recursos tecnológicos, as vezes o
simples fato de você mexer na TV, já sentam na frente achando que iremos assistir algo. As
crianças imitam personagens dos desenhos ou filmes, as meninas são as princesas, os meninos
os super-heróis. Cantam muito as músicas que ouvem em casa com os pais… imitam o uso do
celular e dos recursos tecnológicos que lhes tem disponível.
d)Uso a TV e caixa de som… para mostrar uma história diferente, ou uma música, com o
objetivo e o tema das atividades que estamos desenvolvendo em sala. (exemplo: trabalhando
formas geométricas e cores, um desenho ou uma música sobre) (as vezes fazemos o uso da TV
no horário da saída)
e)Penso que a educação digital é importante no sentido de prevenir que se exponham a riscos
no meio digital. Devemos saber os limites de utilização dos recursos tecnológicos, o que pode
ou não ser exposto e de que maneira preservar nossa privacidade. Penso que a educação digital
deve ser abordada sim com as crianças, mas acima de tudo, antes com seus familiares, uma vez
que, são eles os primeiros responsáveis pela exposição e mediação da criança aos recursos
tecnológicos.
f)Não podemos negar o uso dos recursos tecnológicos, eles estão aí e cada vez mais presentes,
precisamos aprender a usá-los e mediar de maneira correta. Acredito que primeiro nós, adultos,
precisamos aprender e entender sobre isso, que deve haver um limite… Penso que existem mais
pontos negativos do que positivos em relação ao seu uso: dentre eles, dificuldades para e na
interação, em separar o mundo da fantasia do real, atrasos na fala, coordenação motora...
g)Com certeza, muitas mudanças… a impossibilidade de socializar-se com outras crianças
trouxe muitos atrasos de desenvolvimento, a criança precisa das interações e das brincadeiras
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para aprender, para crescer, e em casa, aumentou a exposição da telas, sendo uma alternativa
de entretenimento.
Professora Bia
a) Uso geralmente voltado apenas para jogos, vídeos aleatórios, sem orientação dos
responsáveis e de forma excessiva.
b) Positivo, desde que orientado por um educador.
c) Falam e reproduzem (imitam) ações de jogos, desenhos, filmes, músicas. Os alunos das
séries finais do ensino fundamental tem o foco nas mídias sociais.
d) Sim, utilizo. Vídeos com o objetivo da compreensão e familiaridade da Língua Inglesa,
oralidade e conhecimento da cultural.
e) A educação digital deve ser ofertada aos alunos de todos os níveis escolares para um uso
consciente e seguro. É uma ferramenta de grande valia, mas deve ser um ensino orientado,
dirigido, guiado e bem pontuado pelos educadores, com objetivos claros e bem definidos para
os alunos. Essa educação digital pode ser feita através de informativos, cursos, palestras, falas
explicativas pelos próprios professores que fazem uso das ferramentas digitais. Não basta jogar
para o aluno, é preciso orientá-lo como fazer uso para obter sucesso na aprendizagem.
f)A influências tem os dois lados, positivo e negativo: positivo quando encaminhado e
orientado pelo educador de forma clara e objetiva; negativo quando o aluno fica diante das
ferramentas tecnológicas e não sabe como utilizá-las para seu desenvolvimento e aprendizagem.
g)Pandemia: mudanças sim; comportamentais, afetivas, a interação social na sala de aula fez
falta, a aprendizagem e o desenvolvimento da maturidade foi prejudicado. Não desenvolveram
um aprendizado consciente das ferramentas tecnológicas pois não houve o devido ensino, claro
e objetivo. Elas demonstram conhecer apenas o que se refere aos jogos, desenhos, filmes,
músicas, mas não sabem relacionar essas informações com a vida escolar, se positivas, se
negativas. Alguns das séries finais do ensino fundamental parecem utilizar um pouco melhor
essas ferramentas, mas usam mais por curiosidade do que para o aprendizado direcionado e
objetivo.
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ANEXO A – Parecer Consubstanciado do CEP
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ANEXO B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Crianças
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO- CRIANÇAS
Você está sendo convidado(a) como voluntário(a) a participar da pesquisa: IMPACTOS DAS
TECNOLOGIAS NO DESENVOLVIMENTO DAS CRIANÇAS DE TRÊS A SEIS ANOS.
A JUSTIFICATIVA, OS OBJETIVOS E OS PROCEDIMENTOS: O motivo que nos
leva a propor este estudo é o trabalho junto às crianças da faixa etária de 3 a 6 anos, com acesso
às tecnologias desde pequenas, a pesquisa se justifica no sentido de entender a criança
contemporânea, seus modos de ser e agir, a sensibilidade com a infância, a curiosidade sobre o
tema tecnologias digitais e seus impactos na infância. Nesse contexto acreditamos que a
pesquisa sobre os impactos das tecnologias nos processos de desenvolvimento, seja de
fundamental importância, abrindo espaço para a discussão do tema, suas implicações e
contribuições na vida das crianças, famílias e escola de educação infantil. O objetivo desse
projeto é investigar os impactos da tecnologia no desenvolvimento de crianças da educação
infantil, na faixa de três a seis anos, na perspectiva das crianças, dos pais e professores.
O(os) procedimento(s) de coleta de dados serão da seguinte forma: pesquisa empírica
por meio de desenhos-estória com crianças. O tempo estimado para a realização do desenhoestória será de 30 minutos.
DESCONFORTOS, RISCOS E BENEFÍCIOS: A sua participação neste estudo pode gerar
algum tipo de desconforto quanto emocional, frustração, mexer com os sentimentos, porém o
benefício que se obterá, por exemplo, na utilização dos dados para a melhoria das relações
escolares, superam os mesmos.
GARANTIA DE ESCLARECIMENTO, LIBERDADE DE RECUSA E GARANTIA DE
SIGILO: Você poderá solicitar esclarecimento sobre a pesquisa em qualquer etapa do estudo.
Você é livre para recusar-se a participar, retirar seu consentimento ou interromper a
participação na pesquisa a qualquer momento, seja por motivo de constrangimento e ou outros
motivos. A sua participação é voluntária e a recusa em participar não irá acarretar qualquer
penalidade ou perda de benefícios. A pesquisadora irá tratar a sua identidade com padrões
profissionais de sigilo. Você não será identificado(a) em nenhuma publicação que possa
resultar deste estudo. Este consentimento está impresso e assinado em duas vias, uma via será
fornecida a você e a outra ficará com a pesquisadora responsável.
CUSTOS DA PARTICIPAÇÃO, RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO: A participação
no estudo, não acarretará custos para você e não será disponibilizada nenhuma compensação
financeira.
DECLARAÇÃO DO PARTICIPANTE OU DO RESPONSÁVEL PELO
PARTICIPANTE:
Orientação: Para indivíduos vulneráveis como crianças, adolescentes, presidiários, índios,
pessoas com capacidade mental ou com autonomia reduzida devem ter um representante legal,
sem prejuízo de sua autorização.
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Eu,
..........................................................................................................................,nome
do
representante legal (se for o caso) fui informado (a) dos objetivos da pesquisa acima de
maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que em qualquer momento poderei
solicitar novas informações e ou retirar meu consentimento. A responsável pela pesquisa acima,
certificou-me de que todos os meus dados serão confidenciais. Em caso de dúvidas poderei
chamar a pesquisadora Roseli Schaefer Rauscher, residente na Linha Santa Fé Alta- ItapirangaSC, telefone 49-984049570 ou ainda entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa em
Seres Humanos da Unoesc e Hust, que realiza a avaliação ética dos projetos enviados pelos
pesquisadores, a fim de proteger todos os envolvidos e está localizado na Rua Getúlio Vargas,
nº 2125, Bairro Flor da Serra, 89600-000- Joaçaba – SC, fone: 49-3551-2062. Horário
atendimento 8h as 11h30min e das 13h30min as 17h. Declaro que concordo em participar desse
estudo. Recebi uma via deste termo de consentimento livre e esclarecido e me foi dada a
oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas.

Assinatura do participante pesquisado ou impressão dactiloscópica.
Nome legível:
Endereço:
RG.
Fone:
Data _______/______/______

Impressão dactiloscópica

________________________________________________________
Assinatura do(a) pesquisador(a) responsável
Data _______/______/______
IMPORTANTE: IMPRIMIR O TERMO EM DUAS VEZES, uma via fica em posse do
participante de pesquisa e a outra com o pesquisador responsável. O participante de
pesquisa ou seu representante, quando for o caso, deverá RUBRICAR todas as folhas do
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido TCLE, apondo sua assinatura na última
página do referido termo. O pesquisador responsável deverá proceder da mesma forma,
rubricar todas as folhas do TCLE, apondo sua assinatura na última página do referido
termo.
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ANEXO C – Termo de Assentimento (TA) – Criança menor de 12 anos
Termo de Assentimento (TA) - Criança menor de 12 anos
Você está sendo convidado(a) como voluntário(a) a participar da pesquisa “impactos das
tecnologias no desenvolvimento das crianças de três a seis anos”. Neste estudo pretendemos:
investigar os impactos da tecnologia no desenvolvimento de crianças da educação infantil, na
faixa de três a seis anos, na perspectiva das crianças, dos pais e professores.
O motivo que nos leva a estudar esse assunto é pesquisar junto às crianças da faixa etária de 3 a
6 anos, com acesso às tecnologias desde pequenas, no sentido de entender a criança
contemporânea, seus modos de ser e agir. Nesse contexto acreditamos que a pesquisa seja de
fundamental importância, abrindo espaço para a discussão do tema, suas implicações e
contribuições na vida das crianças, famílias e escola de educação infantil. Para este estudo
adotaremos o(s) seguinte(s) procedimento(s): desenho-estória com tema, no qual será solicitado
à criança fazer desenhos sobre o tema e depois ela dará um título ao seu desenho, relatando o
que desenhou. A criança fará 2 ou 3 desenhos para a pesquisa, em momentos e dias diferentes.
Para participar deste estudo, o responsável por você deverá autorizar e assinar um termo de
consentimento. Você não terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem financeira. Você
será esclarecido (a) em qualquer aspecto que desejar e estará livre para participar ou recusar-se.
O responsável por você poderá retirar o consentimento ou interromper a sua participação a
qualquer momento. A sua participação é voluntária e a recusa em participar não acarretará
qualquer penalidade ou modificação na forma em que é atendido (a) pelo pesquisador que irá
tratar a sua identidade com padrões profissionais de sigilo. Você não será identificado em
nenhuma publicação. Este estudo apresenta risco mínimo, como cansaço ou aborrecimento.
Apesar disso, você tem assegurado o direito a ressarcimento ou indenização no caso de
quaisquer danos eventualmente produzidos pela pesquisa.
Os resultados estarão à sua disposição quando finalizada. Seu nome ou o material que indique
sua participação não será liberado sem a permissão do seu responsável. Os dados e
instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados com o pesquisador responsável por um
período de 5 anos, e após esse tempo serão destruídos. Este termo de consentimento encontrase impresso em duas vias, sendo que uma via será arquivada pelo pesquisador responsável, e a
outra será fornecida a você.
Eu, __________________________________________________, portador (a) do documento
de Identidade ____________________ (se já tiver documento), fui informado (a) dos objetivos
do presente estudo de maneira clara. Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas
informações junto ao pesquisador responsável listado abaixo, Roseli Schaefer Rauscher,
telefone: 49984049570 ou ainda com o Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da
Unoesc e Hust, que realiza a avaliação ética dos projetos enviados pelos pesquisadores, a fim
de proteger todos os envolvidos e está localizado na Rua Getúlio Vargas, nº 2125, Bairro Flor
da Serra, 89600-000- Joaçaba – SC, fone: 49-3551-2062. Horário atendimento 8h as 11h30min
e das 13h30min as 17h. Estou ciente que o meu responsável poderá modificar a decisão da
minha participação na pesquisa, se assim desejar. Tendo o consentimento do meu responsável
já assinado, declaro que concordo em participar desse estudo. Recebi uma via deste termo de
assentimento e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas.
Itapiranga, ____ de ______________ de 2021.
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__________________________________________________________________
Assinatura do(a) menor
Nome legível:
Endereço:
RG._____________________ Telefone:___________________
Data ____/____/2021
_______________________________________
Assinatura do(a) pesquisador(a) responsável
Impressão dactiloscópica
Nome legível: Roseli Schaefer Rauscher
Endereço: Linha Santa Fé Alta-Telefone: 49-984049570 - Data ____/____/2021
IMPORTANTE: IMPRIMIR O TERMO EM DUAS VEZES, uma via fica em posse do(a)
menor e a outra com o pesquisador responsável. Havendo mais de uma folha, todas as
vias devem ser rubricadas.
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ANEXO D – Termo de Autorização para gravação de voz
TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ
Eu,__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________,
CPF_____________________-____, RG__________________________, depois de conhecer e
entender os objetivos, procedimentos metodológicos, riscos e benefícios da pesquisa, bem
como de estar ciente da necessidade do uso da gravação de minha entrevista especificado no
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), AUTORIZO, através do presente termo,
a pesquisadora Roseli Schaefer Rauscher do projeto de pesquisa intitulado “Impactos das
tecnologias no desenvolvimento das crianças de três a seis anos” a realizar a gravação de
minha entrevista que se faz necessária sem quaisquer ônus financeiros a nenhuma parte.
Esta AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso da pesquisadora acima citada
em garantir-me os seguintes direitos:
1. Poderei ler a transcrição de minha gravação;
2. Os dados coletados serão uados para fins científicos e de estudos (livros, artigos, slides e
transparências), em favor da pesquisadora supracitada, mediante o atendimento da legislação
vigente do Conselho Nacional Saúde (CNS) que resguarda os aspectos éticos em pesquisas com
seres humanos.
3. Minha identificação não será revelada em nenhuma das vias de publicações;
4. Os dados coletados serão guardados por 5 anos, sob a responsabilidade da pesquisadora da
pesquisa, e após esse período, serão destruídos;
5- Serei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer momento e/ou
solicitar a posse da gravação e transcrição de minha entrevista.
e ainda, e de acordo com a legislação do........... (FOR O CASO, especifique as leis que
resguardam os direitos das crianças e adolescentes (Estatuto da Criança e do Adolescente –
ECA, Lei N.º 8.069/ 1990), dos idosos (Estatuto do Idoso, Lei N.º 10.741/2003) e das pessoas
com deficiência (Decreto Nº 3.298/1999, alterado pelo Decreto Nº 5.296/2004).

Itapiranga, ___ de ______ 20___
______________________________
Ass. do Pesquisador Responsável
Telefone: 49-984049570
Endereço: Linha Santa Fé Alta, Itapiranga-SC
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___________________________________________________________________
Ass. do participante ou impressão dactiloscópica.

_______________________________
Caso o sujeito seja menor de idade:
Ass. do Responsável Legal ou impressão dactiloscópica.

Impressão dactiloscópica
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ANEXO E – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Pais, mães ou responsáveis
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO- PAIS, MÃES OU
RESPONSÁVEIS
Você está sendo convidado(a) como voluntário(a) a participar da pesquisa: IMPACTOS DAS
TECNOLOGIAS NO DESENVOLVIMENTO DAS CRIANÇAS DE TRÊS A SEIS ANOS.
A JUSTIFICATIVA, OS OBJETIVOS E OS PROCEDIMENTOS: O motivo que nos
leva a propor este estudo é o trabalho junto às crianças da faixa etária de 3 a 6 anos, com acesso
às tecnologias desde pequenas, a pesquisa se justifica no sentido de entender a criança
contemporânea, seus modos de ser e agir, a sensibilidade com a infância, a curiosidade sobre o
tema tecnologias digitais e seus impactos na infância. Nesse contexto acreditamos que a
pesquisa sobre os impactos das tecnologias nos processos de desenvolvimento, seja de
fundamental importância, abrindo espaço para a discussão do tema, suas implicações e
contribuições na vida das crianças, famílias e escola de educação infantil. O objetivo desse
projeto é investigar os impactos da tecnologia no desenvolvimento de crianças da educação
infantil, na faixa de três a seis anos, na perspectiva das crianças, dos pais e professores.
O procedimento de coleta de dados será da seguinte forma: questionário a ser
respondido pelo pai, mãe ou responsável. O tempo estimado para responder ao questionários
será de 30 minutos a 1 hora.
DESCONFORTOS, RISCOS E BENEFÍCIOS: A sua participação neste estudo pode gerar
algum tipo de desconforto quanto emocional, frustração, mexer com os sentimentos, porém os
benefícios que se obterá, por exemplo, na utilização dos dados para a melhoria das relações
escolares, superam os mesmos.
GARANTIA DE ESCLARECIMENTO, LIBERDADE DE RECUSA E GARANTIA DE
SIGILO: Você poderá solicitar esclarecimento sobre a pesquisa em qualquer etapa do estudo.
Você é livre para recusar-se a participar, retirar seu consentimento ou interromper a
participação na pesquisa a qualquer momento, seja por motivo de constrangimento e ou outros
motivos. A sua participação é voluntária e a recusa em participar não irá acarretar qualquer
penalidade ou perda de benefícios. As pesquisadoras irão tratar a sua identidade com padrões
profissionais de sigilo. Você não será identificado(a) em nenhuma publicação que possa
resultar deste estudo. Este consentimento está impresso e assinado em duas vias, uma via será
fornecida a você e a outra ficará com a pesquisadora responsável.
CUSTOS DA PARTICIPAÇÃO, RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO: A participação
no estudo, não acarretará custos para você e não será disponibilizada nenhuma compensação
financeira.
DECLARAÇÃO DO PARTICIPANTE OU DO RESPONSÁVEL PELO
PARTICIPANTE:
Orientação: Para indivíduos vulneráveis como crianças, adolescentes, presidiários, índios,
pessoas com capacidade mental ou com autonomia reduzida devem ter um representante legal,
sem prejuízo de sua autorização.
Eu, ...........................................................................,nome do representante legal (se for o caso)
fui informado (a) dos objetivos da pesquisa acima de maneira clara e detalhada e esclareci
minhas dúvidas. Sei que em qualquer momento poderei solicitar novas informações e ou retirar
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meu consentimento. A responsável pela pesquisa acima, certificou-me de que todos os meus
dados serão confidenciais. Em caso de dúvidas poderei chamar a pesquisadora Roseli Schaefer
Rauscher, residente na Linha Santa Fé Alta- Itapiranga-SC, telefone 49-984049570 ou ainda
entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da Unoesc e Hust,
que realiza a avaliação ética dos projetos enviados pelos pesquisadores, a fim de proteger todos
os envolvidos e está localizado na Rua Getúlio Vargas, nº 2125, Bairro Flor da Serra, 89600000- Joaçaba – SC, fone: 49-3551-2062. Horário atendimento 8h as 11h30min e das 13h30min
as 17h. Declaro que concordo em participar desse estudo. Recebi uma via deste termo de
consentimento livre e esclarecido e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas
dúvidas.
Assinatura do participante pesquisado ou impressão dactiloscópica.
Assinatura:______________________________________________
Nome legível:____________________________________________
Endereço:_______________________________________________
RG.______________________
Impressão dactiloscópica

Fone:_____________________
Data _______/______/2021
________________________________________
Assinatura do(a) pesquisador(a) responsável
Data _______/______/2021

IMPORTANTE: IMPRIMIR O TERMO EM DUAS VEZES, uma via fica em posse do
participante de pesquisa e a outra com o pesquisador responsável. O participante de
pesquisa ou seu representante, quando for o caso, deverá RUBRICAR todas as folhas do
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido TCLE, apondo sua assinatura na última
página do referido termo. O pesquisador responsável deverá proceder da mesma forma,
rubricar todas as folhas do TCLE, apondo sua assinatura na última página do referido
termo.
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ANEXO F – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Professores
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO- PROFESSORES
Você está sendo convidado(a) como voluntário(a) a participar da pesquisa: IMPACTOS DAS
TECNOLOGIAS NO DESENVOLVIMENTO DAS CRIANÇAS DE TRÊS A SEIS ANOS.
A JUSTIFICATIVA, OS OBJETIVOS E OS PROCEDIMENTOS: O motivo que nos
leva a propor este estudo é o trabalho junto às crianças da faixa etária de 3 a 6 anos, com acesso
às tecnologias desde pequenas, a pesquisa se justifica no sentido de entender a criança
contemporânea, seus modos de ser e agir, a sensibilidade com a infância, a curiosidade sobre o
tema tecnologias digitais e seus impactos na infância. Nesse contexto acreditamos que a
pesquisa sobre os impactos das tecnologias nos processos de desenvolvimento, seja de
fundamental importância, abrindo espaço para a discussão do tema, suas implicações e
contribuições na vida das crianças, famílias e escola de educação infantil. O objetivo desse
projeto é investigar os impactos da tecnologia no desenvolvimento de crianças da educação
infantil, na faixa de três a seis anos, na perspectiva das crianças, dos pais e professores.
O(os) procedimento(s) de coleta de dados serão da seguinte forma: entrevistas
semiestruturadas com professoras e professores. O tempo estimado para responder as
entrevistas com os professores em torno de 30 minutos a 1 hora.
DESCONFORTOS, RISCOS E BENEFÍCIOS: A sua participação neste estudo pode gerar
algum tipo de desconforto quanto emocional, frustração, mexer com os sentimentos, porém o
benefício que se obterá, por exemplo, na utilização dos dados para a melhoria das relações
escolares, superam os mesmos.
GARANTIA DE ESCLARECIMENTO, LIBERDADE DE RECUSA E GARANTIA DE
SIGILO: Você poderá solicitar esclarecimento sobre a pesquisa em qualquer etapa do estudo.
Você é livre para recusar-se a participar, retirar seu consentimento ou interromper a
participação na pesquisa a qualquer momento, seja por motivo de constrangimento e ou outros
motivos. A sua participação é voluntária e a recusa em participar não irá acarretar qualquer
penalidade ou perda de benefícios. A pesquisadora irá tratar a sua identidade com padrões
profissionais de sigilo. Você não será identificado(a) em nenhuma publicação que possa
resultar deste estudo. Este consentimento está impresso e assinado em duas vias, uma via será
fornecida a você e a outra ficará com a pesquisadora responsável.
CUSTOS DA PARTICIPAÇÃO, RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO: A participação
no estudo, não acarretará custos para você e não será disponibilizada nenhuma compensação
financeira.
DECLARAÇÃO DO PARTICIPANTE OU DO RESPONSÁVEL PELO
PARTICIPANTE:
Orientação: Para indivíduos vulneráveis como crianças, adolescentes, presidiários, índios,
pessoas com capacidade mental ou com autonomia reduzida devem ter um representante legal,
sem prejuízo de sua autorização.
Eu, ...........................................................................,nome do representante legal (se for o caso)
fui informado (a) dos objetivos da pesquisa acima de maneira clara e detalhada e esclareci
minhas dúvidas. Sei que em qualquer momento poderei solicitar novas informações e ou retirar
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meu consentimento. A responsável pela pesquisa acima, certificou-me de que todos os meus
dados serão confidenciais. Em caso de dúvidas poderei chamar a pesquisadora Roseli Schaefer
Rauscher, residente na Linha Santa Fé Alta- Itapiranga-SC, telefone 49-984049570 ou ainda
entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da Unoesc e Hust,
que realiza a avaliação ética dos projetos enviados pelos pesquisadores, a fim de proteger todos
os envolvidos e está localizado na Rua Getúlio Vargas, nº 2125, Bairro Flor da Serra, 89600000- Joaçaba – SC, fone: 49-3551-2062. Horário atendimento 8h as 11h30min e das 13h30min
as 17h. Declaro que concordo em participar desse estudo. Recebi uma via deste termo de
consentimento livre e esclarecido e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas
dúvidas.

________________________________________________________
Assinatura do participante pesquisado ou impressão dactiloscópica.
Nome legível:_____________________________________________
Endereço:________________________________________________
RG._____________________________________________________

Impressão dactiloscópica

Fone:____________________________________________________
Data _______/ 06 /2021

________________________________________________________
Assinatura do(a) pesquisador(a) responsável
Data _______/ 06 /2021

IMPORTANTE: IMPRIMIR O TERMO EM DUAS VEZES, uma via fica em posse do
participante de pesquisa e a outra com o pesquisador responsável. O participante de
pesquisa ou seu representante, quando for o caso, deverá RUBRICAR todas as folhas do
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido TCLE, apondo sua assinatura na última
página do referido termo. O pesquisador responsável deverá proceder da mesma forma,
rubricar todas as folhas do TCLE, apondo sua assinatura na última página do referido termo.

