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RESUMO 

 

As constantes mudanças emanadas do contexto digital impuseram alterações nas principais 

ações do cotidiano e, não obstante, suscitaram novos desafios ao processo de ensino e 

aprendizagem, mormente, nas instituições de Educação Infantil. De forma contundente, as 

crianças que hoje integram o corpo discente das escolas possuem vivência digital que as difere 

daquelas para as quais o sistema educacional foi criado. Inserir tecnologias digitais, de forma 

específica dispositivos móveis e aplicativos educacionais no contexto da Educação Infantil, se 

constitui parte da função pedagógica das escolas, haja vista as prerrogativas de se trabalhar os 

saberes e experiências das crianças. Nesse sentido, a presente pesquisa, que teve como objetivo 

geral analisar possibilidades pedagógicas de aplicativos e dispositivos móveis na mediação do 

ensino e aprendizagem na Educação Infantil, utilizou como campo de investigação as 

instituições que atendem creches e pré-escolas no município de São Miguel, Estado do RN. 

Como percurso metodológico, utilizamos a abordagem de natureza mista – qualitativa e 

quantitativa, com recurso à técnica de estudo de caso e pesquisa bibliográfica. Como 

instrumento de coleta de dados, nos apoiamos na aplicação de questionário a quarenta e cinco 

docentes do município. A análise dos dados, suportada na técnica da estatística descritiva, 

permitiu aprofundar o estudo inerente à nossa unidade de análise – formação na área 

tecnológica, conhecimento de apps voltados ao público infantil e à frequência de sua utilização 

no espaço escolar. Os resultados evidenciam que os professores, em sua maioria, utilizam 

ferramentas digitais em diferentes contextos e reconhecem os benefícios das tecnologias 

associados tanto ao processo de ensino quanto ao de aprendizagem percebidos na: 

diversificação metodológica; interação professor-aluno; interação e criatividade; motivação e 

estímulo à superação de desafios; e raciocínio lógico e concentração. Como desafios à inserção 

tecnológica, alguns condicionantes foram demarcados, sendo: formação docente limitada na 

área tecnológica – em nível técnico e pedagógico; poucos recursos tecnológicos existentes nas 

instituições; falta de infraestrutura; desconhecimento de apps voltados ao público infantil; e 

ausência de um trabalho direcionado à inclusão digital no Projeto Político Pedagógico das 

escolas. Para tanto, a alusão ao uso de apps e a dispositivos móveis, embora esporádica, 

demostrou iniciativas de inovação metodológica mediadas por tecnologias. Em conclusão, 

notou-se que a formação docente emerge de forma preponderante, tanto a nível de problema 

quanto de solução. Embora os professores reconheçam a importância das tecnologias nessa 

etapa de ensino e demonstrem tentativas de inserção tecnológica, o desconhecimento de apps 

voltados ao público infantil ou adaptados a essa realidade se tornou fator evidente entre o 

público pesquisado. Constatou-se, ainda, a discrepância entre os documentos que regem a 

educação infantil (DCNEI; BNCC) e os documentos internos das instituições (PPP) no que se 

refere à inserção da educação tecnológica nos espaços da Educação Infantil.  

 

Palavras-chave: Educação Infantil; Tecnologias Educativas; Dispositivos móveis; Aplicativo 

Educacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The constant changes resulting from the digital context have imposed changes on the main 

actions of everyday life, but, nevertheless, they have brought new challenges to the teaching 

and learning process, especially in institutions of Early Childhood Education. Decisively, 

children that are today, part of the student body in schools have a digital experience that differs 

from those for whom the educational system was created. Inserting digital technologies, 

specifically mobile devices and educational applications in the context of early childhood 

education, is part of the pedagogical function of schools, given the prerogatives of working with 

children's knowledge and experiences. For that matter, the present research, which had the 

general objective of analyzing the pedagogical possibilities of applications and mobile devices 

in the mediation of teaching and learning in Early Childhood Education, used as field of 

investigation the institutions that attend day care centers and preschools in São Miguel City, 

RN State. Methodologically, we used an approach of mixed nature - qualitative and 

quantitative; and as a resource, the case study technique and bibliographic research. As an 

instrument for data collection, we supplied a questionnaire to forty-five teachers who work in 

the aforementioned city. The data analysis, supported by the descriptive statistics technique, 

allowed us to deepen the study inherent to our unit of analysis - training in technology, 

knowledge of apps aimed at children, and the frequency of their use in the school space. The 

results show that most teachers use digital tools in different contexts and they recognize the 

benefits of technologies associated with both the teaching and learning processes, as perceived 

in methodological diversification; teacher-student interaction; interaction and creativity; 

motivation and stimulus to overcome challenges; and logical thinking and concentration. As 

challenges to the technological insertion, some conditioning factors were identified. Such as: 

limited teacher training in the technological area - on a technical and pedagogical level; few 

existing technological resources in the schools, lack of infrastructure, lack of knowledge about 

the apps aimed at the child audience, and the absence of work directed to digital inclusion in 

the schools' Pedagogical Policy Project. For this purpose, the allusion to the use of apps and 

mobile devices, even if sporadically, demonstrated initiatives of methodological innovation 

mediated by technologies. In conclusion, it was noted that teacher training emerges 

preponderantly, both as a problem and as a solution. Although teachers recognize the 

importance of technologies at this stage of education and demonstrate attempts at technological 

insertion, the lack of knowledge of apps aimed at the children or adapted to this reality became 

an evident factor among the teachers surveyed. We also found a discrepancy between the 

documents that govern early childhood education (DCNEI; BNCC) and the internal documents 

of the institutions (PPP) regarding the insertion of technological education in the spaces of Early 

Childhood Education. 

 

Keywords: Early Childhood Education; Educational Technologies; Mobile Devices; 

Educational Application. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

“Esta é regra fundamental desse computador que vive no 

corpo humano: só vai para a memória aquilo que é objeto 

do desejo. A tarefa primordial do professor: seduzir o 

aluno para que ele deseje e, desejando, aprenda”.  

                                                 (ALVES, 1994, p.70). 

 

Como postula Kenski (2013, p. 61), “[...] as mudanças trazidas pelos meios digitais 

transformaram a nossa cultura” e, de forma direta, emanam alterações nas principais ações do 

nosso cotidiano, estabelecendo novas formas de comunicação, interação e apropriação do 

conhecimento. Nessa proposição, torna-se contundente considerar que as transformações 

tecnológicas advindas do contexto social impeliram novos desafios ao processo de ensino e 

aprendizagem, no que corresponde à inserção de Tecnologias Digitais de Informação e 

Comunicação (TDIC) no âmbito escolar (CAETANO; NASCIMENTO, 2017). 

Com base nesse contexto, é contundente considerarmos que atualmente as discussões 

educacionais, à proporção que discutem a integração das tecnologias nos processos escolares, 

buscam possibilidades pedagógicas que direcionem a efetivação dessa inserção nos diferentes 

níveis e etapas de ensino (CAETANO; NASCIMENTO, 2018; AMANTE, 2007). Todavia, 

assim como ressaltam Caetano (2015), Valente (2014), Amante (2011) e Faria e Ramos (2007), 

é iminente que a utilização de artefatos digitais no cotidiano das instituições de ensino não 

aconteça apenas a nível tecnológico, mas que pressuponha a integração curricular e a adoção 

de novas metodologias que culminem no repensar do papel da escola frente à cultura digital. 

Diante do exposto, torna-se crucial refletirmos que as crianças e jovens que hoje 

integram o corpo discente das nossas escolas pertencem a um grupo tecnologicamente digital, 

assim como asseveram Amante, Oliveira e Pereira (2017). De forma específica, cada vez mais 

cedo, o público infantil adentra o mundo virtual, reconfigurando diferentes modos de interação 

e apropriação da informação, o que pressupõe compreender a infância contemporânea e os seus 

ritmos de aprendizagem a partir da multiplicidade cultural que a permeia (RIBEIRO; 

CLIMACO, 2020; COSTA; STEYER; RAMOS, 2019; COUTO, 2013; MONTEIRO; 

OSÓRIO, 2015). 

Ponderando o exposto, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) direciona e reforça 

a inserção digital na Educação Infantil, de forma incisiva no direito de aprendizagem que trata 

do explorar (ciência e tecnologia), e nos campos de experiências, de forma explícita, na 

proposta de trabalho de traços, sons, cores e formas – escuta, fala, pensamento e imaginação – 

espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Porém, em publicação anterior, as 
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Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil – DCNEI (BRASIL, 2009) já 

apontavam os benefícios na aprendizagem mediada por recursos midiáticos e digitais, sendo 

complementada pelas orientações da UNESCO (2014), com ênfase na utilização de tecnologias 

móveis (UNESCO, 2014). 

É patente que, paralelo à orientação de inserção tecnológica e à necessidade de adequar 

o currículo, com ênfase nas experiências e saberes das crianças, estão as instituições de 

Educação Infantil com desafios que versam sobre o limitado acervo de equipamentos 

tecnológicos, formação docente inadequada na área tecnológica e desconhecimento de 

aplicativos e softwares com potencial educativo para o público infantil. Em decorrência, insurge 

a dificuldade, por parte dos profissionais, em aderir a novas possibilidades de ensino (professor 

e/ou equipe gestora) (CAETANO 2015; BARROSO et al., 2018).  

Essa realidade, palpável a nós profissionais da Educação Infantil, à proporção que 

evidencia fatores a princípio desfavoráveis a inserção tecnológica, denota também a 

necessidade premente de ressignificar as práticas de ensino, considerando, para tanto, o uso de 

ferramentas digitais no cotidiano das instituições infantis. Esse fato se torna ainda mais 

relevante quando, em contexto atual, constatamos que os interesses manifestos pelas crianças 

em muito provém dos recursos ofertados pelas mídias digitais, e que de forma substancial 

divergem das propostas pedagógicas adotadas nas instituições de ensino infantil. 

Essa assertiva, com base em nossa vivência profissional, ressalta o dualismo existente 

entre a necessidade de se inserir as experiências socioculturais das crianças na escola e uma 

formação docente deficitária na área de tecnologia, expressa na dificuldade de manusear 

equipamentos, seja ao nível do ensino ou da aprendizagem. Deste modo, os poucos 

equipamentos existentes na escola, quando utilizados, acabam por restringir-se à exibição de 

recursos audiovisuais (vídeos e músicas), com pouca exploração do seu potencial educativo. 

A percepção dessa realidade, proporcionada tanto pela nossa experiência profissional 

quanto pelos estudos advindos da nossa formação pessoal, impeliram inquietações que nos 

impulsionaram a pesquisar alternativas viáveis para o uso de tecnologias nos espaços de 

Educação Infantil, nomeadamente de apps e dispositivos móveis. A esse respeito, 

compartilhamos o pensamento de Faria e Ramos (2007), quando discorreram sobre a premência 

de buscar alternativas exequíveis de incluir recursos tecnológicos nas rotinas de Educação 

Infantil, uma vez que as escolas não podem ficar inertes à expansão digital. 

Nessa perspectiva, nos apoiamos em Ataide, Ferreira e Francisco (2019), Wolinger 

(2019), Barroso et al. (2018), Natalino e Tibúrcio (2018), Silva, Sales e Castro (2018), Nunes 

e Couto (2017), e Morais, Silva e Mendonça (2017) quando apontam estratégias para a inserção 
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de tecnologias digitais, em específico, dispositivos móveis e aplicativos em instituições de 

Educação Infantil, a partir do uso de equipamentos de baixo custo, normalmente disponíveis 

nas escolas públicas, (data show e notebook, ou projetor integrado), ou pertencentes ao acervo 

pessoal do professor (celular smartfone/iphone). Em consonância com o exposto, Aquino, 

Aquino e Caetano (2020), Caetano e Nascimento (2018), Valente (2018), Gonçalves (2017), 

Caetano (2015), UNESCO (2014), Kenski (2013), Amante (2007, 2011), Faria e Ramos (2007) 

subsidiam nossas reflexões acerca do processo contínuo de formação docente, da relevância do 

potencial educativo das tecnologias no processo de ensino e no desenvolvimento social, afetivo 

e cognitivo da criança. 

Com base no exposto, concordamos com Amante (2007, p. 60), quando coloca que  

 
[...] a qualidade da educação passa, entre muitas outras coisas, por saber tirar partido 

dessa tecnologia, por pô-la ao serviço de um projeto educativo renovado em que, para 

além do que se aprende, se aprende a aprender. 

 

Em suma, às instituições de Educação Infantil decorre o desafio de trabalhar não apenas 

os conhecimentos sistematizados pela escola, mas, também, considerar como base da proposta 

pedagógica os saberes e as experiências das crianças advindos do seu contexto social, cultural 

e digital. Romper os paradigmas que distanciam as escolas do mundo digital passa a ser, 

portanto, parte da missão das instituições na contemporaneidade.  

Destarte, às instituições de Educação Infantil urge o desafio de trabalhar os saberes e 

experiências das crianças, inserindo em suas propostas pedagógicas o uso de tecnologias 

digitais e aplicativos como parte integrante do processo de ensino e aprendizagem.  

 

1.1 Contextualização da pesquisa 

 

1.1.1 Problematização 

 

Vivemos um período em que as Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação 

(TDIC) evoluem de forma considerável, ressignificando tanto a forma como as pessoas se 

relacionam socialmente, quanto as concepções de ensino e aprendizagem presentes no espaço 

escolar. Nesse sentido, é notório que o mundo virtual invade, cada vez mais cedo, o cotidiano 

das crianças, fazendo-as estabelecer novas relações na forma como interagem com as 

informações, como brincam e, consequentemente, como se apropriam do conhecimento, uma 
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vez que sua interação com dispositivos móveis define os contornos de uma geração pautada na 

cultura digital. 

Nesse viés, compreender a infância na sociedade contemporânea requer um 

conhecimento profundo da sua relação com as novas tecnologias presentes em seu contexto 

sociocultural.  Para Barroso et al.  (2018, p. 37), “[...] as crianças possuem tecnologia no dia a 

dia,  até mesmo nas brincadeiras”, afirmação essa que corrobora de forma direta com a visão 

de Fantin (2015), quando destaca ser possível perceber a influência que as mídias e a tecnologia 

exercem na infância através de duas realidades distintas, relacionadas à forma como as crianças 

brincavam em tempos passados (brinquedos artesanais e brincadeiras tradicionais) e à realidade 

atual, que envolve basicamente a utilização dos brinquedos eletrônicos (carrinhos de controle 

remoto, bonecas que falam e se movimentam sozinhas, tablets, smartphones, dentre outros – 

como meio de diversão). 

Nessa perspectiva, conforme Coscarelli e Kersch (2016), por estarmos vivendo em 

tempos digitais, nos quais grande parte da população brasileira está equipada com celulares, em 

sua maioria, conectados à internet, é natural que as crianças demonstrem encantamento e 

aptidão em manusear equipamentos eletrônicos de forma hábil e cada vez mais dinâmica. A 

esse respeito, Silva, Fagundes e Meneses (2018) enfatizam que em tempos digitais, através do 

manuseio de uma única ferramenta portátil, que engloba diversas mídias, as crianças conseguem 

ter acesso a conteúdos educacionais, games, apps, vídeos e informações das mais diversas 

naturezas.  

Frente a esse contexto, é crucial considerar que, atualmente, as crianças que integram as 

nossas escolas são as mesmas que, de forma autônoma, se utilizam de alguma tecnologia no 

contexto social e familiar. Esse fato, em consonância com Branco (2017), impulsiona a reflexão 

de que os alunos de hoje são diferentes daqueles para os quais o nosso sistema educacional foi 

criado. Dessa forma, a inclusão digital se constitui um grande desafio, considerando a formação 

inadequada do professor para trabalhar pedagogicamente os recursos tecnológicos no contexto 

escolar, assim como asseveram Amante (2011), Caetano (2015) e Gonçalves (2017) e a 

realidade das instituições de ensino no tocante ao limitado acervo tecnológico, sobretudo, nas 

escolas de Educação Infantil, conforme ressaltam Amante (2011) e Barroso et al. (2018). 

Para Amante (2011), além dos fatores acima descritos, a inserção de tecnologias digitais 

no contexto educacional com crianças pequenas gera opiniões divergentes quanto às vantagens 

e possibilidades pedagógicas de utilizá-las em decorrência da infraestrutura das escolas, em sua 

maioria inadequadas, e as limitações no uso efetivo e pedagógico dos recursos existentes. 

Caetano (2015) amplia a discussão destacando que parte dos questionamentos acerca dos 
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benefícios e malefícios do trabalho com tecnologias decorrem dos mitos existentes acerca do 

isolamento social provocado pelo uso exagerado das tecnologias digitais, como também da 

redução da criatividade.  

Entretanto, mesmo diante dos entraves existentes, a inserção das tecnologias nas escolas 

de Ensino Infantil não perpassa por uma questão de opção pedagógica, mas de adequação de 

um currículo que atenda as reais necessidades das crianças com as quais trabalhamos. A esse 

respeito, é crucial destacar a indicação já existente desde as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para Educação Infantil (BRASIL, 2009), que orientou a utilização de recursos tecnológicos 

midiáticos e digitais e que são amplamente reforçadas na Base Nacional Comum Curricular 

(BRASIL, 2017), a partir do desenvolvimento da competência digital e do direito de 

aprendizagem com ênfase na exploração da ciência e tecnologia. 

Nessa perspectiva, a aprendizagem deverá acontecer a partir dos interesses manifestados 

pelas crianças, priorizando os saberes e experiências advindos do seu ambiente sociocultural 

(BRASIL, 2017).  Contudo, é importante ressaltar que a reestruturação no processo de ensino 

e aprendizagem, assim como ressaltam Pandini-Simiano e Buss-Simão (2016), emerge como 

um desafio ao sistema educacional, uma vez que rompe com concepções tradicionais arraigadas 

nas práticas docentes.  

Diante do exposto, Caetano e Nascimento (2018) advertem que é, nos dias atuais, 

preponderante redimensionar os debates educacionais que versam somente sobre a integração 

tecnológica para discussões que direcionem caminhos possíveis para o sucesso dessa inserção. 

Barroso et al. (2018) ratificam esse pensamento ao afirmarem que o ponto decisivo para o 

trabalho com tecnologias digitais e aplicativos educacionais na Educação Infantil é utilizar de 

forma simples e criativa os equipamentos existentes na escola. 

Destarte, é nítido o impacto das tecnologias no cotidiano das crianças, que adentram de 

forma significativa os espaços escolares, mudando substancialmente a forma como os 

professores ensinam e como as crianças se apropriam do conhecimento. As inquietações, nesse 

sentido, versam sobre a busca de alternativas exequíveis para a utilização de tecnologias digitais 

e app no âmbito da Educação Infantil, ponderando os entraves existentes no tocante à 

infraestrutura, ao acervo tecnológico e, de forma imperativa, à formação docente, o que nos 

impeliu a colocar a seguinte problematização: Quais as possibilidades pedagógicas na utilização 

de aplicativos e dispositivos móveis no processo de ensino e aprendizagem da Educação 

Infantil? 
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1.1.2 Justificativa 

 

Atuando há 23 anos como educadora – coordenadora pedagógica – da rede pública 

municipal, com experiência profissional no Ensino Fundamental, Médio e no Ensino Infantil, 

etapa que trabalho atualmente (últimos 16 anos), venho acompanhando ao longo dos anos as 

modificações nos campos de interesse e na forma como os jovens e, de forma mais próxima, as 

crianças se apropriam do conhecimento e interagem com as tecnologias digitais e suas 

constantes inovações. Do mesmo modo, tenho a oportunidade de acompanhar, no âmbito de 

uma escola de Educação Infantil, a dificuldade de interação que parte dos professores apresenta 

no manuseio de equipamentos tecnológicos, o que implica de forma direta na inserção desses 

recursos no cotidiano escolar. 

Essa realidade ressalta o dualismo existente entre a necessidade de se trabalhar as 

experiências advindas do contexto sociocultural das crianças e a limitação na formação docente 

para explorar pedagogicamente o potencial dos recursos digitais. Com isso, os poucos 

equipamentos existentes nas escolas (TV, DVD, notebook, projetor e projetor integrado) são 

utilizados como forma de entretenimento, limitados à exibição de vídeos e musicais. E apesar 

do uso, talvez, essa utilização tenha uma função mais recreativa/lúdica do que uma 

intencionalidade educativa associada a alguma aprendizagem. 

É relevante mencionar que em minha formação inicial em Pedagogia1 (1994-1997) a 

ênfase ao uso de tecnologias foi praticamente inexistente, haja visto a própria limitação de 

equipamentos disponíveis na Universidade no respectivo período. De forma semelhante, a 

Especialização em Metodologia do Ensino Fundamental e Médio2 (2000-2003), cursada poucos 

anos após a conclusão da graduação, não esboçou referência que direcionasse a expansão 

tecnológica no contexto escolar. 

Posteriormente, a Especialização em Educação Infantil3 (2010-2012) trouxe 

proposições, embora de forma superficial, da utilização de equipamentos midiáticos com 

crianças pequenas, tendo como respaldo as orientações já em vigor das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para Educação Infantil (DCNEI), despertando, assim, para a possibilidade de um 

trabalho mais dinâmico e interativo com as crianças. Entretanto, as minhas maiores inquietações 

e reflexões acerca do uso efetivo das tecnologias no âmbito da Educação Infantil surgiram em 

 
1 Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – Brasil. 
2 Universidade Vale do Acaraú – Brasil. 
3 Universidade Federal do Rio Grande do Norte – Brasil. 
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decorrência da Especialização em Mídias na Educação4 (2017-2019), que culminou com a 

pesquisa de conclusão do curso, intitulada: “A criança e a Utilização de Tecnologias Digitais: 

Possibilidades e Desafios no Contexto da Educação Infantil”, a qual revelou um público infantil 

ativo no uso de dispositivos móveis, inserido em uma escola inerte ao mundo digital. 

Frente a essas premissas, intensificar a pesquisa nessa área, buscando possibilidades 

exequíveis de uso das tecnologias digitais, com inclusão de app educacional na Educação 

Infantil, passou a fazer parte das minhas aspirações profissionais e pessoais. E, enquanto usuária 

de tecnologia em minhas atividades de caráter pessoal, profissional e acadêmica, julgo 

impensável manter, no âmbito escolar, nossas crianças isoladas do mundo digital. 

No tocante à introdução da cultura digital nos espaços escolares, é pertinente as 

recomendações da UNESCO (2014), que sugerem a implementação de políticas públicas que 

fortaleçam e viabilizem a utilização de tecnologias móveis como recursos didáticos, 

observância à formação de professores para o uso pedagógico eficaz e, ainda, a criação e 

aperfeiçoamento de conteúdos educacionais para dispositivos móveis. Como base normativa, a 

BNCC (BRASIL, 2017) suscita como competência geral a ser desenvolvida, ao longo da 

Educação Básica, o desenvolvimento no aluno da capacidade de compreender, utilizar e criar 

tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa e ética. 

Nesse sentido, com respaldo em Monteiro e Osório (2015), Modelski, Giraffa e 

Casartelli (2019), é preciso considerar a interação das crianças com as tecnologias digitais e 

explorá-las de forma pedagógica no contexto escolar, potencializando, dessa maneira, o 

processo de ensino e aprendizagem, assim como referenciam Caetano (2015), Barroso et al. 

(2018). Nesse contexto, a dinamização do processo de aprendizagem das crianças, em turmas 

de Educação Infantil, pressupõe o início do letramento digital, associado ao seu 

desenvolvimento cognitivo, social e afetivo, assim como esboçam Zacharias (2016) e Dudeney, 

Hockly e Pegrum (2016). 

Nessa perspectiva, a inserção de aplicativos educacionais e dispositivos móveis no 

espaço da Educação Infantil ampliam as possibilidades de aprendizagem e possibilitam às 

crianças explorarem, de forma sistematizada, o ambiente digital, conforme afirmam Araújo et 

al. (2017), Silva, Sales e Castro (2018) e Wolinger (2019).  

Notadamente, alguns fatores se apresentam como obstáculos, dos quais citamos 

limitação na formação docente na área tecnológica (AMANTE, 2011; CAETANO, 2015; 

GONÇALVES, 2017) e acervo tecnológico reduzido nas instituições infantis, os quais, muitas 

 
4 Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – Brasil. 
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vezes, são utilizados de forma inadequada (AMANTE, 2011). Contudo, enquanto educadores 

o norte do nosso trabalho deve ser pautado na busca de alternativas que permitam, diante as 

dificuldades, associar as tecnologias à rotina escolar das crianças (BARROSO et al., 2018). 

Desse modo, as justificativas acima descritas, as quais pressupõem questões de caráter 

profissional, pessoal e teórica, motivam a realização desta pesquisa e endossam a sua relevância 

frente ao atual cenário de expansão tecnológica e à necessidade de inserção no âmbito escolar 

da Educação Infantil. 

 

1.2 Caracterização geral da pesquisa 

 

Como forma de detalhamento, e para melhor compreensão da pesquisa, apresentamos a 

seguir as questões de pesquisa, as quais perpassaram esse estudo, assim como os nossos 

objetivos, que descrevem o percurso do processo de investigação. 

 

1.2.1 Questões da pesquisa 

 

Com respaldo em Yin (2015), as questões de pesquisa devem ser consideradas parte 

importante de um processo de investigação e demandam minuciosa atenção na sua definição.  

Ainda em consonância com o autor, as questões de pesquisa elucidam tanto a viabilidade do 

estudo, quanto a possibilidade da delimitação da unidade de análise. 

Nesse sentido, consideramos como preponderante na definição das nossas questões de 

pesquisa, dois aspectos distintos, porém relevantes para a constituição das indagações, a saber: 

as experiências e inquietações advindas do contexto profissional da pesquisadora, e o 

conhecimento teórico, adquirido durante o processo de leitura. No tocante ao último aspecto, é 

relevante mencionar que os estudos versaram sobre o uso de tecnologias digitais no ensino, de 

forma aprofundada na Educação Infantil, objeto de nossa pesquisa, a atuação profissional e os 

desafios e possibilidade na utilização de tecnologias móveis e aplicativo nas Instituições 

Infantis. 

Assim, as questões abaixo descritas serviram como um norte à nossa pesquisa, 

possibilitando, de forma concisa, o delineamento dos passos subsequentes à investigação.  

a) Qual o potencial educativo de aplicativos e dispositivos móveis no trabalho com 

crianças da Educação Infantil? 

b) Que concepções de ensino os professores dispõem sobre as tecnológicas no âmbito 

da Educação Infantil? 
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c) Como acontece a formação dos professores no campo da Educação Tecnológica? 

d) Quais as contribuições do trabalho pedagógico com tecnologias digitais no espaço 

escolar? 

 

1.2.2 Objetivos da pesquisa 

 

GERAL: 

• Analisar possibilidades pedagógicas de aplicativos e dispositivos móveis na 

mediação do ensino e aprendizagem na Educação Infantil. 

 

ESPECÍFICOS: 

• Conhecer o nível de qualificação profissional dos professores da Educação Infantil, 

no que se refere às tecnologias digitais;  

• Identificar a opinião dos docentes referentes aos contributos das TDIC para o ensino;  

• Conhecer os equipamentos tecnológicos existentes nas instituições infantis do 

município;  

• Analisar possibilidades e desafios na prática da educação tecnológica no contexto da 

Educação Infantil. 
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2 TECNOLOGIAS DIGITAIS NA EDUCAÇÃO: PERSPECTIVAS E DESAFIOS 

 

“A alma é uma borboleta [...] há um instante em que uma 

voz nos diz que chegou o momento de uma grande 

metamorfose [...]”.  

                                                      (ALVES, 1980, p. 78). 
 

No decorrer dos últimos anos, vivenciamos significativas modificações nas diferentes 

esferas da sociedade, o que pressupõe novas dinâmicas de trabalho, de comunicação, de lazer e 

de apropriação do conhecimento que, metaforicamente, corrobora com a iminência de uma 

“grande metamorfose” no âmbito educacional, assim como explicita Rubem Alves. Segundo 

Kenski (2013, p. 63) “[...] essas mudanças são impulssionadas pelo mesmo fator  gerador, ou 

seja, elas decorrem das inovações tecnólogicas digitais, que se apresentam de forma cada vez 

mais veloz”, com  interfaces gráficas que influenciam, de forma direta, as principais ações 

cotidianas das pessoas.  

Como assevera  Guevara e Dib (2007),  as novas tecnologias estão possibilitando a 

expansão dos espaços de convivência e de aprendizagem através da interatividade e dinamismo. 

Desse modo, de forma direta, o sistema educacional encontra-se imerso no conjunto de 

transformações sociais desencadeadas pelas inovações tecnólogicas, sobretudo, pelo 

desenvolvimento das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) que suscitam 

novos direcionamentos para o processo de ensino e aprendizagem (HUERTAS, SÁNCHEZ, 

SALCEDO, 2016).  

Nessa perspectiva, torna-se crucial a apropriação dos conceitos de tecnologias no âmbito 

educacional, referenciados por diferentes autores, dos quais citamos Kenski (2010, 2013), 

Valente (2019), Lucena (2016), Coscarelli e Kersch (2016), e Barroso et al. (2018), que 

elucidaram potencialidades e desafio na inserção das tecnologias digitais, mormente, no ensino 

infantil. Nesse ínterim, é relevante a necessidade das adequações curriculares e metodológicas, 

em decorrência das diferentes expectativas de aprendizagem que referenciam os saberes e 

experiências dos discentes (BRASIL, 2017).  

 

2.1 Tecnologias e seus conceitos  

 

A crescente ascensão tecnológica, caracterizada pela criação/modificação de artefatos 

digitais cada vez mais sofisticados, que permitem, ao mesmo tempo, inovação e acesso a 

sistemas operacionais em alto padrão, transcorre de um processo histórico de desenvolvimento 
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da humanidade, que culminou com a expansão do mundo digital. Para Barroso et al. (2018), o 

mundo e o ser humano estão em constante ação de transformação e, desde os primórdios, o 

homem dotado de inteligência cria objetos que possam facilitar a sua vida. Nesse sentido, a 

tecnologia emergiu com essas decorrentes transformações e, nos dias atuais, não é difícil 

perceber que ela está presente de forma intensa no cotidiano das pessoas.  

Nesse contexto, é preponderante referenciar o conceito de tecnologia trazido por  Kenski 

(2010), como sendo um conjunto de conhecimentos e princípios científicos aplicados ao 

planejamento, construção e utilização de um equipamento para a realização de uma determinada 

atividade. Dessa forma, é tão essencial que, dificilmente, conseguimos viver sem ela. Por outro 

lado, sua presença já está tão naturalizada, que muitos produtos e equipamentos utilizados 

diariamente não são percebidos como tecnologias. 

A referida autora ressalta, ainda, que desde a idade da Pedra até o momento atual sempre 

houve o predomínio de algum tipo determinado de tecnologia. A esse respeito, Guevara e Dib 

(2007) destacam que embora pareça evidente que as transformações tecnológicas e sociais 

decorram do período pós-industrial, as primeiras sinalizações surgiram, de fato, no paleolítico. 

Para os autores, as marcas nas paredes das carvenas, grafadas com imagens de animais ou 

eventos importantes da época, se constituiu como o primeiro passo em direção ao ciberespaço5, 

por ter sido este um meio de comunicação “[...] alternativo para a imaginação humana habitar.” 

(GUEVARA; DIB, 2007, p. 102).   

Por essa razão, torna-se contraditório afirmar que o período em que vivemos possa ser 

chamado de “era tecnológica”. Citando o filósofo francês Gilbert de Simondon (1969), Kenski 

(2010) enfatiza que o processo de humanização do homem teve início quando ele começou a 

utilizar os recursos encontrados na natureza em beneficio próprio para superar suas fragilidades 

e garantir sua sobrevivência. 

Para Jacob et al. (2013),  tecnologia - ou  ciência da técnica – (grifo das autoras), pode 

ser definida como a junção da técnica com a automação. A esse último termo, as autoras 

definem  como o produto de sistemas fechados de máquinas eletrônicas, que trabalham a uma 

velocidade instantânea. Dessa forma, tecnologia é um termo que envolve conhecimento técnico, 

científico e a utilização de ferramentas e máquinas com o objetivo de satisfazer às necessidades 

humanas. 

 
5 Termo criando em 1984, por William Gibson, para classificar o espaço virtual de comunicação, mediado pela 

interconexão de dispositivos móveis conectados em rede. 
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Nesse viés, Kenski (2013) aborda o surgimento de tecnologias digitais cada vez 

menores, mais leves e rápidas, que garantem tanto a portabilidade dos equipamentos quanto à 

flexibilidade de acesso. Com isso, “[...] a valorização do que é novo, mais potente, ou 

simplesmente diferente, passa a fazer parte das concepções culturais e sociais presentes na 

atualidade.” (KENSKI, 2013, p. 64). E toda essa expansão tecnológica atribuiu sentido à 

expressão “[...] tudo ao mesmo tempo agora o tempo todo.” (LUCENA, 2016, p. 279). 

Em complemento, Coscarelli e Kersch (2016) afirmam que atualmente vivenciamos 

tempos digitais, pensamento que dialoga com Barros e Nunes (2011, p. 41), quando afirmam 

que “[...] o progresso tecnológico nos coloca em constante quebra de paradigmas e 

reestruturação do pensamento.” Esse contexto nos impele a utilizar com frequência os recursos 

digitais, seja como forma de entretenimento, ferramenta de trabalho ou interação social. 

Lucena (2016) enriquece essa reflexão asseverando que o século XX teve como marco 

de inovação a inserção das tecnologias da informação e comunicação. Subsequentemente, no 

século XXI, o uso das tecnologias móveis, e de “[...] rede sociotécnicos e  sociodigitais, 

possibilitaram constante interação com (ciber) espaços.” (LUCENA, 2016, p. 277).  

Concomitante, o acesso a tablets, notebooks, smartphones, assim como a outros dispositivos, 

se tornou frequente, impulsionando de forma considerável a comunicação entre as pessoas, 

mesmo em espaços geograficamente distintos, como também a apropriação de diferentes 

linguagens.  

Serra et al. (2018) reitera esse pensamento, destacando a popularização das tecnologias 

móveis no cotidiano das pessoas. A referida autora ilustra sua afirmação com alguns dados da 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), referentes ao quarto 

trimestre de 2016, os quais apontam que, no Brasil, 94,6% das pessoas com idade igual ou 

superior a 10 anos acessaram a internet utilizando-se de telefones móveis. No que se refere à 

finalidade desse acesso, verificou-se que 94,2% foi para o envio e recebimento de mensagens 

de texto, voz ou imagens, usando aplicativos diferentes do tradicional e-mail; 76,4% foi para 

ver vídeos, programas, séries e filmes; 73,3% para chamadas de voz ou vídeo; e 69,3% para o 

envio e recebimento de e-mails. 

Com base no exposto, Silva e Kalhil (2017) asseveram que o avanço tecnológico 

presenciado no século XXI é fortemente influenciado pela internet e seus diversos recursos, que 

reconfiguram as relações interpessoais de trabalho, lazer e educação, de forma mais acentuada 

entre jovens e crianças.  Assim sendo, os debates educacionais passam a incluir conceitos como: 
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imigrante digital, nativo digital6 e excluído digital7, que se relacionam com as perspectivas 

educacionais do século XXI, quando preconizam a educação como pilar para alicerçar os ideais 

de justiça, paz, solidariedade e liberdade (SILVA; KALHIL, 2017). 

Frente ao exposto, Valente (2019) denomina como um dos novos desafios da educação 

a familiaridade e o entendimento acerca do letramento computacional8 e da competência digital. 

Para o autor, com o advento crescente das tecnologias digitais, tornou-se necessário distinguir 

os usuários que, de forma simplificada, utilizam os recursos tecnológicos – alfabetizado 

computacional – dos demais que, de forma hábil, exploram os recursos mais avançados das 

tecnologias – letrado computacional. É relevante também mencionar que a expansão digital 

pressupôs a denominação da expressão letramento digital9.  

No que concerne à competência digital, é contundente que, com a expansão da web e o 

surgimento de sistemas digitais cada vez mais evoluídos, emergiu a necessidade de 

compreender e utilizar com confiança e de forma crítica as tecnologias disponíveis na sociedade 

da informação (TSI), que são expansivas ao mercado de trabalho, lazer, comunicação e 

educação. A esse respeito, Silva e Barbosa (2019, p. 136) acrescentam que atualmente 

vivenciamos novos tempos, a chamada “[...] era da informação e da tecnologia”, onde todos – 

alunos, professores, trabalhadores e sociedade de forma geral - são conduzidos a mudar seus 

pensamentos e, consequentemente, adaptar-se a esse meio. 

Segundo Valente (1993), a introdução do computador na educação provocou uma 

verdadeira revolução nas concepções de ensino e aprendizagem, e esse fato decorre de dois 

princípios. Inicialmente, na visão do autor, a diversidade de programas educacionais e as 

diferentes modalidades de uso demostraram a sua utilidade no processo educativo.  Como 

segundo aspecto, a apreciação dos programas, em um primeiro momento, os caracterizou de 

forma restrita a versões computadorizadas dos métodos de ensino, como se fosse uma réplica 

da sala de aula. 

 
6 Conceito utilizado pela primeira vez em 2001, pelo norte-americano Marc Prensky, para caracterizar a geração 

que nasceu e cresceu imersa no mundo das tecnologias digitais. Prensky criou, ainda, o termo imigrantes digitais 

para definir o grupo de pessoas que desconhecem o funcionamento ou apresentam dificuldade em manusear os 

meios digitais, tornando-se consumidores passivos.  
7 Atualmente, é um tema de debate entre governos, organizações multilaterais (ONU, OMC) e o terceiro setor 

(ONGs, entidades assistencialistas). Para Silva e Kalhil (2017), o termo pode ser visto por três ângulos: 1) pelo 

fato de não ter computador; 2) por não saber utilizá-lo; ou, 3) falta de conhecimento mínimo para manipular a 

tecnologia com a qual convive. 
8 O matemático John Kemeny, um dos criadores da linguagem BASIC1, introduziu em 1980 a ideia do “letramento 

sobre computadores”. Como visão mais ampla sobre a questão do letramento, é proposto por diSessa, em 2001, 

a denominação letramento computacional. 
9 O termo letramento digital surge em 1997, definido por Gilster apud Valente (2019, p. 154) como “[...] a 

capacidade de compreender e utilizar a informação em vários formatos.” 
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Nesse ínterim, é pertinente destacar que no Brasil as primeiras iniciavas de uso das 

tecnologias na educação surgiram no início da década de 70, no ensino superior à distância, 

tendo como pioneiras a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul (UFRGS) e a Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). 

Posteriormente, a criação do Programa de Informática na Educação ensejou o primeiro 

Seminário Nacional de Informática na Educação, realizado na Universidade de Brasília (1981), 

e, no ano seguinte, na Universidade Federal da Bahia (1982).  Todavia, o ingresso do Brasil na 

era digital aconteceu em 1984, a partir da criação do Projeto Educom, resultado das proposições 

dos seminários realizados em Brasília e na Bahia (MORAES, 2014). 

Em reflexão, Nobre e Mallmann (2017) trazem à discussão os termos web 1.0 e 2.0, 

como decorrentes do processo de evolução tecnológica, sendo acrescentadas por Andrade 

(2018) as denominações de web 3.0 e 4.0. Para a referida autora, a web 1.0 denota os sites da 

primeira geração, à medida que a web 2.0 adentrou a possibilidade da educação on-line, como 

ferramentas de socialização em redes. Com base nessas duas proposições da web, Nobre e 

Mallmann (2017, p. 6) colocam que: “[...] a diferença entre a web 1.0 e a web 2.0 é a mudança 

do consumo de conteúdos para a web “prêt à porter”, cujo produto final pode ser um “Personal 

Learning System”. 

Ainda com respaldo nas autoras supracitadas, a web 3.0, também difundida como web 

semântica, assinala a cooperação com sistemas de armazenamento e busca programada de 

conteúdos, sendo cada vez mais portátil e com maior mobilidade, o que possibilita, em 

consonância com a UNESCO (2014), a aprendizagem através da colaboração interativa, de 

mobile learning ou m-learning (aprendizagem móvel), a partir do uso de dispositivos móveis. 

Por fim, no tocante à web 4.0, a definição perpassa por uma rede de integração em que se prevê 

conexão simbiótica entre seres humanos e máquinas. Nessa perspectiva, as tecnologias são 

consideradas cada vez mais presentes na vida social, profissional e escolar das pessoas 

(ANDRADE, 2018). 

Nesse contexto, é pertinente nos reportamos ao documento Tic Educação 2018 

(BRASIL, 2019), que, em seu relatório, aborda importantes acontecimentos marcantes para a 

internet, celebrados no Brasil em 2019. A primeira referência prediz os 50 anos da “[...] primeira 

troca de mensagens entre computadores dentro do projeto Arpanet, origem da futura internet.” 

(BRASIL, 2019, p. 23). Posteriormente, os dez anos da divulgação dos Princípios para 

Governança e Uso da Internet no Brasil, que possibilitou a normatização do Marco Civil da 

Internet (Lei n. 12.965, de 23 de abril de 2014) e, anos depois, na Lei Geral de Proteção de 

Dados – LGPD (Lei n. 13.709, de 14 de agosto de 2018).  
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De forma específica no contexto escolar, a revolução digital impõe transformações que 

oportunizam romper os espaços escolares como única fonte de informação, integrando os 

alunos em outros espaços produtores de conhecimento. De acordo com Souza et al. (2017), 

através do contato com as TDIC, podemos aproximar o conteúdo de estudo com a vida cotidiana 

das crianças e jovens. Nesse sentido, é contundente que a introdução das tecnologias no 

ambiente educacional não aconteça apenas ao nível de uma mudança tecnológica. Essa 

introdução precisa estar associada a uma modificação nas concepções dos professores sobre o 

modo como se ensina/aprende. 

 

2.2 Potencial educativo das TDIC 

 

Uma das maiores preocupações na atualidade, e também foco de constantes discussões 

no contexto educacional e científico, diz respeito à utilização das tecnologias no espaço escolar, 

uma vez que revolucionam, de forma direta, os paradigmas pautados no ensino tradicional e 

tecnicista. Com base nesse pressuposto, em tempos digitais não é mais possível conceber um 

ensino estático que não dialogue com a acelerada mudança no mundo das tecnologias e da 

comunicação. Essa afirmação é reforçada por Caetano e Nascimento (2017, p. 16), quando 

afirmam que “[...] este cenário de transformações tecnológicas vislumbra novos caminhos e 

desafios à tarefa de ensinar e aprender.”  

 Conte e Martini (2015) corroboram esse pensamento quando colocam ser 

preponderante considerarmos tanto o potencial educativo das TDIC quanto os conflitos 

existentes no que se refere ao alinhamento do discurso pedagógico com o tecnológico e, 

consequentemente, na forma como se consolida a aprendizagem. Para as autoras, “[...] enquanto 

o discurso pedagógico requer concentração e interioridade, o discurso nas interações da internet 

requer exterioridade e descentramento.” (CONTE; MARTINI, 2015, p. 1192).  

De início, essa oposição nos parece distinta. Mas se considerarmos que, cada vez mais, 

as pessoas adentram no ambiente tecnológico e virtual de forma precoce e intensa, 

perceberemos que a interiorização do conhecimento – discurso pedagógico – se consolida 

também a partir do processo de interação com o meio social e cultural – discurso tecnológico. 

Dessa forma, embora seja crescente a expansão tecnológica nos diferentes meios sociais, 

na educação, assim como afirmam Conte e Martini (2015), igualmente não é um fenômeno 

recente, apesar de a escola ter mantido, até certo ponto, distanciamento nas ações pedagógicas 

que institucionalizassem de fato o uso das tecnologias no cotidiano escolar com alunos. A 

utilização desses recursos, durante algum tempo, restringiu-se à utilização de computadores 
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para uso administrativo, posteriormente nas bibliotecas e laboratórios de informática e, de 

forma sutil, como suporte para uso de data show – notebook (CONTE; MARTINI, 2015). 

Em conformidade com Pedró (2016), as discussões em torno da educação associadas ao 

uso de tecnologias têm despertado interesse na América Latina e repercutido de forma clara nos 

investimentos realizados nos últimos anos para equipar as instituições de ensino, em número 

considerável de países. Para o autor, essa ação se apresenta como expectativa de transformação 

e adaptação às novas demandas sociais, culturais e econômicas. A esse conceito referenciamos: 

 
Essa tendência ao aumento das expectativas vem sendo acelerada pela explosão do 

conhecimento e pelas crescentes demandas das posições de trabalho. Existirão cada 

vez mais estudantes que deverão aprender a navegar em meio a grandes quantidades 

de informação e a dominar o cálculo e outros temas complicados para poder participar 

plenamente em uma sociedade cada vez mais tecnológica (PEDRÓ, 2016, p. 10). 

 

Frente ao exposto, é relevante citarmos a recente publicação da UNESCO (2019) 

“Assessing Internet Development in Brazil”, que apresenta números concretos, no que se refere 

à crescente utilização de tecnologias conectadas em rede, por parte da população brasileira.  

Elaborada com base em dados coletados em diferentes fontes, com prevalência de pesquisas 

conduzidas pelo Centro Regional de Estudos e Desenvolvimento da Sociedade da Informação 

(Cetic.br), 42,1 milhões de famílias estavam conectadas em 2017, o que correspondia a 61% 

das residências brasileiras; em 2016 o perceptual atingiu 54% e, em 2015, o número 

correspondia a 51%. 

De forma específica, no contexto educativo, a pesquisa Tic educação mostrou que a 

experiência no uso de tecnologias conectadas à internet por jovens e crianças, ainda, está muito 

relacionada a experiências autodidatas. Em comprovação, os dados revelam que 80% dos 

alunos inclusos em escolas públicas e privadas do país aprenderam a utilizar a internet sozinhos. 

No que concerne às instruções pedagógicas, em apenas 50% das situações foi orientado aos 

estudantes que pesquisassem em sites, de forma confiável e segura (BRASIL, 2019). 

Ainda com respaldo na pesquisa Tic Educação (BRASIL, 2019), nos reportamos aos 

dados de 2017, quando apontam que aproximadamente 92% dos alunos acessavam a internet 

no quarto, 89% em outro espaço da casa ou na residência de vizinhos, enquanto que apenas 

37% relataram acesso na escola. Em comparativo, a mesma pesquisa, realizada em 2018, 

asseverou que 93% dos alunos (jovens e crianças) tinham como hábito acessar a internet em 

suas residências, 90% na residência de parentes e/ou amigos e 37% na escola.  Esses dados se 

mantiveram sem variações consideráveis em 2019, o que pressupõe estímulos educacionais 

semelhantes em ambos os anos referenciados (BRASIL, 2020). 
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Esses resultados confirmam a importância de associarmos o ensino sistematizado às 

diversas possibilidades de aprendizagem advindas do contexto digital. Para tanto, o simples 

acesso às tecnologias no ambiente escolar não garante mudanças no processo educativo se não 

estiverem pautadas em um trabalho pedagogicamente estruturado, assim como asseveram 

Kenski (2013), Caetano (2015), Silva e Kalhil (2017), Gonçalves, Picharillo e Pedrino (2018).  

Branco (2017) acrescenta destacando que a estruturação pedagógica do trabalho com 

tecnologias incide em uma maior sensibilidade por parte do docente, que ao tornar-se mediador 

do processo de ensino “[...] transforma-se em um guia capaz de estimular seus educandos a 

navegarem pelo conhecimento, fazerem suas próprias descobertas e desenvolver a capacidade 

de observar, pensar, comunicar e interagir.” (BRANCO, 2017, p. 233). A função do professor, 

nesse sentido, prediz tanto a articulação pedagógica dos recursos digitais que resultam na 

elevação da aprendizagem quanto a formação docente em uma perspectiva humanística 

(CAETANO, 2015; MACEDO; CAETANO, 2018). 

Nesse sentido, Amante (2011, p. 240) discorre destacando que “[...] aprender com a 

tecnologia implica não adotar uma atitude passiva e cômoda face à aprendizagem. Implica 

novas responsabilidades e implica mudar a concepção de educação e do processo educativo.” 

A esse respeito, o relatório elaborado a partir da pesquisa Tic Educação retoma em seu contexto 

os objetivos a serem alcançados pelo Brasil nos próximos anos, no tocante à melhoria de seu 

desempenho nos rankings nacionais de aprendizagem, em consonância com o Plano Nacional 

de Educação, criado através da Lei nº13. 005/2014 (PNE, 2014-2024).  

Em sua meta 7, o PNE (BRASIL, 2014) almeja, até 2021, elevar o nível da educação, 

de forma a atingir média 6,0 nos anos iniciais do Ensino Fundamental; 5,5 nos anos finais do 

Ensino Fundamental; e 5,2 no Ensino Médio, pontuação considerada mediana pelos países 

integrantes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), usando 

como parâmetro comparativo o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA).  

É válido destacar que no tocante ao PISA 2018, os domínios avaliados corresponderam 

às áreas de letramento em leitura, em matemática, assim como no letramento científico, com 

capacidades relacionadas a:  

a) Letramento em Leitura: Capacidade de compreender, usar, avaliar, refletir sobre e 

envolver-se com textos, a fim de alcançar um objetivo, desenvolver seu 

conhecimento e seu potencial e participar em sociedade; 

b) Letramento Matemático: Capacidade de formular, empregar e interpretar a 

matemática em uma série de contextos, o que inclui raciocinar matematicamente e 
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utilizar conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas matemáticos para descrever, 

explicar e prever fenômenos; 

c) Letramento Cientifico: Capacidade de se envolver com questões relacionadas com 

ciência e com a ideia da ciência, como cidadão reflexivo, estando disposto a 

participar da discussão fundamentada sobre ciência e tecnologia. 

Em resultado, a avaliação elucidou baixo nível de proficiência dos alunos, em 

comparação aos 78 países participantes do programa, com posição média em leitura entre 55º 

e 59º, em matemática entre 69º e 72º (nível crítico – grifo nosso) e entre 64º e 67º em ciências, 

conforme demonstra a figura 1: 

 

Figura 1 - Média de proficiência do Brasil em relação aos demais países/economias no 

PISA 2018 
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A princípio, toda essa análise do nível de proficiência dos alunos pode parecer distante 

das discussões acerca da integração tecnológica e, consequentemente, do seu potencial 

educativo. Contudo, as tecnologias digitais enquanto recursos de apoio pedagógico, linguagem 

e integração social se constituem como parte do conjunto de ações que envolvem mudanças de 

paradigmas educacionais, reorganização curricular, melhoria nas condições de atuação para os 

docentes, com maior diversificação metodológica, e que de forma direta impactam na 

aprendizagem dos alunos.  

Com base no exposto, nos referimos a Caetano (2015, p. 298), quando destaca que “[...] 

todos os países desejam melhorar a qualidade e a eficácia da aprendizagem, apostando em 
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tecnologias como meio para consegui-lo.”  Esse fato decorre das contribuições advindas do uso 

de tecnologias no espaço escolar e que contribuem para a potencialização dos níveis de 

concentração, motivação, organização e interesse dos alunos nas atividades desenvolvidas em 

sala, com o apoio do artefato digital (CAETANO, 2015).  

Pedró (2016, p. 20) reitera, asseverando que “[...] a tecnologia não somente pode ajudar 

os alunos a aprender melhor, mas também pode ajudar a aprender coisas novas, especificamente 

passando da simples aquisição de conteúdos ao desenvolvimento de competências.”  

Notadamente, aos espaços escolares são impelidos processos mais acelerados de informação, 

que adentram na educação 4.0, com experiência de aprendizagem proporcionada de forma 

colaborativa, com uso de dispositivos eletrônicos, jogos, softwares educacionais e aplicativos, 

com métodos pautados na aprendizagem híbrida e ativa (ANDRADE, 2018). 

Moran (2018) corrobora, destacando o potencial educativo das tecnologias em espaços 

escolares que se acendem a inovações metodológicas a partir dos materiais que lhe são 

disponibilizados – tecnologias básicas ou avançadas –, ressaltando a inserção de metodologias 

ativas e ensino híbrido, como sendo conceitos potencializadores da aprendizagem. Em 

detalhamento, o autor define metodologias ativas como prática promotora do protagonismo do 

aluno, que possibilita o seu envolvimento direto, participativo e reflexivo complementado por 

um ensino híbrido, que pressupõe a flexibilidade, a mistura e o compartilhamento de espaços 

online e físico, tempos, atividades, métodos e tecnologias que possam compor esse processo 

ativo (MORAN, 2018). 

Desse modo, pensar o potencial educativo das tecnologias digitais no contexto atual é 

pensar a sua integração em todos os níveis e etapas da Educação Básica, considerando as 

adequações metodológicas e curriculares aos diferentes públicos. Em concordância, Faria e 

Ramos (2007) ressaltam a integração curricular de tecnologias em práticas pedagógicas na 

Educação Infantil, que implicam na efetivação de metodologias baseadas em paradigmas 

construtivistas de aprendizagem. Nesse sentido, o potencial educativo das tecnologias com 

crianças em idade pré-escolar pode ser percebido, sobretudo, no seu desenvolvimento cognitivo 

e afetivo (FARIA; RAMOS, 2007).   

Frente ao exposto, é preponderante destacarmos o potencial educativo das TDIC ao 

nível do aluno e do professor, no que se refere à utilização pedagógica das tecnologias no espaço 

escolar.   

 

2.2.1 Ao nível do aluno 
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O uso de tecnologias digitais no contexto escolar atual tem gerado amplo impacto sobre 

a educação, suscitando novas formas de aprender e acessar o conhecimento. Nessa perspectiva, 

para Morais, Silva e Mendonça (2017), utilizar tecnologias digitais no contexto escolar, de 

forma específica dispositivos móveis, vem se tornando tão necessário quanto utilizar lápis, 

livros e cadernos, haja vista a dinamização das informações e a interatividade na aprendizagem.  

Nesse sentido, a atuação pedagógica mediada por tecnologias possibilita a inserção do 

aluno como sujeito ativo e construtor do próprio conhecimento, a partir de um processo 

colaborativo com seus pares (BOTTENTUIT JUNIOR; MENEZ; WUNSCH, 2018). Esse 

pensamento é compartilhado por Caetano (2015) e Moran (2018), quando asseguram que as 

tecnologias facilitam a aprendizagem colaborativa entre colegas próximos e distantes e por 

meio de trabalhos em equipe com mediação do professor. Nesse viés, a comunicação 

estabelecida por intermédio dos meios digitais potencializa o desenvolvimento de competências 

comunicativas, argumentativas e de domínio digital (MORAN, 2018).   

Para Souza et al. (2017), a conexão das tecnologias com o trabalho pedagógico permite 

a aproximação do conteúdo formal com aspectos do contexto sociocultural do aprendiz, 

tornando-o utilizador autônomo da informação, capaz de se apropriar de diferentes fontes de 

informação, ressignificando-as no seu cotidiano. Pedró (2016), fazendo referência a estudos da 

OCDE utilizados no PISA 2012, reitera esse pensamento, endossando “[...] que os alunos que 

usam computadores na escola de maneira moderada têm tendência a ter resultados melhores do 

que aqueles que os usam raramente.” (PEDRÓ, 2016, p. 16). 

A afirmação acima descrita é justificada por Caetano (2015), quando discorre que o uso 

de tecnologias impacta de forma positiva o desempenho escolar, aumentando os níveis de 

concentração, empenho e interesse demostrados pelos alunos. Torna-se pertinente, ainda, o 

destaque a uma aprendizagem independente, entendida como fator de autonomia e 

responsabilidade e a possibilidade de promover aprendizagens diferenciadas, que permitam 

abranger as necessidades de cada aluno (CAETANO, 2015). 

Andrade (2018), considerando os benefícios dos recursos digitais, destaca que o aluno, 

centro do processo de aprendizagem, vivencia novas formas de construção do conhecimento, 

desenvolvendo senso crítico, criatividade, envolvimento nas aulas e democratização do ensino. 

Ilustrando a sua afirmação, a autora destaca como possibilidades de trabalho: o ensino híbrido 

(integração de ensino on-line e off-line); a aprendizagem baseada em projetos; a sala de aula 

invertida (conteúdo estudado em casa, com esclarecimento de dúvidas e compartilhamento do 

conhecimento em sala); e a cultura maker (destaque na cultura de aprender fazendo e na 

aprendizagem criativa). 
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Nessa perspectiva, a aprendizagem caracterizada por situações práticas, produções 

individuais e de grupo com sistematização gradual, suscitam o protagonismo e a participação 

do aprendiz.  Moran (2018) e Bottentuit Júnior (2019) reiteram asseverando que a inversão da 

forma tradicional de ensino, com a descentralização do professor como detentor do 

conhecimento, dá espaço a uma aprendizagem crítica e empreendedora, baseada em 

metodologias ativas e híbridas, que ampliam as possibilidades de pesquisa, autoria, 

comunicação, experimentação, debate e compartilhamento em rede. 

Discorrendo em contexto específico de Educação Infantil, Faria e Ramos (2007) 

apontam o desenvolvimento da linguagem como um dos aspectos relevantes do 

desenvolvimento infantil, considerando, para tanto, a ênfase no trabalho da leitura e escrita 

nessa faixa etária, e que, de certo modo, influencia no desenvolvimento dos diferentes processos 

psicológicos, intelectuais e afetivos. Em concordância, Amante e Faria (2012) acrescentam que 

o emprego de tecnologias digitais favorece situações significativas de interação com práticas 

de escrita, preponderantes ao desenvolvimento da linguagem. 

Para Amante (2004, p. 145), “[...] a utilização do computador parece, na verdade, 

constituir-se como um forte impulsionador de várias atividades de escrita, levando as crianças 

a uma descoberta com significado das suas diferentes funcionalidades.” Ainda para a autora, o 

uso de tecnologias no aprendizado infantil estimula a assimilação de alguns conceitos 

matemáticos, tais como: reconhecimento de formas, contagem e classificação, pensamento 

geométrico e espacial.   

De forma pontual, Amante (2007) sintetiza aspectos relevantes na aprendizagem a partir 

do uso de tecnologias no espaço escolar, os quais citamos: 

a) os jogos de computador encorajam a produção do discurso mais complexo e fluente, 

o desenvolvimento do raciocínio lógico, coordenação motora e percepção; 

b) as crianças são instigadas a utilizar a linguagem oral e escrita; 

c) as crianças contam histórias mais elaboradas, com maior sequenciação de fatos; 

d) a interação com os computadores estimula a comunicação verbal e a colaboração 

entre as crianças; 

e) maior estímulo de vocalização em crianças que apresentam dificuldade na fala. 

Nesse viés, Ramos (2005) discorre que o intercâmbio das crianças com seus pares, com 

os professores e com as tecnologias digitais contribui para o desenvolvimento da sua 

competência comunicativa. Desse modo, de forma gradual e dinâmica, a criança é inserida em 

situações nas quais a escuta, a fala e a escrita são trabalhadas por meio de jogos digitais, 

softwares, aplicativos e redes sociais, que favorecem o seu desenvolvimento cognitivo, afetivo, 
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social e motor, em conformidade com as competências gerais propostas para a Educação Básica 

e os campos de experiência, específicos ao ensino infantil (RAMOS, 2005; GONÇALVES; 

PICHARILLO; PEDRINO, 2018; BARROSO et al., 2018; BRASIL, 2017).  

 

2.2.2 Ao nível do professor 

 

Conforme Kenski (2007), educação e tecnologia podem ser vistas pelo ângulo da 

socialização e inovação, que impulsionam modificações na prática docente no que concerne à 

adaptação de espaços, tempos, materiais e concepções de ensino. Desse modo, trabalhar 

didaticamente com recursos tecnológicos no contexto escolar pressupõe desvincular-se de 

paradigmas tradicionais que tratam as tecnologias como modismo contemporâneo e aceitar a 

relevância e o poder transformador que as mesmas possuem (KENSKI, 2015). 

A esse respeito, é preponderante a integração tecnológica como dinamizadora de uma 

concepção construtivista e problematizadora em que os professores podem repensar as 

estratégias de ensino, e, concomitantemente, ampliar e diversificar as situações de 

aprendizagem (GONÇALVES, 2017; CAETANO; NASCIMENTO, 2017; RAMOS 2005).  

Em complemento, Lucena (2016) afirma que diferentes práticas possibilitam a produção de 

saberes que ultrapassam a perspectiva de uma sala de aula convencional, com conhecimentos 

circundantes das novas interfaces hipertextuais e interativas disponibilizadas pela cibercultura 

e pelas tecnologias móveis.  

De forma prática, Caetano e Nascimento (2017) destacam o potencial educativo da web, 

que permite ao professor ampliar o contato dos alunos com novas tecnologias, imprimir 

mobilidade, interatividade e dinamismo no trabalho com conteúdo diversos, sendo, ainda, 

relevante a aproximação do trabalho realizado na escola com o contexto sociodigital das novas 

gerações. Valente (2018) amplia as possibilidades, asseverando que o trabalho docente deve ser 

pautado na exploração de textos alfabéticos, midiáticos, imagéticos e sonoros, que pressupõe, 

conforme Zacharias (2016), Coscarelli e Kersch (2016), o ensino na perspectiva dos 

multiletramentos. 

Como aporte didático, Caetano e Nascimento (2018) apontam o uso de softwares e 

aplicativos como duas possibilidades de trabalho que, paralelamente, endossam a relevância 

das tecnologias móveis no ensino e sua utilização na prática docente.  No que concerne aos 

softwares de autoria (em grande maioria livres) são disponibilizados como ferramentas que 

permitem ao professor a criação de atividades interativas, com objetivos extensivos à 

sistematização e avaliação da aprendizagem. Como ampliação, os Apps, a partir do uso de 
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dispositivos móveis, permitem a realização de atividades para posterior partilha com os 

discentes, sendo possível o feedback da aprendizagem no âmbito da avaliação diagnóstica e 

formativa (CAETANO; NASCIMENTO, 2018).  

Nesse sentido, são proeminentes as recomendações da UNESCO (2014) no que se refere 

à utilização de tecnologias móveis como recursos didáticos, assim como a criação e 

aperfeiçoamento de conteúdos educacionais para dispositivos móveis. Destarte, se torna 

possível fornecer retorno e avaliação imediata, já que os dispositivos móveis, no ponto de vista 

da UNESCO (2014, p.15), “[...] podem racionalizar e simplificar avaliações, assim como 

fornecer indicadores de progresso mais imediatos para alunos e professores.” 

Diante disso, Bottentuit Júnior (2019) e Moran (2018) defendem que a inserção dos 

dispositivos móveis no ensino acontece a partir de uma metodologia ativa que, de certo modo, 

inverte os padrões convencionais da sala de aula e, em decorrência, a forma como o 

conhecimento é construído. Para os autores, estratégias como a sala de aula invertida, 

aprendizagem baseada em investigação e em problemas, por meio de histórias, jogos e projetos, 

gamificação, em times (Team Based Learning), e a instrução por pares (Peer Instruction) 

garantem que o ensino seja dinâmico, com estímulo à pesquisa e otimização do tempo.  

Na mesma direção, Caetano (2015) reforça o potencial das tecnologias na diversificação 

de atividades, que impelem mudanças no processo de ensino, intrínseco à aprendizagem.  Desse 

modo, o desenvolvimento do aluno pode ser acompanhado mediante: melhoria nas relações e 

cooperações entre os alunos; consolidação de aprendizagem, que estimule a participação ativa 

dos discentes; e o desenvolvimento de competências ao nível da linguagem oral e escrita 

(CAETANO, 2015). 

Todavia, o potencial das tecnologias não deve ser percebido apenas como instrumento 

promotor de experiências educativas às crianças. Para Amante e Faria (2014, p. 261), as 

tecnologias “[...] são também meios de comunicação e de colaboração entre profissionais, 

constituindo-se, portanto, como poderosos instrumentos do seu próprio desenvolvimento 

profissional.” Destarte, torna-se possível, por intermédio de comunicações on-line, estabelecer 

interações entre pares e ambientes virtuais de aprendizagem (mobile learning, ou m-learning), 

que podem ser consideradas como um leque vasto de oportunidades de formação e 

aperfeiçoamento profissional (AMANTE; FARIA, 2014). 

Por outro lado, Kenski (2007) ratifica que, embora parte das tecnologias seja utilizada 

como auxiliar no processo de aprendizagem, seu contributo pode estar presente em todos os 

momentos do processo pedagógico, desde o planejamento das aulas, elaboração da proposta 

curricular, organização de atividades e fechamento de registros diários. Assim como afirma 
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Gonçalves (2017), o ponto crucial para o aproveitamento do potencial educativo, seja como 

ferramenta auxiliar da aprendizagem, seja como suporte à organização do trabalho ou meio de 

qualificação profissional, perpassa pelo reconhecimento e exploração dos recursos disponíveis. 

Nesse contexto, retomamos dados publicados na pesquisa Tic Educação (BRASIL, 

2019), que revelou que 72% dos professores pesquisados10 utilizaram tecnologias para buscar 

cursos de graduação, de pós-graduação e de extensão, com predominância no percentual entre 

os docentes com idade até 30 anos (80%). Com base em cursos à distância, a pesquisa elucidou 

que parte dos professores buscou aperfeiçoamento em cursos on-line, sendo, contudo, 

percebido que no público acima de 46 anos o quantitativo correspondeu a 39%, ao passo que 

entre os professores com idade até 30 anos, o percentual foi de 54%.  

No tocante a atividades relacionadas à interação com os pares, na busca de parceria para 

desenvolver projetos ou para solucionar problemas da escola, os números revelaram menos 

acesso, correspondendo a 40%. Entretanto, na prática de compartilhamento de conteúdos com 

outros professores, 76% declararam trocar informações com colegas a respeito do uso de 

tecnologias no processo de ensino e aprendizagem (BRASIL, 2019).  

No que se refere em especifico a formação em tecnologia educativa, a mesma pesquisa 

realizada em 2019 (BRASIL, 2020) apontou que apenas 33% dos professores pesquisados11 

haviam realizados algum curso de formação continuada direcionada a essa área de atuação. 

Contudo, como aspecto divergente, os dados revelaram que grande parte dos docentes buscou 

como subsidio vídeos e tutoriais on-line como recurso de atualização profissional e 

direcionamento para inserção tecnológica. A materialização desse acréscimo pode ser percebida 

na elevação de 59% a 81% ocorrida em um período decorrido entre 2015 e 2019. 

Frente ao exposto e em consonância com Gonçalves (2017), as tecnologias digitais 

oferecem grande suporte ao ensino, refletindo em maiores oportunidades de aperfeiçoamento 

profissional, troca de experiências e impacto no processo de aprendizagem. Contudo, inseri-las 

no cotidiano escolar exige conhecimento educativo das ferramentas digitais e o alinhamento 

das práticas pedagógicas às necessidades educativas dos alunos. 

 

2.3 Programas e incentivos nacionais 

 

Em consonância com as Diretrizes para uma Política Nacional de Inovação e Tecnologia 

Educacional 2017-2021 (CONSED, 2016), ao longo dos anos, acompanhamos uma crescente 

 
10 A pesquisa foi realizada com um total de 1.807 docentes. 
11 A pesquisa foi realizada com um total de 1868 docentes. 
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evolução no mundo tecnológico, com impactos percebidos nas relações pessoais, sociais, 

econômicas e educacionais. Em decorrência disso, somos impelidos a nos adaptar às 

transformações da era digital e do conhecimento, assim como reorganizar a estrutura do ensino 

de forma a abranger, no contexto escolar, as ferramentas advindas do meio midiático, 

explorando o seu potencial no desenvolvimento das competências e habilidades suscitadas ao 

aluno do século XXI. 

Desse modo, a inclusão da tecnologia sugere mudanças inovadoras na educação, que 

perpassam, de forma incisiva, pela promoção de políticas públicas que viabilizem o acesso às 

tecnologias no âmbito escolar, no que concerne à aquisição de equipamentos, adequação de 

infraestrutura, formação docente e reestruturação dos currículos de ensino.  Nesse contexto, 

com base nos apontamentos de Guerra e Morais (2017), tomaremos como concepção que o 

conjunto de políticas públicas, resultantes de programas educacionais para implantar as 

tecnologias, dizem respeito às decisões do governo, com ações voltadas ao melhoramento do 

processo de ensino e aprendizagem.  

Em consonância com Hanauer e Abegg (2017), é saliente ponderar a existência, ao 

longo de um período, de diferentes ações, como incentivo à integração das tecnologias nas 

escolas, as quais apresentam a possibilidade de ascender mudanças nas práticas pedagógicas, 

se devidamente compreendidas e desenvolvidas. Em complemento, Medeiros e Magalhães 

Júnior (2018) reforçam que a implementação de políticas públicas fomentou a admissão da 

informática na educação, promovendo a inclusão digital e social, expressas em programas, 

projetos e ações, com o intuito de erradicar as desigualdades sociais e inserir as TDIC no 

cotidiano das Instituições de Ensino. 

Hanauer e Abegg (2017) asseveram que no campo educacional as políticas públicas 

podem ser percebidas de duas formas distintas, conforme estejam afinadas com as reais 

necessidades educacionais, que contribuem para solucionar problemas escolares, sejam na área 

de gestão, investimento, infraestrutura ou capacitação de recursos humanos; e como políticas 

públicas paliativas, desvinculadas da realidade das instituições de ensino.   

Em concordância, Medeiros e Magalhães Júnior (2018) acrescentam a existência de 

políticas de Estados e de governo, com diferenciação explícita nas finalidades das ações 

propostas. Enquanto as políticas de Estado correspondem à proposição de ações fundamentais 

à sociedade, atreladas à educação, as políticas de governo priorizam ações ideológicas, 

planejadas para determinado período de tempo (correspondente ao mandato do gestor), sendo 

posteriormente descontinuadas ou substituídas por novas diretrizes. Nesse viés, Gonçalves 
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(2017) chama atenção para os entraves e repercussões negativas causadas pelas políticas 

transitórias (governo) que, em sua maioria, não se consolidam como políticas públicas (Estado).  

Nessa perspectiva, é preponderante retomarmos as primeiras iniciativas de inserção de 

tecnologias no âmbito educacional, e que foram propulsoras para a implementação de diversos 

programas ao longo de décadas. Destarte, para Santos e Hoepers (2014), em 1979 a Secretaria 

Especial de Informática (SEI) apresentou sugestões nas áreas da educação, agricultura, saúde e 

indústrias, com intuito de realizar melhorias nos recursos computacionais existentes, a serem 

utilizadas nas diversas esferas. É relevante mencionar que, na França e nos Estados Unidos, a 

utilização da informática nas escolas e nos liceus se deu entre os anos de 1970 e 1976, com a 

disponibilização de computadores de grande porte para o preparo docente (MORAES, 2014).  

A esse respeito Valente (1997, p. 13) destaca que, no Brasil, as políticas de implantação 

e desenvolvimento de informática e tecnologias educacionais “[...] não são produtos somente 

de decisões governamentais, como na França, nem consequência direta do mercado, como nos 

Estados Unidos.” Segundo o autor, no Brasil, as propostas de ações não partiam de forma 

exclusiva do MEC, mas de técnicos e pesquisadores da área que julgavam primordial a 

implantação de programas, com base em experiências concretas. Ao Ministério da Educação e 

Cultura (MEC), portanto, cabia a função de acompanhar e viabilizar a implantação.  

No início da década de 80, é realizado em Brasília o I Seminário de Informática na 

Educação, organizado pelo SEI, MEC e Conselho Nacional de Pesquisa (CNPQ), tendo como 

foco de discussão atividades da informática educativa, centradas nos valores culturais, 

sociopolíticos e pedagógicos (TAJRA, 2019; SANTOS; HOEPERS, 2014; MORAES, 2014). 

Todavia, em conformidade com Moraes (2014), o ingresso do Brasil na era digital teve seu 

marco em 1984, com a criação e divulgação do projeto Educom – Educação com 

Computadores. Em período aproximado, Portugal iniciou o Projeto MINERVA12, a Espanha o 

ATENEA13, e na França, o programa Informatique pour Tours14 - Informática para Todos 

(PEREIRA; PEREIRA, 2011; MORAES, 2014).  

Nesse contexto, o Brasil vivenciou, ao longo das décadas seguintes, diversas iniciativas 

com o objetivo de implantar programas e projetos no âmbito educacional, voltados à aquisição 

de recursos midiáticos e digitais que viabilizassem o acesso de alunos e professores em sala de 

 
12 Primeira iniciativa financiada pelo Ministério da Educação que teve uma expressão nacional na introdução das 

novas tecnologias no ensino em Portugal, com vigência de 1985 - 1994 (PEREIRA; PEREIRA, 2011). 
13 Em conformidade com Tajra (2019), a Espanha, por meio do ATEANEA, estimulou a inserção de computadores 

nos espaços escolares, destinados à formação de professores e posterior atendimento aos alunos.  
14 Os objetivos consistiam na aquisição do domínio técnico no uso de software, assim como a integração de 

ferramentas computacionais ao processo pedagógico (VALENTE, 1997).  
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aula/laboratório de informática, como também em nível de Educação à Distância (EAD), para 

formação docente. Nesse ínterim, foi notável a disponibilização de recursos pedagógicos em 

canais digitais, com conteúdos direcionados a alunos e professores.  

Desse modo, em período sequencial, os programas e incentivos nacionais instituídos no 

Brasil, e que corroboraram para a inclusão da tecnologia no setor educacional, foram: 

EDUCOM; Projeto FORMAR; PRONINFE; ProInfo; ProInfo Integrado; UCA; PROUCA; 

Programa Banda Larga na Escola (PBLE) e Educação conectada. É válido destacar as 

iniciativas de profissionalização docente na modalidade EAD (PROINFANTIL; E-ProInfo 

Integrado, Escola Técnica Aberta do Brasil; Rede E-Tec-Brasil, Universidade Aberta do Brasil 

- UAB), e a disponibilização de recursos didáticos em plataformas digitais (Domínio público; 

RIVED; E-ProInfo), disponíveis em dias atuais (BARROS; NUNES, 2011; MORAES, 2014; 

SANTOS; HOEPERS, 2014; TAJRA, 2019).  

Ao consultar a home Page do MEC15 não é possível visualizar o histórico de todos os 

programas e projetos acima descritos, uma vez que a pesquisa direta em links direciona para os 

programas atualmente em vigência (Educação conectada, diploma digital e o app Clique 

Escola) e para a opção “aplicativos”, que encaminha para os apps lançados pelo MEC (Clique 

Escola, Educação Conectada, IAE, PPB, PPB coordenador, IsF aluno, IsF gestão, TV escola 

criança, TV escola, Primeira mão, TV INES, E-ProInfo e Mosquito na mão)16. Contudo, é 

possível obter informações e/ou notícias relacionadas aos programas, utilizando-se a ferramenta 

de busca no portal, embora não seja possível identificar com precisão a finalização dos referidos 

projetos. 

Em seguida, em uma linha sequencial de lançamento e execução, apresentamos as 

principais ações dos programas e projetos nacionais que, em sua maioria, foram gradativamente 

substituídos em decorrência de novas demandas sociais e do processo de modernização 

tecnológica.  

 

2.3.1 Projeto EDUCOM 

 

Com respaldo nas Diretrizes para uma Política Nacional de Inovação e Tecnologia 

Educacional 2017-2021 (CONSED, 2016), o Projeto EDUCOM, lançado em 1984, resultado 

das discussões dos Seminários Nacionais de Informática I e II realizados no Brasil, pode ser 

considerado a primeira política nacional de tecnologia na educação.  Em sua implantação, foram 

 
15 http: //portal.mec.gov.br. 
16 Acesso em 16/04/2020. 
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utilizados como experimento cinco centros, denominados piloto, compostos por universidades 

públicas que aderiram ao empenho governamental e passaram a ser responsáveis pela pesquisa 

e disseminação do uso dos computadores no processo educativo, a saber: Universidade Federal 

de Pernambuco (UFPE), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Federal 

de Minas Gerais (UFMG), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e a 

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). A esse projeto, demandou-se recursos do Finep 

(Financiadora de Estudos e Projetos), Funtevê (Fundação Centro Brasileiro de TV Educativa) 

e CNPQ (MORAES, 2014; TAJRA, 2019).  

Em conformidade com Santos e Hoepers (2014), logo após as experiências nas 

instituições de ensino superior, os estudos gradativamente envolveram Estados e Municípios 

brasileiros. Para Valente (1997), pode-se considerar que a base do Projeto EDUCOM foi a 

efetivação de experiências concretas nas escolas públicas, assim como na diversidade de 

abordagens pedagógicas, como desenvolvimento de software educativo e utilização de 

computador como elemento para resolução de problemas.  

Como recurso, o projeto adotou microcomputadores I 7000, produzidos pela Itautec, 

que possibilitava o uso dos caracteres da língua portuguesa e de diversos softwares 

desenvolvidos pela mesma empresa, como o processador de texto Redator17 e o Logo18 Itautec, 

desenvolvidos em parceria com a Unicamp. Aos EDUCOM da UFRJ e UFMG, pode ser 

atribuído o mérito pela produção de bons softwares educativos, compatíveis com os 

microcomputadores MSX. É importante ressaltar que, embora a formação de professores do 1º 

e do 2º grau para uso da informática na educação tenha sido parte das metas no trabalho 

realizado pelos centros do EDUCOM, os resultados obtidos não foram os esperados no 

correspondente à sensibilização e alterações no sistema educativo em sua totalidade 

(VALENTE, 1997). 

De acordo com Tajra (2019), no período entre 1986-1987, com o Projeto EDUCOM 

ainda em vigência, foi formado o Comitê Assessor de Informática para Educação de Ensino 

Fundamental e Médio (Caie/Seps), subordinado ao MEC, com o objetivo de definir os caminhos 

da Política Nacional de Informática Educacional. Como principais ações suscitadas a partir da 

formação do comitê, foram propostas: realização de concursos nacionais de softwares 

educacionais; redação de um documento que formalizasse as políticas utilizadas; implantação 

 
17 Trata-se de um processador de textos em modo texto que, em conformidade com Moraes (2014), foi adaptado 

posteriormente para uma imitação da versão clássica do Microsoft Word.  
18 Um marco na área foi a Linguagem Computacional LOGO (criada por Seymourt Papert), muito usada na década 

de 80 (MORAES, 2014). 
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de Centros de Informática Educacional (CIE) com abrangência para atender aproximadamente 

100 mil usuários, em parceria com as Secretarias Estaduais e Municipais; avaliação e 

reorientação do Projeto EDUCOM, com a finalidade de atender os objetivos propostos pelo 

Programa; e, ainda, a organização de cursos de formação para os docentes vinculados aos CIEs 

(TAJRA, 2019).  

No que corresponde à última ação descrita, Valente (1997) apresenta algumas 

fragilidades, as quais cita: conteúdo do programa descontextualizado com a realidade do 

professor, que pressupõe pouca  conexão à situação física e pedagógica das instituições de 

ensino; pouca possibilidade na implantação de mudanças educacionais em decorrência do 

descompasso da teoria com o contexto real; e, por fim,  as dificuldades de atuação prática em 

decorrência tanto das condições físicas inadequadas quanto de um ambiente de resistência a 

mudanças.   

É Importante destacar que, em consonância com Valente (1997), o Projeto EDUCOM 

nunca foi oficialmente encerrado, apesar de o último repasse financeiro ter ocorrido em 1989 

e, oficialmente, em 1990 tenha deixado de ser financiado pelo MEC. No Núcleo de Informática 

Aplicada à Educação (NIED), o EDUCOM continuou até 1993, onde teve um papel 

fundamental, contribuindo para o entendimento de como o Logo poderia ser utilizado no espaço 

das escolas públicas, e ainda a contribuição na formação e capacitação de muitos pesquisadores 

e professores em exercício.  

 

2.3.2 Projeto FORMAR 

 

Em 1987, próximo à criação dos CIE, o Brasil implanta, no âmbito da informática 

educativa, o Projeto FORMAR. Desenvolvido pela Unicamp, tinha como conjectura preparar 

os docentes para a utilização de softwares e hardware, como proposta de dinamização 

metodológica (MORAES, 2014). Desse modo, seguindo a linha do Projeto EDUCOM, o foco 

do FORMAR centrava-se na capacitação dos recursos humanos (docentes), sendo os CIED 

responsáveis pela implantação de Centros de Informática e Educação, desenvolvido em três 

linhas diferentes: Centros de Informática na Educação Superior - CIE, Centros de Informática 

na Educação de 1º e 2º Graus e Especial – CIED, e Centros de Informática na Educação Técnica 

- CIET (TAJRA, 2019). 

Conforme Tajra (2019), a partir das duas ações emergentes em 1987, é elaborada a 

Política de Informática na Educação para o biênio 1987 a 1989 e estimulada a produção de 

softwares educativos. Nessa proposição, no período de junho a agosto de 1987, se consolida o 
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primeiro curso do FORMAR, referente à especialização na área da informática (FORMAR I), 

com sede na Unicamp, realizado por pesquisadores vinculados ao Projeto EDUCOM. 

Posteriormente, em 1989, é ministrado o segundo curso, denominado FORMAR II, que embora 

apresentasse estrutura semelhante ao primeiro curso ofertado, ambos tinham diferenças quanto 

aos objetivos expostos em seus programas (VALENTE, 1997). 

Segundo Valente (1997), tanto o FORMAR I quanto o FORMAR II, com carga horária 

de 360 horas, capacitaram 50 professores vindos de diversos estados do Brasil, demandando, 

assim, o deslocamento dos cursistas que não moravam em Campinas. Para Moraes (2014), o 

acesso à Unicamp, assim como a disparidade da realidade das instituições de ensino, interferiu 

negativamente no alcance dos objetivos, pois ao retornarem às escolas de origem para 

assumirem o papel de multiplicadores do curso aos seus pares os docentes não encontravam as 

condições favoráveis ao repasse e, tampouco, à aplicação.  

Valente (1997) reitera asseverando que o curso apresentou pontos negativos no que 

concerne ao afastamento dos professores das atividades normais, uma vez que o curso acontecia 

na Unicamp. Em decorrência, os cursos tornaram-se compactos na tentativa de minimizar os 

gastos com deslocamento. Ainda, a falta de equipamentos nas escolas acentuava a distância 

entre os conhecimentos adquiridos e a aplicabilidade no cotidiano escolar.  

Todavia, é importante destacar os aspectos positivos sentidos no âmbito da formação 

docente, quando pressupôs: preparação de profissionais da educação, que posteriormente 

passaram a desenvolver atividades nos CIED ou em suas respectivas instituições de ensino; 

maior conhecimento dos aspectos presentes da informática educacional, tanto no que se refere 

à parte computacional, quanto pedagógica; e, por fim, o curso ter sido ministrado por 

especialistas vinculados a todos os centros do País (VALENTE, 1997).  

Em 1993, a Escola Técnica de Goiânia oferece o curso FORMAR III aos profissionais 

vinculados ao magistério, e, em 1993, a Escola Técnica Federal de Aracaju consolida o 

FORMAR IV. A descentralização do curso da Unicamp ocorreu em decorrência da criação de 

CIED junto às Secretarias de Educação de cada estado da federação, na tentativa de obter uma 

atuação mais próxima da realidade dos cursistas. Destarte, os Centros de Informática Educativa 

foram, segundo Moraes (2014, p. 13), “[...] institucionalizados como núcleos geradores da 

proficiência da informática na educação, por meio do lançamento do PRONINFE (1990), que 

combinou tecnologia da educação à distância com encontros presenciais.”   
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2.3.3 Projeto PRONINFE 

 

Em conformidade com a Portaria nº 549 de 13/10/1994, publicada no Diário Oficial da 

União (DOU) de 17/10/1989, é instituído, no âmbito da Secretária Geral, o Programa Nacional 

de Informática Educativa – PRONINFE, considerando, para tanto, o potencial do computador 

como instrumento de renovação e de aumento de oportunidades educacionais e a necessidade 

de incentivar o desenvolvimento da tecnologia de informática como auxiliar no processo 

educativo. É preponderante ressaltar que o progresso no setor da informática contribuiu de 

forma significativa para a instituição do referido Programa (BRASIL, 1994).    

Em sua proposta de formação, o PRONINFE tinha como objetivo, prioritariamente, 

incentivar a capacitação continua e permanente de professores, técnicos e pesquisadores na área 

da tecnologia de informática educativa, em todos os níveis e modalidades de ensino, 

reconhecendo seu valor como instrumento capaz de subsidiar e estimular ações pedagógicas 

(BRASIL, 1994).  Para Moraes (2014), a execução do programa ganhou maior visibilidade após 

a integração ao PLANIN19 (Plano Nacional de Informática e Automação do Ministério de 

Ciência e Tecnologia), o que gerou a possibilidade de investimentos financeiros para a obtenção 

de recursos estruturais.  

Em seu processo de implementação, algumas dificuldades foram percebidas no tocante 

à pouca interação dos professores e agentes responsáveis pelo PRONINFE, que tinham como 

função implantar e validar centros de informática e laboratórios instalados na rede pública de 

ensino, subordinados aos governos estaduais e municipais (MORAES, 2014). Todavia, 

conforme as Diretrizes para uma Política Nacional de Inovação e Tecnologia Educacional 

(CONSED, 2016), o Programa Nacional de Informática Educativa – PRONINFE foi aprovado 

em 1992, mas, de fato, não chegou a ser efetivamente implantado. 

 

2.3.4    Projeto ProInfo e ProInfo Integrado 

 

Com respaldo em Guerra e Morais (2017), o Ministério da Educação, através da Portaria 

nº 522 de 09/04/1997, cria o Programa Nacional de Informática na Educação – ProInfo, tendo 

como proposição promover a instalação de laboratórios de informática nas escolas públicas de 

ensino médio. Tajra (2019) complementa discorrendo que o objetivo do Programa consistia na 

 
19 PLANIN – responsável por implantar núcleos de informática em educação junto às universidades, secretarias 

de Educação e escolas técnicas, no intuito de criar espaços informatizados para atender à clientela do 1º ao 3º 

grau, educação especial e ensino técnico (BRASIL, 1994).   
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implantação de suas ações em todos os estados brasileiros, assim como a distribuição de 

computadores às instituições de ensino, em quantidade proporcional aos critérios estabelecidos 

pela SEED/MEC, em conjunto com as Secretarias Estaduais da Educação (SEE). 

Em sua primeira versão (1997-1998), beneficiou aproximadamente 6 mil escolas, que 

correspondem a 13,4% do total de escolas públicas no País, pertencentes às etapas de Ensino 

Fundamental e Médio. Posteriormente, em 2002, com base no Relatório Preliminar de 

Avaliação – Perspectivas e Desafios (emitido pelo MEC), foram implantados 268 Núcleos de 

Tecnologias Educacionais (NTE)20, com 2.881 escolas favorecidas, 302 técnicos habilitados, 

1.419 professores multiplicadores e 20.905 professores capacitados, das escolas públicas 

participantes do projeto ProInfo (TAJRA, 2019). 

Para Santos e Hoepers (2014), seu funcionamento aconteceu de forma descentralizada, 

em articulação com as Secretarias de Educação do Distrito Federal, Estaduais e Municipais, 

tendo em cada unidade da federação uma coordenação estadual e Núcleos de Tecnologia 

Educacionais. Toda essa organização demandou esforços na capacitação dos recursos humanos 

envolvidos no projeto, tanto no que concerne a técnicos, a professores multiplicadores e a 

participantes (HANAUER; ABEGG, 2017). 

Em 2007, como decorrência da expansão tecnológica, o Programa passou por 

atualizações ocasionadas pelo Decreto nº 6.300 de 12/12/2007, que suscitou a elaboração de 

um plano de reconfiguração do ProInfo. Em sua estrutura, foram ampliadas tanto a sua 

nomenclatura, passando a constituir-se Programa Nacional de Tecnologia Educacional – 

ProInfo Integrado, quanto a abrangência pedagógica, com proposta de uso pedagógico das 

tecnologias da informação e comunicação nas redes públicas de Educação Básica (GUERRA; 

MORAIS, 2017).  

Assim, como expressam as Diretrizes para uma Política Nacional de Inovação e 

Tecnologia Educacional (CONSED, 2016), apesar das orientações da literatura internacional 

versarem para a atualização das políticas a cada 3-5 anos, considerando, para tanto, a evolução 

tecnológica e seus impactos no âmbito social e educacional, o ProInfo perdurou por mais de 

duas décadas. Nesse sentido, com respaldo no documento referenciado, o programa 

encaminhou-se para um processo de desatualização e descontinuidade, notadamente, quando o 

recurso destinado no primeiro semestre de 2016 foi inferior ao repasse normalmente destinado.  

Diante do exposto, é imprescindível destacar os importantes avanços na inclusão de 

tecnologias na educação pública no Brasil, que possibilitou: formação docente, em caráter 

 
20 Compostos por professores que recebiam capacitação no nível de pós graduação na área de informática 

educacional, exercendo, desse modo, o papel de multiplicadores dessa política. 
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presencial e virtual, em ambientes colaborativos de aprendizagem (E-ProInfo Integrado); 

desenvolvimento de conteúdos e recursos digitais (criação de Portais do Professor e do Aluno, 

Domínio Público e Banco Internacional de Objetos Educacionais – BIOIE); implantação de 

laboratórios de informática e instalação de rede internet a longo prazo em quase todas as escolas 

urbanas e número considerável em escolas rurais (CONSED, 2016). 

No entanto, assim como registrado no texto das Diretrizes para uma Política Nacional 

de Inovação e Tecnologia Educacional (CONSED, 2016), alguns pontos negativos foram 

emergindo ao longo da execução do ProInfo, expressos na divergência entre as diretrizes do 

Programa e os objetivos descritos na implantação, falta de articulação na formação 

desenvolvida com gestores e professores e, ainda, escassez de registros e avaliações. Outro 

aspecto levantado diz respeito a falhas logísticas e de planejamento na implantação e instalação 

de laboratórios, quando, em 2013, “[...] cerca de 30% desses laboratórios não tinham sido 

instalados e 66% deles não foram adequadamente instalados.” (CONSED, 2016). 

 

2.3.5   Projeto UCA/PROUCA 

 

De acordo com Echalar e Peixoto (2017), em 2005 o governo federal lança mais um 

programa de inclusão digital no âmbito escolar, denominado “Projeto Um Computador por 

Aluno” (Projeto UCA), inspirado pelas ideias do programa da One Laptop Child (OLPC), que 

utiliza a metodologia 1:1, significando um computador por criança. É relevante ressaltar, com 

base em Medeiros e Magalhães Júnior (2018), que o movimento OLPC foi exposto em sua 

conjetura inicial no Fórum Econômico Mundial, em janeiro de 2005, na Suíça, pelo pesquisador 

e educador americano Nicholas Negroponte.  

Criado através do Decreto nº 6.300 de 12/12/2007, o Projeto UCA, financiado com 

recursos advindos do ProInfo Integrado, reúne ações que se inserem no Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE) e no Programa Nacional de Tecnologia Educacional 

(ProInfo), com proposições inovadoras que versam sobre: a utilização de laptop em ambiente 

que possibilite a imersão na cultura digital (dentro e fora da escola); conectividade por meio de 

rede sem fio; e uso pedagógico das diferentes mídias, tendo como suporte o uso de 

computadores portáteis - laptop (ECHALAR; PEIXOTO, 2017). 

Para Gonçalves (2017), o Projeto UCA, uma das iniciativas do Brasil para atingir os 

patamares esperados para uma educação do século XXI que objetivava intensificar o uso das 

TIC nas escolas, foi desenvolvido a partir de experimentos denominados pré-pilotos, tendo 

como fonte de referência cinco escolas brasileiras, localizadas nos municípios de Brasília (DF), 
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Palmas (TO), Piraí (RJ), Porto Alegre (RS) e São Paulo (SP). Echalar e Peixoto (2017) 

complementam, afirmando que esta fase contou com 7.933 professores envolvidos no Programa 

e a produção de três cartilhas referentes ao Suporte Técnico – Banda Larga nas Escolas, Suporte 

ao Laptop Educacional e Cartilha do UCA. 

Segundo Medeiros e Magalhães Júnior (2018), concomitante ao projeto piloto, o 

governo deu início a uma segunda fase de ações, que expandiu o atendimento de cinco escolas 

para cinco municípios de cada região do País, as quais subscrevem: Tiradentes (MG); Santa 

Cecília do Pavão (PR); Terenos (MS); Barra dos Coqueiros (SE); e São João da Ponta (PA), 

sendo posteriormente inserida Caetés (PE). Esse formato de projeto, nomeado URCA-total, 

funcionou como experimento, com maiores escalas que as fornecidas pelo projeto piloto. 

Em fase posterior, conforme Souza, Teixeira e Carminati (2015), o Projeto foi 

expandido para 300 escolas públicas do País, com o encaminhamento de 150 mil laptops e 

oferta de capacitação para os docentes por meio do e-ProInfo. A partir dessa fase, que contou 

com um maior contingente de escolas atendidas, emerge o PROUCA, com o intento de 

proporcionar formação docente para a integração curricular das TDIC, haja vista a necessidade 

de acompanhar o desenvolvimento tecnológico, tão difundido no Brasil (GONÇALVES, 2017). 

Nessa perspectiva, Santos e Hoepers (2014) acrescentam que o PROUCA pretendeu 

criar e socializar novas maneiras de utilizar tecnologias digitais nas instituições, expandindo o 

processo de inclusão digital nas escolas públicas e, ainda, promovendo o uso e a apropriação 

tecnológica no processo de ensino e aprendizagem. Como normatização do Programa, o 

Governo Federal publica, em 15 de dezembro de 2009, a Medida Provisória nº 472, que 

posteriormente é convertida na Lei nº 12.249 de 11/06/2010, regulamentando que os estados e 

municípios comprassem os computadores com recursos próprios ou por intermédio do Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES (MEDEIROS; MAGALHÃES 

JÙNIOR, 2018; SOUZA; TEIXEIRA; CARMINATI, 2015). 

No tocante às etapas de implementação do UCA no Brasil, Medeiros e Magalhaes Júnior 

(2018) reforçam não haver formalmente uma data que assinala o término da fase piloto (UCA) 

e começo do PROUCA. Todavia, na fase pré-piloto, os laptops foram ofertados por empresas 

do Governo Federal objetivando o teste das máquinas nas escolas; na fase piloto, o 

financiamento para estados e municípios foi de responsabilidade do Governo Federal; e, na fase 

PROUCA, os estados e municípios interessados eram responsáveis pela compra dos 

equipamentos, fosse com recursos próprios ou financiados (MEDEIROS; MAGALHÃES 

JÙNIOR, 2018; ECHALAR; PEIXOTO, 2017) 
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No decorrer da execução do programa, expresso como uma política pública de inclusão 

digital, foi considerado relevante a sua abrangência no território nacional, seu potencial para a 

promoção da inclusão digital, favorecendo o acesso de alunos de baixa renda aos recursos 

tecnológicos e o direcionamento para a formação de professores e dirigentes das escolas 

públicas. Contudo, algumas lacunas se tornaram evidentes, tanto no processo formativo, que 

aponta um processo desarticulado de divisão de trabalho, distinguindo de forma clara quem 

idealiza e quem executa, quanto na condição de infraestrutura das escolas para instalação e uso 

dos equipamentos tecnológicos (ECHALAR; PEIXOTO, 2017; SOUZA; TEIXEIRA; 

CARMINATI, 2015).  

 

2.3.6    Programa PBLE 

 

O Programa Banda Larga nas Escolas – PBLE, lançado pelo Governo Federal em 4 de 

abril de 2008, através do Decreto nº 6.424, altera em seu contexto o Plano Geral de Metas para 

a Universalização do Serviço Telefônico Fixo Comutado Prestado no Regime Público (PGMU).  

Essa política de inclusão digital objetivava conectar as escolas públicas da zona urbana à 

internet – rede mundial de computadores, intermediadas por tecnologias que propiciassem 

qualidade, velocidade e serviços associados à dinâmica educacional, através de uma ação 

conjunta entre o MEC, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), a Agência 

Nacional de Telecomunicações (ANATEL), o Ministério do Planejamento (MPOG) e as 

Secretarias de Educação Estaduais e Municipais (HANAUER; ABEGG, 2017). 

Os esforços nesse sentido decorriam do atendimento das escolas públicas em nível 

fundamental e médio, participantes de alguns programas federais como o E-tec Brasil21, além 

de instituições públicas com ações voltadas à formação docente, a saber: Polos Universidade 

Aberta do Brasil, Núcleo de Tecnologia Estadual – NTE e Núcleo de Tecnologia Municipal – 

NTM. Todavia, essa ação não foi avaliada como ação de fácil execução, uma vez que a 

existência de infraestrutura das empresas de telecomunicação responsáveis pelo serviço de 

banda larga estava restrita a poucos municípios (LIMA; LIMA; SACHSIDA, 2018). 

Em consonância com Lima, Lima e Sachsida (2018), o acesso das escolas públicas 

urbanas ao programa aconteceria de forma automática, por meio das informações disponíveis 

 
21 Criada em 2011 pelo Ministério da Educação, via Decreto nº 7.589, substitui o Sistema Escola Técnica Aberta 

do Brasil. Sua finalidade consiste em prover a educação profissional e tecnológica na modalidade EAD, 

ampliando a democratização e o acesso à educação profissional, pública e gratuita. (PORTAL MEC, Acesso em: 

21 abril 2020). 
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no censo da Educação Básica, com lista anualmente atualizada das escolas elegíveis ao 

atendimento. Os serviços ofertados pelas operadoras ao PBLE, firmados entre o governo federal 

e as concessionárias, correspondiam a: velocidade inicial de conexão de 1 megabit para 

download e no mínimo um quarto dessa velocidade para upload; instalação em todas as escolas 

públicas urbanas, polos da UAB e escolas de formação de professores, identificadas no Censo 

Escolar do Inep até 2020; manutenção gratuita do serviço até 2025; doação do primeiro modem 

a ser instalado; ampliação da velocidade inicial a partir de dezembro de 2010; acesso da escola 

à internet do laboratório de informática. 

 É crucial destacar que na fase inicial do programa alguns problemas dificultaram a sua 

execução, os quais consistiram, em primeira linha, da desinformação de muitas prefeituras 

sobre a existência e funcionalidade do programa, da inconsistência de endereços e do período 

delimitado para instalação concomitante ao período de férias escolares. No entanto, esses foram 

problemas gradativamente minimizados para que o programa atingisse, a longo prazo, todos os 

objetivos propostos. Em 05 de dezembro de 2019, o PBLE passa a ser regido pelo Decreto nº 

10.086, que revoga todas as disposições do decreto anterior à sua institucionalização. 

 

2.3.7    Programa Educação Conectada 

 

O Programa de Inovação Tecnológica Educação Conectada foi instituído em 23 de 

novembro de 2017, através do Decreto nº 9.024, constituindo-se como a mais recente política 

pública no que concerne a iniciativas governamentais voltadas para a inclusão de tecnologias 

digitais no setor educacional. Em sua proposição, é possível identificar duas vertentes, as quais 

decorrem: da garantia de uma infraestrutura adequada para a expansão do acesso à internet; e 

da inserção das tecnologias no cotidiano escolar (HEINSFELD; PICHETOLA, 2019). 

Nesse sentido, conforme Heinsfeld e Pichetola (2019), a política expressa em suas 

diretrizes versa sobre a universalização e acesso à internet de alta velocidade nas escolas 

públicas22, a formação de professores com foco em práticas pedagógicas inovadoras, mediadas 

por novas tecnologias e o uso de conteúdos educacionais digitais em sala de aula. Como 

viabilização, foram estabelecidas parcerias entre o MEC, Ministério da Ciência, Tecnologia, 

Inovações e Comunicações – MCTIC, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social – BNDES, Centro de Inovação para a Educação Brasileira – CIEB, a Fundação Lemann, 

 
22 Universalizar o acesso das escolas a ferramentas e plataformas digitais até 2024 e, até 2018, acesso à banda larga 

de qualidade a, em média, 22.400 escolas públicas. 
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o Conselho Nacional de Secretários de Educação – CONSED e a União Nacional dos Dirigentes 

de Educação – UNDIME (BRASIL, 2018). 

Com relação à visão política, o programa de inovação Educação Conectada propõe 

ações articuladas com as metas do Plano Nacional de Educação – PNE, aprovado pela Lei n° 

13.005/2014 para o decênio de 2014-2024. Em suas estratégias são propostos: 

redimensionamento do currículo para integração tecnológica, aquisição de equipamentos de 

laboratórios (3.1); seleção, certificação e divulgação de tecnologias educacionais no processo 

de alfabetização de crianças (5.3); estímulo e promoção de formação inicial e continuada de 

professores, para o uso de novas tecnologias educacionais (5.6); incentivo, seleção, certificação 

e divulgação de tecnologias educacionais para o ensino infantil, fundamental e médio, como 

meio de dinamização da proposta pedagógica, com preferência para softwares livres e recursos 

educacionais abertos (7.12); e universalização nas escolas públicas, até o quinto ano de vigência 

do Plano, assim como o acesso à rede de computadores em banda larga de alta velocidade, 

triplicando, até o final da década, a equivalência computador/aluno (7.15)  (BRASIL, 2014).  

Nesse viés, a visão estratégica do Programa Educação Conectada oferece suporte ao 

desenvolvimento das competências postas na BNCC quando, de forma específica, na quinta das 

dez competências, orienta  

 
[...] utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, 

significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas escolares para se comunicar, 

acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos [...] (BRASIL, 2017, p. 9).  

 

Notadamente, assim como discorre Heinsfeld e Pichetola (2019), a articulação entre as 

políticas públicas assevera as condições necessárias para a inserção tecnológica como 

ferramenta pedagógica no processo educativo.  

De forma sumária, as diretrizes do Programa foram implementadas com ênfase em 

quatro dimensões, a saber: a) visão; b) formação; c) recursos educacionais digitais; e d) 

infraestrutura. Destarte, as expectativas atuais para aquisição de recursos digitais, ampliação da 

infraestrutura e formação docente perpassam pela aplicabilidade do programa Educação 

Conectada, acessível via plataforma no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e 

Controle – SIMEC, que, por sua vez, articula-se com um módulo no PDDE Interativo, também, 

denominado Educação Conectada para as escolas aptas à adesão (HEINSFELD; PICHETOLA, 

2019; BRASIL, 2018).  

No que se refere ao monitoramento, incialmente, o MEC desenvolveu, no âmbito do 

Programa, o aplicativo Educação Conectada, que possibilitava às escolas fazer um melhor 
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diagnóstico e levantamento das necessidades, avaliando suas realidades com referência às 

quatro dimensões estabelecidas nas diretrizes. Posteriormente, essa avaliação se tornou parte 

integrante do módulo Educação Conectada no PDDE Interativo, destinado ao preenchimento 

de todas as escolas. No tocante ao monitoramento da conectividade, o acompanhamento foi 

medido pelo sistema do CGI.br, instalado em algumas escolas, assim como pelo Simet box, 

equipamento que avalia a velocidade da internet (BRASIL, 2017). 

 

2.3.8    Sintetizando 

 

No decurso de décadas (1980 - 2020), foram muitos os investimentos em projetos e 

programas no âmbito educacional que versaram em suas proposições a respeito da inserção 

pedagógica de tecnologias midiáticas e digitais, sejam em nível de qualificação profissional, 

estrutura física, ou no que concerne à aquisição e instalação de equipamentos, conforme 

sistematização apresentada no quadro 1.  É preponderante ressalvar que os períodos descritos 

em suas execuções, com exceção do PROUCA, apresentam precisão quanto à data de início 

(averiguados em seus decretos de criação). Todavia, não se torna possível identificar 

oficialmente o período em que os mesmos foram finalizados.  

 

Quadro 1 - Projetos/programas e seus âmbitos de intervenção 

Nome do projeto/programa Período Âmbito de intervenção 

 

Projeto EDUCOM 

 

1984 

✓ Desenvolvimento de software educativo e 

estímulo à utilização de computador como 

elemento para resolução de problemas; 

✓ Formação de professores. 

Projeto FORMAR 1987 ✓ Capacitação de docentes. 

 

 

Projeto PRONINFE 

 

 

1989 

✓ Capacitação de docentes, técnicos e 

pesquisadores na área da tecnologia de 

informática educativa; 

✓ Implantação e validação de centros de 

informática e laboratórios instalados nas 

escolas da rede pública. 

 

Projeto ProInfo 

 

1997 

✓ Instalação de laboratórios de informática 

nas escolas públicas de ensino médio; 

✓ Capacitação dos recursos humanos 

(técnicos, professores multiplicadores, 

professores participantes). 

 

 

Projeto ProInfo Integrado 

 

 

2007 

✓ Formação docente, em caráter presencial 

e a distância; 

✓ Desenvolvimento de conteúdos e recursos 

digitais; 
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Nome do projeto/programa Período Âmbito de intervenção 

✓ Implantação de laboratórios de 

informática, e instalação de rede internet. 

Projeto UCA 2007 ✓ Aquisição e distribuição de laptops; 

✓ Capacitação docente. 

Projeto PROUCA 2010 (com 

imprecisão 

de data) 

✓ Formação docente para a integração 

curricular das TDIC. 

Programa PBLE 2008 ✓ Disponibilização de conexão banda larga 

às escolas públicas urbanas. 

Programa Educação 

conectada 

2017 ✓ Adequação de infraestrutura; 

✓ Disponibilidade de recursos para acesso à 

internet; 

✓ Formação de professores. 
  Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

Torna-se evidente que, em sua grande maioria, as propostas advindas dos projetos e 

programas nacionais visavam capacitar os docentes das diferentes localidades do país para 

atuarem com tecnologias associadas ao ensino, o que demarcou caráter positivo a esses 

investimentos. Todavia, algumas fragilidades foram descritas, dentre as quais: 

descontextualização com a realidade escolar – EDUCOM (VALENTE,1997); cursos com carga 

horária reduzida – FORMAR (VALENTE,1997); e discrepâncias na formação oferecida aos 

diferentes segmentos – ProInfo, ProInfo Integrado e PROUCA (CONSED, 2016; ECHALAR; 

PEIXOTO, 2017; SOUZA; TEIXEIRA; CARMINATI, 2015).  

Como direcionamentos subsequentes, percebem-se ações voltadas à aquisição de 

equipamentos, instalações de laboratórios de informática, obtenção ou ampliação da rede de 

internet e desenvolvimento de softwares educativos. De forma convergente, o EDUCOM, 

FORMAR, PRONINFE, ProInfo, ProInfo Integrado, UCA, PBLE e Educação Conectada 

objetivaram, além da formação docente, viabilizar o acesso aos recursos tecnológicos, tanto do 

corpo docente quanto do discente, com acesso ao ambiente virtual.  

No entanto, a análise quanto aos investimentos acima descritos suscita algumas 

discrepâncias percebidas no tocante ao quantitativo de cursos ofertados ao longo dos anos 

voltados à formação docente, oposto a um público com formação tecnológica deficitária 

(SOUZA et al., 2017; OLIVEIRA, 2017; LUCENA, 2016; CAETANO, 2015).  De igual modo, 

a desarticulação dos programas com o contexto educacional demandou o envio de artefatos às 

escolas, sem infraestrutura adequada às suas instalações, resultando, em alguns casos, na 

inatividade dos equipamentos (ECHALAR; PEIXOTO, 2017; CONSED, 2016; SOUZA; 

TEIXEIRA; CARMINATI, 2015).   
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Com base no exposto, é salutar a necessidade ainda presente de programas/projetos que 

ensejem a aquisição de equipamentos e uma formação docente, não apenas em nível técnico 

(para manuseio), mas que priorize, sobretudo, capacitação para o uso didático das tecnologias 

digitais, extensiva aos diferentes níveis de ensino, considerando, para tanto, os poucos 

investimentos no âmbito da Educação Infantil. A esse respeito, compartilhamos o pensamento 

de Pedró (2016), quando ressalta que o uso de TDIC associa-se, de forma direta, aos programas 

e reformas educativas desde os níveis básicos até o ensino superior.  

Em suma, as expectativas atuais provêm do programa Educação Conectada em vigência, 

que propõe novas propostas de formação docente, adaptação de infraestrutura e de recursos 

digitais educacionais. O grande desafio, portanto, assim como decorreu nos investimentos 

anteriores, corresponde à efetivação de suas ações nas diversas instituições públicas de ensino 

a quem o programa se destina. 

 

2.4 O professor e a integração educativa das TDIC 

 

De forma evolutiva, as tecnologias digitais adentram o cotidiano das pessoas, 

reconfigurando suas relações sociais, culturais e de tratamento das informações, que 

substancialmente suscitam mudanças no contexto educacional, refletidas de forma direta na 

emergência de metodologias de ensino que viabilizem a integração tecnológica e as relações 

construídas com os saberes nas diferentes áreas de conhecimento. Frente a esse contexto, 

dialogamos com o pensamento de Amante, Oliveira e Pereira (2017, p. 137), quando afirmam 

que “[...] os novos contextos digitais têm vindo a influenciar todas as esferas sociais e também 

a esfera educativa, apesar de os contextos educativos serem tradicionalmente resistentes à 

mudança.” 

Nesse sentido, ainda em conformidade com as autoras, o advento crescente da web 

mudou não apenas a forma como as pessoas interagem com seus pares, mas como lidam com a 

multiplicidade de informações circundantes no meio digital e que impactam de forma direta os 

processos de ensino e aprendizagem. Faria e Ramos (2007), em suas conjecturas, reiteram que 

o intercâmbio com o mundo virtual e os artefatos tecnológicos existentes são naturalmente 

acessíveis às crianças e refletem no desenvolvimento de suas dimensões cognitivas, 

socioafetivas e na sistematização de seus saberes e experiências. 

Para Almeida (2017), é impensável, na contemporaneidade, o trabalho docente 

dissociado do mundo digital, sobretudo se consideramos que em âmbito pessoal o professor 

utiliza-se de tecnologia em variados contextos. A esse respeito, torna-se preponderante nos 
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reportarmos aos dados divulgados na pesquisa Tic Educação 2018 (BRASIL, 2019), que 

abordam a universalização do acesso à internet por parte dos professores, destacando que 98% 

utilizam a conexão por meio do celular e 89% fazem uso da rede na escola. Destes, 91% 

dispõem, ainda, em domicilio, de computadores ou outros dispositivos portáteis. 

No tocante às atividades habitualmente realizadas pelos professores no último trimestre 

que antecedeu a pesquisa23 e que correspondem a práticas pessoais de uso, os números 

demostraram usuários assíduos em atividades de comunicação e uso de mídias digitais, dentre 

elas: mandar mensagens via aplicativos (99%); ler jornais, revistas ou notícias na internet 

(97%); assistir a programas, a filmes, a vídeos ou mesmo a séries na internet (95%); 

compartilhar textos, imagens ou vídeos (91%); e acessar redes sociais (88%).  

Entretanto, apesar da pesquisa ter evidenciado usuários com hábitos ativos no uso de 

tecnologias digitais, em oposição, os dados revelaram que na prática profissional os índices de 

uso apresentam discrepâncias, uma vez que, em 2019 45% dos educadores de instituições 

públicas afirmaram utilizar a internet em atividades com os alunos pelo menos uma vez na 

semana; 8% declarou acessar mais de uma vez por dia; 9%  no mínimo uma vez ao dia; 28% 

pelo menos uma vez na semana;  e 15% assumiram nunca utilizar internet em atividades com 

os estudantes. Ainda, dos 94% que utilizam como métodos de ensino aulas expositivas, 58% 

aludiram aproveitar a internet para realizar essa atividade (BRASIL, 2019). Em comparação, 

os dados coletados em 2018 revelaram que dos 93% docentes que afirmaram ter utilizado como 

metodologia aulas expositivas no referido ano, somente 39% utilizaram como recurso o 

computador e a internet, o que configura um aumento de 19% no uso de alguma tecnologia, 

conforme apresenta a tabela 1 (BRASIL, 2020; BRASIL, 2018). 

 

Tabela 1 - Professores de escolas urbanas, por uso de computador e da internet para 

realizar atividades com os alunos (2016-2019) 

 

Tipo de atividade 

Escolas públicas 

2016 2017 2018 2019 

Deu aulas expositivas 48% 43% 39% 49% 

Solicitou a realização de 

trabalhos sobre temas 

específicos 

38% 43% 38% 44% 

Solicitou trabalhos em grupo 39% 37% 37% 40% 

Solicitou a realização de 

exercícios 

37% 34% 33% 39% 

Promoveu debates ou 

apresentações com os alunos 

32% 30% 31% 33% 

 
23 A coleta de dados ocorreu entre agosto e dezembro de 2019. 
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Realizou interpretação de textos 

com os alunos 

24% 27% 24% 31% 

Fez pesquisa em livros e revistas 

com os alunos 

29% 30% 29% 31% 

Solicitou que os alunos 

produzissem textos, desenhos ou 

maquetes 

33% 28% 30% 29% 

Trabalhou com jogos educativos 21% 20% 20% 24% 

Elaborou planilhas e gráficos 

com os alunos 

17% 13% 13% 15% 

Fonte: Adaptada da pesquisa TIC Educação 2019 (2020, p. 88). 

 

Frente a essa realidade, Modelski, Giraffa e Casartelli (2019) justificam que o fato do 

professor ser usuário de tecnologia não avaliza transposição didática, fato este explicitado nos 

dados da pesquisa quando demostram um número reduzido de atividades com o suporte de 

algum aparato tecnológico, caracterizando, assim, a pouca integração nos espaços escolares. 

Ainda com base nos dados apresentados, nos reportamos a Bottentuit Júnior (2019, p. 11) 

quando destaca que “[...] muitos docentes ainda continuam utilizando as metodologias 

tradicionais de aula expositiva (ou dialogada), em que os alunos ficam passivamente ouvindo 

por horas seguidas os conceitos e explicações.”  

Nesse contexto, é marcante a dificuldade ou resistência em adotar metodologias que 

instiguem os alunos a se tornarem partícipes no processo de construção do conhecimento. 

Amante, Oliveira e Pereira (2017), endossam ser fácil constatar que nem sempre as mudanças 

foram aceitas pelos professores que não tiveram vivência com tecnologias em suas formações 

iniciais, ou ainda que nasceram em um período em que as TDIC não faziam parte do cotidiano 

das pessoas (imigrantes digitais) e que, no entanto, se deparam em âmbito escolar com um 

público considerado nativo digital.   

Em consonância com Bacich (2018), estudos revelam que, embora os professores 

tenham utilizado tecnologias em suas atividades pedagógicas, em sua grande maioria, esse uso 

restringiu-se à preparação de aulas, no que corresponde à pesquisa e produção de materiais 

visuais. Em número reduzido, a utilização é extensiva a trabalhos com os alunos no decorrer 

das aulas para comunicação com os familiares ou mesmo para estabelecer relação entre o estudo 

realizado na escola com os materiais, mormente, utilizados em casa pelos estudantes.  

Faria, Faria e Ramos (2013) discorrem sobre a recorrência de estudos e discussões no 

cenário educacional português, que corroboram com a realidade brasileira sobre os baixos 

índices de utilização de dispositivos digitais no âmbito escolar e, de forma específica, para o 

desenvolvimento profissional docente diante da integração tecnológica. Não obstante, 



59 
 

conforme os autores, alguns argumentos são postos como aspectos impeditivos para a adesão 

ao uso tecnológico, os quais derivam da:  falta de tempo, deficiência na formação para a sua 

utilização tecnológica, falta de manutenção técnica dos equipamentos e da dificuldade em 

acompanhar a evolução da tecnologia (FARIA; FARIA; RAMOS, 2013). Bottentuit Júnior 

(2019, p. 12) reitera acrescentando o “[...] desconhecimento de modelos mais ativos, a 

replicação dos modelos de formação recebida pelo docente, a falta de infraestrutura física e 

lógica para realização de experiências, salas superlotadas, falta de incentivo, desmotivação.” 

Nessa perspectiva, Caetano e Nascimento (2017) reiteram que os execráveis índices no 

uso de tecnologias podem estar relacionados tanto à limitada formação docente na área 

tecnológica, quanto à postura assumida pelos professores em recusar-se a utilizá-las, seja por 

resistência em mudar as concepções de ensino, seja pela falta de domínio que possuem em 

manusear equipamentos tecnológicos. Oliveira (2017, p. 61) complementa afirmando que “[...] 

os professores estão despreparados (e talvez até desmotivados) para rever suas próprias 

metodologias”, o que suscita investimentos na formação continuada dos professores.  

Para Lucena (2016), a formação de professores é um dos principais problemas 

apresentados como fator da pouca utilização das TDIC na escola, que se estendem mesmo 

posterior à oferta de programas governamentais que versam sobre formação continuada de 

professores. A esse fator, é atribuída a oferta de cursos ou oficinas, em sua maioria resumidos 

a uma carga horária de 40 a 80 horas, com propostas divergentes ao real contexto escolar. 

Destarte, em conformidade com a autora referenciada, o que se observa são proposições de 

formação para a utilização das TDIC “[...] em uma perspectiva de incluir o professor em um 

modelo instrumental, preparando-o apenas para utilizar aplicativos operacionais sem considerar 

a sua autoria na produção de materiais pedagógicos.” (LUCENA, 2016, p. 287). 

Nesse sentido, Caetano (2015) destaca que a introdução das tecnologias em contexto 

educacional não pode ser tratada apenas como uma mudança em nível técnico, que substituirá 

os recursos normalmente utilizados (quadro negro, livro didático) por aparatos digitais, de 

forma mecânica e sem exploração do potencial educativo. Ao contrário, a decisão de inserir as 

tecnologias no espaço escolar requer preparação, adesão e, sobretudo, mudanças nas formas de 

conceber o processo de ensino e aprendizagem. Na mesma direção, Bacich (2018) esboça que, 

no período em que os computadores foram implantados nas escolas, muitos docentes aderiram 

à inovação. No entanto, continuaram a ministrar o mesmo tipo de aula, com substituição apenas 

do recurso utilizado. 

Nesse contexto, ensinar fazendo uso de TDIC pressupõe uma tomada de atitude 

diferente da convencional, que ultrapasse o papel historicamente construído do professor, 
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discorrido como transmissor de conteúdos e informações e desconexo com a realidade do aluno 

contemporâneo (MODELSKI; GIRAFFA E CASARTELLI, 2019). Para Amante, Oliveira e 

Pereira (2017), o professor não pode permanecer estático, arraigado a antigos instrumentos, 

saberes e métodos de ensino, diante do avanço tecnológico que altera o contexto social e cultural 

do educando, impelindo ao processo educativo múltiplas formas de interação, avaliação e 

apropriação do conhecimento. 

Para Faria e Ramos (2007), a integração tecnológica perpassa por mudanças relativas 

tanto ao currículo quanto à adoção de novas metodologias de ensino, baseadas em modelos 

construtivistas, considerados desde o jardim de infância como promotores de novas interações. 

Para as autoras, a inserção de práticas construtivistas que visem à integração tecnológica no 

contexto infantil se torna preponderante, haja vista a sua imersão no mundo digital cada vez 

mais prematuramente. Bacich (2018, p. 130) corrobora, reiterando que “[...] tornar o professor 

proficiente no uso de tecnologias digitais de forma integrada ao currículo é importante para uma 

modificação de abordagem que se traduza em melhores resultados de aprendizagem.”  

Contudo, a utilização de tecnologias digitais no processo de ensino e aprendizagem não 

é uma ação que aconteça no imediatismo, ou, segundo postula Almeida (2017, p. 10), “[...] não 

se trata também de utilizar TDIC por moda, mas sim de acompanhar consciente e 

deliberadamente uma mudança de civilização que questiona formas institucionais.” Desse 

modo, para que a integração tecnológica de fato aconteça, conforme demostram estudos da 

pesquisa Apple Classrooms of Tomorrow - ACOT24 (apud Bacich, 2018; Bertoncello e 

Almeida, 2010), é crucial a inserção gradativa, que ocorre em cinco etapas, demostradas na 

figura 2: 

  

Figura 2 - Etapas de integração das tecnologias digitais segundo a pesquisa ACOT 

 

  
 

 

 

 

 

 

      Fonte: Adaptado de Bacich (2018) 

 
24 O ACOT é um projeto de colaboração de pesquisa entre Universidades e escolas públicas americanas, em 

conjunto com a Apple Computer, que por meio de coleta sistemática de dados transversais, incluindo relatos de 

professores, pais e alunos sobre a inclusão tecnológica na escola (BERTONCELLO; ALMEIDA, 2010). 
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Na primeira etapa descrita, o professor exposto ao uso de TDIC inicia o processo de 

exploração dos recursos, o que possibilita o reconhecimento das suas potencialidades 

educativas. Em etapa seguinte, o educador, esporadicamente, passa a adotar algum tipo de 

tecnologia em suas atividades docentes, desprendendo-se dos aspectos técnicos e concentrando-

se em nível pedagógico. Em decorrência, a tecnologia passa a incorporar o fazer pedagógico 

como um recurso que possibilita o desenvolvimento da aprendizagem, sendo esta etapa 

considerada como adaptação.  Por conseguinte, o docente adentra no período da apropriação, 

passando a selecionar de forma crítica e criteriosa os recursos tecnológicos que serão utilizados, 

ampliando as possibilidades de uso e explorando o potencial educativo em prol do processo de 

ensino e aprendizagem. Por fim, insurge a inovação, etapa em que a tecnologia é amplamente 

utilizada pelo professor na promoção de ambientes de aprendizagem interativos e dinâmicos 

(BACICH, 2018; BERTONCELLO; ALMEIDA, 2010).      

Frente ao exposto, nos reportamos às colocações de Amante (2007), quando pressupôs 

ser necessário ponderar a adequada integração das tecnologias em espaço escolar, de forma a 

criar ambientes propícios a uma aprendizagem de natureza construtivista. Desse modo, para a 

autora, a tecnologia deve:  

a) ser posta a serviço da construção ativa do conhecimento, a partir da ressignificação 

dos saberes e interação com novas experiências; 

b) proporcionar aprendizagens significativas, que estabeleçam relação entre os 

conhecimentos prévios dos alunos e a sistematização do ensino, valorizando 

nomeadamente as aprendizagens funcionais; 

c) considerar aspectos do contexto social, uma vez que a aprendizagem não decorre de 

um fenômeno isolado ou compartimentado, mas parte de um processo social e 

cultural. 

Nesse viés, é contundente que a inserção das tecnologias no âmbito educacional depende 

da adesão do professor, mas também da relação estabelecida entre os envolvidos no processo 

de aprendizagem (professor e estudante), que configuram três tipos de relações, a saber: a 

relação professor-tecnologia; relação aluno(s) tecnologia; e relação professor-aluno(s)-

tecnologia. Com base na primeira relação referenciada, o professor busca utilizar uma 

ferramenta tecnológica específica, com o objetivo de potencializar o processo de aprendizagem. 

Decorrente da prática docente, a relação aluno-tecnologia caracteriza-se pela interação 

tecnológica proporcionada no ambiente escolar, a partir da promoção de experiências 

individuais ou coletivas. Já a relação professor-aluno(s)-tecnologia reúne as características 
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centrais das demais relações, colocando o professor na posição de mediador nas interações 

estabelecidas entre o aluno e as ferramentas digitais (BACICH, 2018). 

A partir desses conceitos, Modelski, Giraffa e Casartelli (2019) trazem como ponto de 

reflexão a complexidade dos processos de ensino e aprendizagem, decorrentes do contexto 

tecnológico, que contrapõe as experiências digitais dos alunos com os objetivos didáticos do 

professor.  Para os autores, a assiduidade com que as crianças e jovens acessam as TDIC em 

espaços não escolares e se apropriam das informações nelas contidas impele à escola, de modo 

particular ao professor, o desenvolvimento de habilidades que permitam correlacionar os 

saberes escolares com os advindos do meio social.   

Nessa perspectiva, torna-se pertinente a afirmação de Caetano (2015, p. 307), quando 

assevera que “[...] a tecnologia coloca a sala de aula nos mais variados ambientes virtuais e 

possibilita que a ‘escola’ possa assumir novas formas e novos espaços”, agregando valor à 

atividade que realiza. Para tanto, faz-se necessária a adequação na formação docente, assim 

como a adoção de novas metodologias, que perpassem pela reestruturação curricular e pelo 

entendimento do papel do professor como mediador na interação educativa do aluno sobre os 

meios digitais, seja na etapa da Educação Infantil, seja no ensino superior. 

 

2.5 TDIC na Educação Infantil 

 

A criança é um sujeito social e histórico, inserida em uma sociedade com a qual partilha 

de uma determinada cultura, que redireciona a forma como busca e interage com as 

informações, brinca e se comunica. Para Monteiro e Osório (2015), compreender a infância na 

contemporaneidade requer um conhecimento profundo da sua relação com as novas tecnologias 

presentes em seu contexto sociocultural. A infância, dessa forma, não deveria ser entendida 

como natural, mas como uma multiplicidade de naturezas culturais.  

Segundo Modelski, Giraffa e Casartelli (2019), na contemporaneidade, as tecnologias 

digitais têm uma presença muito forte, que impacta e até mesmo define os contornos de uma 

nova concepção de sociedade. A esse respeito, Couto (2013) assevera que os interesses 

manifestados pela infância estão mudando em decorrência do contato com distintas 

manifestações multiculturais, pelos hábitos familiares e pelas formas de interação cada vez mais 

intensas com as tecnologias móveis. Nessa conjuntura, é importante ainda considerar o 

hibridismo entre os novos modos de brincar e se divertir, o fascínio com os jogos eletrônicos e 

acesso a redes sociais (COUTO, 2013; FRANCISCO; SILVA, 2015).  
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Conforme Fantin (2015, p. 197), “[...] não podemos esquecer que as crianças de hoje 

não são como as crianças que fomos.” Nesse contexto, é crucial considerar que embora alguns 

brinquedos e brincadeiras tradicionais como amarelinha, bolinha de gude, boneca, pipa e pião 

continuem presentes no repertório lúdico das crianças, muitas outras são atualizadas e inseridas 

em decorrência dos meios digitais.  Como consequência, cresce a produção de brinquedos com 

tecnologias cada vez mais modernas, instigando as crianças a tornarem-se ainda mais adeptas 

e consumidoras do mundo digital, pensamento este compartilhado por Francisco e Silva (2015).  

Destarte, ao brincar com objetos tecnológicos como tablets, computadores e 

smartphones com acesso a vídeos e a jogos diversos, ou apenas no jogo simbólico do faz de 

conta, as crianças aprendem, desenvolvem a imaginação e a autonomia. Desse modo, tanto na 

brincadeira livre e construída, quanto na intermediada pelos meios digitais, a criança tem a 

oportunidade de ampliar o repertório de linguagens, interagir e desenvolver a criatividade, se 

apropriando de diferentes culturas (COUTO, 2013; FANTIN, 2015). 

Atualmente, o impacto que as mídias utilizadas pelas crianças exercem em sua formação 

social e cultural tem se tornado cada vez mais foco de estudo, bem como o tempo permitido 

pelos pais para o acesso a essas mídias – que poderiam suprimir atividades básicas e primordiais 

ao desenvolvimento infantil. Para Monteiro e Osório (2015), é o caso do uso frequente de 

tablets, smartphones e notebooks, com acesso à internet, que os pais compram e disponibilizam 

para os filhos usarem, muitas vezes sem acompanhamento e controle de tempo. 

Nessa proposição, é incisivo destacar que, atualmente, muito se questiona sobre os 

benefícios e malefícios das tecnologias digitais para as crianças, considerando suposições 

empíricas que, em concordância com Caetano (2015), perpassam pelos mitos acerca do 

isolamento social provocado pelo uso excessivo das tecnologias digitais, como também da 

redução da criatividade. A esse respeito, Silva, Fagundes e Meneses (2018) trazem como ponto 

de reflexão informações contidas no manual de orientação publicado no ano de 2016 pela 

Sociedade Brasileira de Pediatria25, intitulado “Saúde de Crianças e Adolescentes na Era 

Digital”, que confirmam a influência de mudanças de comportamento através das tecnologias 

digitais, quando utilizadas precocemente e por tempo prolongado.  

Faria, Costa e Neto (2018) reforçam que os meios digitais podem ser benéficos ao 

desenvolvimento infantil, desde que tenham o acompanhamento atento de um adulto que 

monitore e direcione tanto o tempo de uso quanto os conteúdos que as crianças acessam.  Tais 

indicações corroboram com as premissas emitidas pela Sociedade Brasileira de Pediatria, 

 
25 Publicado em outubro de 2016. Acesso disponível em: 

https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/2016/11/19166d-MOrient-Saude-Crian-e-Adolesc.pdf. 

https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/2016/11/19166d-MOrient-Saude-Crian-e-Adolesc.pdf
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quando preconizam em documento publicado em 201926 (#menos tela# mais saúde), reiterando 

a publicação anterior de 2016, que o uso diário de tecnologias por crianças deve ser 

proporcional tanto à idade quanto ao seu desenvolvimento cerebral, cognitivo e psicossocial. 

Como indicação, sugere que crianças entre 2 e 5 anos, com limite máximo de acesso a 1 hora 

por dia, mantenham contato com mídias digitais sempre acompanhadas por um adulto, haja 

vista a vulnerabilidade a que estão expostas nessa faixa etária no que concerne à violência 

virtual.   

As recomendações emitidas pela Academia Americana de Pediatria (AAP)27, no ano de 

2016, referenciam que a partir dos 6 anos os limites de uso devem ser bem estabelecidos, de 

forma que o tempo não comprometa a realização de atividades cotidianas. Todavia, é cada vez 

mais frequente a disponibilização de dispositivos móveis como tablet e smartphones 

conectados à internet à criança nessa faixa etária, conforme explicitado por Brito e Ramos 

(2017), Dias e Brito (2017), Laranjeiro, Antunes e Santos (2017), Souza et al. (2017), Francisco 

e Silva (2015) e Couto (2013).  

Um estudo realizado por Gjelaj et al. (2020), em Kosovo, demostrou que a relação das 

crianças com as tecnologias se correlaciona a atitudes dos pais quanto ao acesso diário a 

artefatos digitais, de forma específica de dispositivos móveis, e que em sua maioria corroboram 

a ideia dos filhos utilizarem tecnologias digitais como TV, tablet, computadores e tecnologia 

de jogos. Esses dados são confirmados por Silva, Fagundes e Menezes (2018), em âmbito 

nacional, quando reiteram que a forma como os pais introduzem a tecnologia na rotina dos 

filhos, e consequentemente a forma como as crianças se apropriam desta, está ligada à vivência 

e convicção do adulto.  

Ainda, um estudo realizado por Brito e Ramos (2017), Dias e Brito (2017), 

pesquisadoras portuguesas, elucidou situações semelhantes de crianças ativas no uso de 

dispositivos móveis (tablet e smartphone) com o diferencial para a amostra do tablet como 

dispositivo favorito.  Faz-se necessário referenciar que, em conformidade com as autoras, um 

número considerável de crianças, menores de 6 anos, dispunha do seu próprio tablet e que o 

acesso aos equipamentos em sua grande maioria acontecia sem acompanhamento dos pais.  

A esse respeito, Amante (2011) e Ames (2016) alertam que a habilidade que muitas 

crianças têm em acessar as tecnologias não necessariamente as prepara para um melhor 

aproveitamento das informações que são requeridas como parte de seu processo educativo e de 

 
26 Publicado em dezembro de 2019. Acesso disponível em: 

https://www.sbp.com.br/imprensa/detalhe/nide/menos-telas-mais-saude/. 
27 Publicado em 2016. Acesso disponível em: https://www.aap.org/en-us/Pages/Default.aspx. 

about:blank
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seu desenvolvimento cognitivo, o que pressupõe a abordagem educativa das TDIC no âmbito 

da Educação Infantil, de modo a potencializar as interações em diferentes espaços de 

aprendizagem desde a primeira infância. Nesse sentido, são importantes as considerações 

trazidas por Gjelaj et al. (2020), quando ressaltam que a adequada abordagem das tecnologias 

com crianças pequenas pode capacitá-las no desenvolvimento da percepção e da linguagem. 

Frente a esse contexto, é preponderante ressaltar que a inserção das tecnologias digitais 

em espaços de Educação Infantil, embora dialoguem no período atual com as concepções de 

ensino presentes nos documentos e bases curriculares vigentes (LDB, DCNEI, BNCC), 

perpassam por décadas de estudos que discutem as possibilidades e desafios dessa integração 

na percepção de vários pesquisadores, dentre os quais citamos: Amante (2003, 2004, 2007), 

Caetano (2015), Faria e Ramos (2007), Ames (2016), Natalino e Tibúrcio (2018), Wolinger 

(2019) e Gjelaj et al. (2020).  

Desse modo, um dos pontos cruciais do trabalho com tecnologias na Educação Infantil 

prenuncia a necessidade de saber inserir pedagogicamente os recursos digitais disponíveis nas 

instituições de ensino para gerar aprendizagens significativas que evitem o uso eventual e sem 

intencionalidade educativa. Nesse viés, estamos em sintonia com Caetano (2015, p. 297), 

quando esboça que “[...] qualquer criança, através, por exemplo, do computador, pode seguir 

um trajeto tendo como referência um guião elaborado pelo professor e evoluindo para o seu 

próprio caminho.”  

Para Amante (2007, 2012), Faria e Ramos (2007), o uso de tecnologia em espaço 

escolar, além de possibilitar a interação com diferentes ambientes de aprendizagem, permite o 

desenvolvimento de habilidades essenciais no desenvolvimento infantil, dentre as quais citam 

o aprendizado da leitura e escrita, considerando para tanto a evolução dos processos 

psicológicos, intelectuais e socioafetivos. Wolinger (2019) complementa afirmando que a 

proximidade com tecnologias digitais na primeira infância reduz as dificuldades existentes no 

processo inicial de alfabetização, por possibilitar contato lúdico com letras e sons, através de 

diferentes meios metodológicos. Para a autora (2019, p. 18) “[...] o universo dos multimeios, 

dos jogos e dos aplicativos pedagógicos desenvolvem autonomia, transformando os educandos 

da Educação Infantil em sujeitos de sua própria aprendizagem.” 

Gjelaj et al. (2020) destacam que a presença das TDIC no ensino infantil aponta para o 

desenvolvimento cognitivo e para diversificação de estratégias relacionadas ao brincar (jogos 

interativos e educativos), estabelecendo, assim, novos caminhos para interações sociais e 

culturais que alteram as relações de aprendizagem entre crianças e educadores. Desse modo, a 

utilização de materiais educativos digitais emerge como potencializadores do ensino e 
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aprendizagem, na perspectiva de envolver o educando em um contexto multissemiótico, com 

variação de cores, textos, movimento e imagem (SOUZA et al., 2017). 

Zacharias (2016) expande a reflexão, ressalvando que a emergência de textos híbridos, 

que associam imagens, sons, ícones, animações e layout multissemiótico, modificam tanto o 

interesse da criança quanto a forma como ela passa a processar a informação, despontando um 

processo inicial de alfabetização mediado pela prática do letramento digital. Diante dessa 

proposição, Borges (2017) traz à discursão a importância do letramento no processo de 

alfabetização, como forma de propiciar à criança autonomia no manuseio de equipamentos 

tecnológicos e como suporte pedagógico que subsidia o professor no desenvolvimento de 

atividades dinâmicas e interativas, envolvendo jogos digitais colaborativos disponíveis na 

internet e facilmente acessados pelas crianças (BORGES, 2017). 

Nesse sentido, é importante referenciar de forma breve que na BNCC a educação 

tecnológica integra de forma clara a competência geral de número 528, perpassando, 

transversalmente, as demais competências a serem desenvolvidas pelos alunos até o final do 

ensino médio. Mormente, na Educação Infantil, o trabalho com os recursos digitais aparece 

expresso em um dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento do aluno – explorar –, com 

ênfase na ciência tecnológica. No que se refere aos campos de experiência, a educação 

tecnológica é determinada, de forma explícita, na proposta de trabalho de traços, sons, cores e 

formas – escuta, fala, pensamento e imaginação –, espaços, tempos, quantidades, relações e 

transformações (BRASIL, 2017). 

Considerando o contexto, são muitas as mudanças em todos os aspectos do processo 

educativo em decorrência do avanço tecnológico que, concomitantemente, traz a 

ressignificação de práticas pedagógicas associadas à reestruturação de um currículo que 

considere os saberes e experiências das crianças, suas interações e brincadeiras, mediante a 

inclusão digital. Todavia, assim como asseverou Faria e Ramos (2007), o jardim de infância 

não pode ficar inerte ao fenômeno da integração tecnológica, sobretudo, por trabalharmos com 

crianças consumidoras de produtos tecnológicos. 

Para tanto, conforme Zacharias (2016), deve-se considerar alguns desafios relacionados 

à dificuldade apresentada por muitos professores em articular o trabalho pedagógico na 

perspectiva dos multiletramentos presentes no contexto infantil. Esse pressuposto, assim como 

 
28 Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, 

reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar 

informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e 

coletiva. 
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afirma Caetano (2015), ressalta um processo de formação docente ainda limitado para explorar 

pedagogicamente os recursos tecnológicos disponíveis nas instituições de ensino, pensamento 

este compartilhado por Wolinger (2019), Ames (2016), Amante (2011) e Souza et al. (2017, p. 

49), quando referenciam “[...] que a integração das TDIC no currículo implica investimento em 

dois domínios: na atitude dos professores e numa capacitação para o seu uso.” 

Outro aspecto que merece igual relevância, assim como aponta Amante (2007), 

relaciona-se à assistência em nível técnico dos equipamentos existentes, assegurando a sua 

manutenção e conservação, considerando-se, sobretudo, a existência de acervo reduzido nos 

espaços escolares de ensino infantil. A esse respeito, Wolinger (2019), Barroso et al. (2018) e 

Natalino e Tibúrcio (2018) apontam a viabilidade da inserção tecnológica, a partir de 

equipamentos de fácil acesso – como data show e notebook (ou projetor integrado) –, 

disponíveis em grande parte das escolas, estando essa integração prevista nos projetos escolares 

e projeto político pedagógico das instituições.  

É contundente destacar que, atualmente, em decorrência da pandemia em curso da 

Covid-19 (SARS - COV2), as discussões acerca da integração tecnológica no âmbito da 

Educação Infantil tornam-se ainda mais intensas. Durante um longo tempo, os debates versaram 

sobre: a relação das crianças com as tecnologias; a dificuldade dos professores em manusear 

pedagogicamente os recursos digitais nos espaços escolares; formação docente; a inclusão da 

educação tecnológica nos documentos normativos das instituições; e, até mesmo, a percepção 

dos pais no que se refere à utilização de equipamentos tecnológicos para fins educativos por 

crianças pequenas, assim como assinala Amante (2007), Dias e Brito (2017). Hoje, no entanto, 

as reflexões em âmbito nacional (esfera federal, entidades e associações) esboçam para as 

possibilidades e impedimentos de uma educação remota ou à distância com o público da 

Educação Infantil, tendo como propósito reduzir os impactos na aprendizagem, como efeito do 

isolamento social, que trouxe como consequência a suspensão das aulas. 

 A excepcionalidade do contexto educacional traz como análise dois pontos, a princípio 

convergentes, relacionados à indicação do uso de tecnologias desde a etapa da Educação 

Infantil, mencionadas tanto nas DCNEI (BRASIL, 2009) quanto na BNCC (BRASIL, 2017), 

diante de um ensino em caráter emergencial, com indicação de atividades não presenciais. 

Entretanto, as recentes recomendações do Conselho Nacional de Educação, emitidas através do 

parecer 5/2020, abrem divergências com os pressupostos da LDB29, quando prevê o contato 

 
29 Em seu artigo 32, parágrafo 4º, prevê no ensino fundamental a utilização do ensino à distância, como 

complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais, sem, contudo, referenciar a educação infantil, 

em vivência de contexto similar.   
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com pais e crianças por meio de internet, celular ou mesmo de orientações de acesso síncrono 

ou assíncrono, sempre que possível, para o envio de histórias para leitura, desenhos, 

brincadeiras, jogos, músicas e atividades, de forma a manter um vínculo afetivo com as 

crianças, primando pelo desenvolvimento dos aspectos afetivos, sociais e cognitivos (BRASIL, 

2020). 

Dessa forma, é válido mencionar que as proposições estabelecidas no Parecer 5/2020 

tramitaram em consulta pública, tendo sido contestado, no decorrer desse período, no Fórum de 

Educação Infantil do Ceará – FEIC, com registro em nota pública datado em 07 de abril de 

2020, e em publicação emitida pela União Nacional dos Dirigentes Municipais (UNDIME), em 

30 de março de 2020, no que se refere ao envio de atividades em meios digitais às crianças de 

Educação Infantil, com características similares à modalidade EaD. Como justificativa, ambos 

os documentos apontam: observância às diretrizes estabelecidas na LDB, DCNEI e BNCC; 

formação deficitária do professor na área tecnológica; e desigualdade nas condições 

socioeconômicas dos pais.  

Em suma, a inserção tecnológica na Educação Infantil não é tarefa fácil. De modo 

evidente, são antagônicas as concepções de inserção tecnológica em um contexto em que a sua 

efetivação “ainda é incipiente”, conforme afirma Dias e Brito (2017, p. 10), mas que, de forma 

súbita, se torna parte do processo de ensino e aprendizagem. Nesse ínterim, compartilhamos o 

posicionamento de Faria e Ramos (2007, p. 3), quando expressam que inserir as tecnologias 

digitais na Educação Infantil “[...] implica que se encare o processo educativo com o risco e 

não com as inquestionáveis certezas do passado”, o que pressupõe adequar o ensino à 

experiência sociocultural das crianças. 
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3 EDUCAÇÃO INFANTIL E OS SEUS DESDOBRAMENTOS NA HISTÓRIA 

 

“No silêncio das crianças há um programa: sonhos. É dos 

sonhos que nasce a inteligência. A inteligência é a 

ferramenta que o corpo usa para transformar os seus 

sonhos em realidade. É preciso escutar para que a 

inteligência desabroche”.  

                            (ALVES apud LAGO, 2012, p. 29-30). 

 

Constituindo-se a primeira etapa da Educação Básica, o ensino infantil congrega, no 

decorrer dos últimos séculos, uma história de lutas e ascensões que gradativamente 

ressignificou a forma como a criança passou a ser concebida e que pressupôs novos 

delineamentos no processo de ensino e aprendizagem a esse público, que, de forma especifica, 

integra as creches e pré-escolas existentes na atualidade (VASCONCELOS, 2016). Nesse 

percurso histórico, a Educação Infantil, que, inicialmente, assumia um caráter higienista e 

assistencialista, equiparou a ação pedagógica do cuidar ao educar, que em conformidade com 

o documento mandatório das DCNEI (BRASIL, 2009) deve estar ancorada nos eixos 

estruturantes do ensino infantil, que são as interações e brincadeiras. 

Para Oliveira (2012) e Oliveira, Donelli e Charczuk (2020), as conquistas no campo da 

Educação Infantil decorreram de debates intensos que envolveram tanto a concepção de 

infância na perspectiva de construção histórica quanto da criança como um sujeito de direito. 

Nesse viés, em âmbito nacional, a inserção da educação como direto assegurado às crianças 

através da Constituição Federal de 1988 e a inclusão da Educação Infantil na LDB como etapa 

primeira da Educação Básica podem ser consideradas como marcos importantes, que balizaram 

a função das escolas de Educação Infantil (BRASIL, 2017).  

Nesse sentido, torna-se relevante realizar uma incursão, ainda que de forma sucinta, nas 

conjecturas históricas que contribuíram para o entendimento atualmente construído do que seja 

a criança imersa em um contexto social, cultural e educacional, com respaldo em diferentes 

autores, dos quais destacamos Ariès (1986), Vygotsky (1998), Barbosa e Magalhães (2013), 

Edwards, Gandini e Forman (2016). A referência a documentos regulatórios30, resultantes da 

formalização da Educação Infantil como uma das etapas da Educação Básica, reforça o 

surgimento de políticas públicas voltadas ao atendimento das crianças em creches e pré-escolas, 

assim como a preocupação com a qualidade do ensino ofertado.  

 

 
30 Referenciais Curriculares Nacionais da Educação Infantil (1998); Base Nacional Comum Curricular (2017); 

Documento Curricular do Estado do Rio Grande do Norte: Educação Infantil (2018). 
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3.1 A missão da Educação Infantil 

 

Compartilhando o pensamento expresso por Oliveira (2012, p. 10), quando afirmam que 

“[...] a área da Educação Infantil vive um período de busca de orientações [...]”, ousamos 

afirmar que o ensino voltado à primeira infância ao longo dos tempos vivencia um processo 

permanente de reconstrução, avaliação e aperfeiçoamento das práticas pedagógicas. Todavia, o 

enfoque educativo direcionado às crianças pequenas apresenta variações em diferentes 

momentos da história, que o classificou como assistencialista, fortemente influenciado pelo 

discurso higienista do século XIX (VASCONCELOS, 2016), ou de uma escola compensatória 

no século XX, voltada para a população pobre, demandando, assim, pouco investimento por 

parte do Estado (UNESCO, 2003). 

 Em detalhamento, Andrade (2010) clarifica a concepção da educação assistencialista, 

asseverando que a sua função assume duas vertentes, quais sejam: disciplinar os pobres, 

preparando-os para o assentimento da exploração social; e a concepção de creche como um 

benefício trabalhista que ajudaria a mulher trabalhadora. Vasconcelos (2016) complementa 

afirmando que, nessa perspectiva, a escola infantil era considerada o espaço de higiene, 

disciplina e de ensinamento das virtudes morais. Ainda para o referido autor, o enfoque 

assistencialista/higienista na educação contribuiu posteriormente para a difusão de um ensino 

pautado na ideia de educar e cuidar, atualmente, vigente na proposta pedagógica da Educação 

Infantil.  

No que concerne à escola compensatória, o período compreendido entre o final da 

década de 70 ao final da década de 80 foi marcado por um novo modelo de ensino infantil, 

influenciado pelas propostas do UNICEF e UNESCO para os países subdesenvolvidos. A 

proposição incidia em um ensino voltado à classe mais carente, com apoio financeiro da 

comunidade, suscitando, desse modo, uma contrapartida menor do Estado (UNESCO, 2003). 

Em conformidade com Silva e Soares (2017), o governo tratou o referido ensino como meio 

para a resolução dos problemas sociais oriundos da sociedade capitalista, dentre eles: carência 

e defasagem sociocultural.  

Essa breve retomada ressalta o papel anteriormente atribuído às escolas de Educação 

Infantil que, em conformidade com Nascimento (2015), trazia uma proposta camuflada de 

atendimento à criança e à classe trabalhadora, em um período marcado pelo avanço industrial. 

De certo, nesse período, o desenvolvimento da criança e o seu bem-estar não se constituíam 

como prioridades em detrimento dos interesses da sociedade emergente. Nessa perspectiva, à 
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escola cabia a missão de formar novas crianças, o que significava escolarizá-las 

(NASCIMENTO, 2015).  

Para tanto, torna-se preponderante retomar algumas dimensões historicamente 

construídas sobre infância e criança, que perpassaram tanto pela forma como eram percebidas 

no interior de suas famílias, como também o direcionamento educativo a elas atribuído. Nesse 

sentido, nos reportamos a Ariès (1986), quando, distintamente, referência que a vivência da 

infância, notadamente, se dá nas classes mais elevadas da sociedade, enquanto que a criança 

pertencente a lares economicamente desfavorecidos não vivencia experiências que a permita 

conhecer o significado da infância, em consequência das limitações econômicas, sociais e 

culturais. Para o autor, “[...] de criancinha pequena, ela se transformava imediatamente em 

homem jovem.” (ARIÈS, 1986, p. 10).  

De forma especifica, no decorrer da Idade Média, a criança, considerada um adulto em 

miniatura, tinha como responsabilidade realizar tarefas similares as que eram realizadas por 

pessoas com mais idade (ANDRADE, 2010). Em conformidade com Ariès (1986), o que a 

diferenciava das pessoas mais velhas eram os trajes, que apresentavam recortes e detalhes com 

caráter hierárquico31. Diante desse contexto, o autor chama a atenção para a inexistência 

categorizada da infância como uma etapa da faixa etária da criança, considerando a 

uniformidade prematura da criança para uma fase mais adulta. 

Silva, Monteiro e Rodrigues (2017) acrescentam afirmando que a visão de infância em 

séculos anteriores caracterizava a transição entre fases da vida, embora não existissem 

tratamentos diferenciados entre crianças e adultos, o que contribuía para o aumento da 

mortalidade infantil. Com base nessa afirmação, retomamos o estudo de Ariès (1986), quando 

destaca que o reconhecimento da infância teria ocorrido na modernidade, uma vez que na Idade 

Média os registros apontam uma criança muito próxima do adulto, no que se refere ao registro 

gráfico das características do corpo, ao comportamento e vivências. 

Com respaldo em Ariès (1986), até meados do século XVII, duas visões de infância 

demarcaram a história. Inicialmente, a primeira era compreendida entre 5-6 anos, estando a 

criança aos 7 anos apta a entrar para a escola.  Posteriormente, o ingresso na escola passou a 

ser direcionado a crianças na faixa etária de 9-10 anos (sobretudo em classes de gramática), 

demarcando uma segunda etapa da infância. Desse modo, registra-se dois períodos de infância 

específicos, sendo:  o primeiro perdurando até 9-10 anos; e o segundo, denominado infância 

 
31 Com respaldo teórico em Ariès (1986), as crianças, a partir do início do século XVII, de forma imperativa na 

classe burguesa, tinham os trajes específicos a cada fase, sendo que, a partir dos 10 anos de idade, as vestimentas 

já lembravam as roupas utilizadas pelos adultos. 
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escolar, iniciado a partir dessa idade. Para o referido autor, “[...] o sentimento mais comumente 

expresso para justificar a necessidade de retardar a entrada para o colégio era a fraqueza, a 

imbecilidade, ou a incapacidade dos pequeninos.” (ARIÈS, 1986, p. 176). 

Essa discussão é retomada por Vasconcelos (2016), quando assevera que essa 

concepção de infância não apenas anulava o seu potencial cognitivo, como as enquadrava em 

um “perfil irracional” (grifo do autor), passivo e insignificante. Nesse viés, a passagem abrupta 

da criança para o mundo adulto configurava-se como a instrumentalização necessária para 

retirá-la da inércia que essa etapa da vida as condicionava. A esse respeito, Ariès (1986, p. 10) 

postula que “[...] a passagem da criança pela família e pela sociedade era muito breve e muito 

insignificante.” 

 Vasconcelos (2016) discorre que a inexistência de um ensino direcionado ao público 

infantil na Idade Média decorre dessa percepção reducionista da criança como sujeito não 

pensante e incapaz. Nesse período, em especifico, registra-se que as primeiras instituições de 

ensino direcionadas às crianças funcionavam em regime de agrupamento, reunindo em uma 

única sala pessoas de diferentes idades. Com base nessa realidade, Silva, Monteiro e Rodrigues 

(2017) reiteram que, nesse período, a composição de estudantes de diferentes idades se dava 

pelo enfoque prioritário ao conteúdo e não às necessidades individuais de cada grupo etário. 

Essa realidade passa a ser modificada durante o século XVII, sobretudo, por uma maior 

preocupação com a educação (BARBOSA; MAGALHÃES, 2013). Nesse sentido, Silva, 

Monteiro e Rodrigues (2017) asseveram que, no século XVIII, o conceito de infância começou 

a ser difundido como uma fase singular e que deveria ser respeitada. Os autores supracitados 

ressaltam, ainda, que embora as mudanças não tenham sido muitas, foram significativas, pois 

podem ser percebidas iniciativas de atendimento à infância no contexto da revolução Industrial, 

Iluminismo e Constituição dos Estados Laicos (SILVA; MONTEIRO; RODRIGUES, 2017).  

Barbosa e Magalhaes (2013) referenciam que a preocupação com a educação moral e 

pedagógica despontou na modernidade, fruto de um processo histórico que, paulatinamente, 

passou a valorizar a infância. De forma mais específica, Silva, Monteiro e Rodrigues (2017) 

datam o final do século XVIII e início do XIX como períodos que demarcaram uma nova 

concepção de infância como uma etapa da vida da criança que apresenta necessidades distintas, 

tanto em âmbito familiar e social quanto no educacional.  

Sendo assim, o papel de cuidar, antes atribuído às instituições voltadas ao 

acolhimento/educação das crianças, assumiu novos contornos educativos, perpassando pelo 

entendimento de criança como sujeito ativo, capaz de desenvolver-se cognitivamente 

(OLIVEIRA; DONELLI; CHARCZUK, 2020). Para Vasconcelos (2016, p. 39), todas as 
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modificações no campo da infância corroboraram com a compreensão de que “[...] as crianças 

devem ir para a escola porque esta favorece o desenvolvimento de muitos campos psicológicos 

e inúmeras habilidades necessárias aos processos cognitivos posteriores.” 

Nesse sentido, a escola infantil contemporânea passou também a valorizar os aspectos 

afetivo, social, ético, estético e psicomotor (OLIVEIRA, 2012). Para tanto, Silva, Monteiro e 

Rodrigues (2017) destacam que, embora existam diferenças no modo de conduzir o ensino de 

crianças pequenas no Brasil e em diferentes países da Europa, em ambos os contextos os 

objetivos convergem, uma vez que a maioria das escolas de ensino infantil busca o 

aperfeiçoamento de práticas que contribuam para o desenvolvimento físico, cognitivo e afetivo, 

como também de diferentes linguagens que favoreçam a preparação para a escolarização 

obrigatória.  

Com base no exposto, de forma específica em âmbito nacional, disseminou-se a 

concepção que atribui às instituições de Educação Infantil (creches e pré-escolas) a missão de 

direcionar suas propostas de trabalho a partir de dois eixos estruturantes – interações e 

brincadeiras –, estando o processo de ensino e aprendizagem ancorado na concepção de cuidar 

e educar (BRASIL, 2009; BRASIL, 2017). Nessa vertente, compartilhamos o pensamento de 

Oliveira (2012), quando nos alertam para a indissociabilidade do cuidar e do educar, 

ponderando que o cuidado não se distancia das atividades pedagógicas. Ao contrário, compõe 

a tríade cuidar, educar e brincar, denominados os pilares da Educação Infantil. 

Oliveira, Donelli e Charczuk (2020) complementam afirmando que a função da escola 

referente ao cuidar e educar ainda apresenta contradições na prática docente no que diz respeito 

às determinações das DCNEI, uma vez que o direcionamento do ensino, por vezes, apresenta 

características semelhantes ao processo de alfabetização. Para as autoras, no contexto escolar, 

de forma implícita, a ação pedagógica do educar parece prevalecer em detrimento da ação do 

cuidar, estando essa última associada a atividades de proteção e atendimento das necessidades 

básicas da criança. 

Nesse contexto, torna-se salutar explicitar que, tanto na BNCC (BRASIL, 2017) quanto 

no Documento Curricular do RN (GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 

2018), a ação pedagógica que associa o cuidar ao educar objetiva a ampliação das experiencias, 

conhecimentos, linguagens e habilidades das crianças, de forma a desenvolver múltiplas 

aprendizagens. A esse respeito, retomamos o pensamento de Oliveira (2012), quando 

asseveram que a simples rotina pedagógica, se bem estruturada, deverá compreender a 

integralização das ações referentes ao cuidado e à educação, contribuindo tanto para a 

autonomia da criança e ações de autocuidado quanto para o seu desenvolvimento cognitivo.  
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No que corresponde ao papel do brincar no contexto infantil, torna-se preponderante as 

determinações das DCNEI quando estabelecem que as propostas pedagógicas deverão 

resguardar o direito das crianças à proteção, à liberdade, à saúde, à brincadeira, ao respeito, à 

interação e à convivência com as demais crianças. Em extensão, a BNCC (BRASIL, 2017) 

destaca em seu texto base que a interação ocorrida nos momentos do brincar possibilita não 

apenas uma ação característica da infância, como também o desenvolvimento integral da 

criança. Assim sendo, através da observação cotidiana das brincadeiras, os professores poderão 

reunir informações que identifiquem “[...] expressões dos afetos, a mediação das frustações, a 

resolução de conflitos e a regulação das emoções.” (BRASIL, 2017, p. 37). 

Frente ao exposto, retomamos o estudo de Vygotsky (1998), quando pressupôs que a 

criança em idade pré-escolar encontra-se submersa em um mundo imaginário, possível de ser 

concretizado por meio dos brinquedos e brincadeiras, que funcionam como estímulo à 

aprendizagem tanto em uma esfera cognitiva quanto afetiva, social e motora. A partir dessa 

percepção, torna-se contundente a relação construída entre ação e significado, que permite 

subsequentemente o desenvolvimento do pensamento abstrato.  

A esse respeito, Vygotsky (1998) esclarece que na ação do brincar com objetos uma 

criança em idade aproximada de até 3 anos brinca, mas não consegue ainda separar o mundo 

imaginário do contexto real (o objeto passa a ser dominante da razão). Posteriormente, a criança 

constrói estruturas cognitivas internas que a permitem ressignificar os objetos, atribuindo-lhes, 

assim, diferentes significados às brincadeiras (significado e ação se sobrepõem ao objeto). Para 

o autor, “[...] a essência do brinquedo é a criação entre o campo do significado e o campo da 

percepção visual – ou seja, entre situações no pensamento e situações reais.” (VYGOSTKY, 

1998, p. 70).  

Nesse sentido, compartilhamos o pensamento de Vasconcelos (2016), quando afirma 

que os estudos realizados por Vygotsky redirecionaram a percepção da brincadeira para uma 

atividade passível de desenvolvimentos internos, contribuindo, também, no âmbito das relações 

com as demais crianças e adultos e não apenas como uma ação de entretenimento. Para Silva, 

Monteiro e Rodrigues (2017), tanto as brincadeiras com objetos quanto as de imaginação (faz 

de conta) ou de jogos envolvendo regras possibilitam múltiplas aprendizagens associadas a 

regras de convivência, valores, conceitos do cotidiano e, sobretudo, a exploração de diferentes 

linguagens. 

Nesse viés, outro aspecto a ser considerado no desenvolvimento da criança na primeira 

infância corresponde à estreita relação estabelecida entre pensamento e linguagem. A esse 

aspecto, Vygotsky (2000, p. 119) enfatiza que, notadamente no desenvolvimento da criança, 
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podem ser considerados “[...] um período pré-linguístico do pensamento e um período pré-

intelectual da fala”, que a princípio podem parecer processos distintos, mas que se entrecruzam 

quando o pensamento se torna verbal e a fala racional (VYGOTSKY, 1998). Assim, o 

desenvolvimento do pensamento é determinado tanto pela linguagem quanto pelas experiências 

social e cultural da criança (pensamento e linguagem).  

Nesse sentido, referenciamos a fala de Loris Malaguzzi32, transcrita por Edwards, 

Gandini e Forman (2016, p. 73), quando colocou que “[...] os sujeitos não podem apenas se 

relacionar entre si; eles precisam relacionar-se uns com os outros acerca de algo”, ressaltando, 

desse modo, tanto a importância das interações no processo de aprendizagem quanto o 

significado dos interesses compartilhados no âmbito escolar. Nessa perspectiva, torna-se crucial 

a indicação das DCNEI (BRASIL, 2009) para um trabalho pautado nas experiências e saberes 

das crianças, conforme sistematização expressa na BNCC (BRASIL, 2017) e na Proposta 

Curricular do RN (GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 2018), por 

meio dos campos de experiências e direitos de aprendizagem. 

Essa proposição favorece o processo de evolução da criança, corroborando com o 

conceito defendido por Vygotsky (2000) de zona de desenvolvimento proximal. Para o autor, a 

transição do conhecimento real (saberes e experiências) para a zona de desenvolvimento 

proximal permite que a criança avance no seu processo de aprendizagem. De forma mais 

específica, Vygotsky (1998, p. 58) a define como sendo a possibilidade de “[...] delinear o 

futuro imediato da criança e seu estado dinâmico de desenvolvimento”, determinado pela 

capacidade de solucionar problemas e construir hipóteses de forma independente, despontando, 

desse modo, o desenvolvimento potencial caracterizado pela aptidão em resolver conflitos 

cognitivos, seja com a ajuda do professor seja em colaboração com seus pares. 

Frente a esse contexto, a missão atualmente assumida pelas escolas de Educação Infantil 

incide em um processo educativo que pondere a criança enquanto protagonista de seu processo 

educativo, de forma a desenvolvê-la de forma integral (GOVERNO DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO NORTE, 2018). A esse respeito, Edwards, Gandini e Forman (2016) postulam 

que o processo de ensino nas instituições infantis não deve acontecer de forma linear, mas 

através de um processo conjunto em que a criança seja partícipe dessa construção. Os autores 

ainda chamam a atenção para um trabalho dinamizador que valorize diferentes saberes e que 

 
32 Condutor da Escola Reggio Emília no Norte da Itália, Loris Malaguzzi, intelectual e jovem professor italiano, 

interessou-se pela construção de uma nova escola logo após o término da Segunda Guerra Mundial (EDWARDS; 

GANDINI; FORMAN, 2016, p. 13). 
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explore as diferentes linguagens presentes no cotidiano infantil, das quais destacam: verbal, 

oral, gráfica, digital, musical e cênica. 

Portanto, torna-se eminente que o cume para a construção e a efetivação de um trabalho 

que atenda os objetivos da Educação Infantil perpasse pela observância das necessidades das 

crianças e do seu processo maturacional, assim como da estruturação de uma proposta 

pedagógica coesa, condizente com os documentos normativos e reguladores em vigência para 

essa etapa de ensino (OLIVEIRA, 2012; SILVA; MONTEIRO; RODRIGUES, 2017). Ao 

professor, de forma direta, cabe o papel de facilitador da aprendizagem, ajustando o seu fazer 

pedagógico aos eixos estruturantes do ensino infantil, considerando, para tanto, as concepções 

do cuidar e do educar.  

 

3.2 Educação Infantil no Brasil 

 

A história da Educação Infantil no Brasil, assim como discorreram Silva e Soares 

(2017), tem sua trajetória assinalada por modificações que perpassaram, sobretudo, pela criação 

de inúmeras instituições de assistência a crianças pequenas, dentre as quais podemos destacar: 

jardim de infância, lactário, escola maternal, internato, orfanato, casa de infância, parque 

infantil, asilo, centro de recreação, gotas de leite, creche e pré-escola. Entretanto, em 

divergência ao caráter educativo atribuído às instituições infantis na Europa e nos Estados 

Unidos, em âmbito nacional, as primeiras iniciativas registram um enfoque assistencialista, que 

buscava, predominantemente, auxiliar as viúvas e as mulheres trabalhadoras nos cuidados com 

os filhos (PASCHOAL; MACHADO, 2009).  

Nesse ínterim, assim como asseveram Freitas e Shelton (2005), o atendimento às 

crianças em instituições formalmente reconhecidas transcorreu tanto de interesses oriundos do 

setor industrial, político, religioso e pedagógico, quanto do aumento das mulheres no mercado 

de trabalho, fator este que alterou substancialmente a rotina das famílias, notadamente nos 

cuidados físicos e educacionais das crianças pequenas. Para Vasconcelos (2016), o início da 

Educação Infantil recebeu influência de dois fatores em específico, quais sejam: primeiro, a 

revolução industrial, com a inserção feminina nesse contexto, e, segundo, pela Lei do Ventre 

Livre, que trouxe para as donas de casa problemas relacionados à educação dos filhos das 

escravas. Essa realidade impeliu o surgimento não apenas de instituições organizadas para esses 
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fins, mas, também, de serviços alternativos, como os das mães mercenárias33, que trabalhavam 

prestando serviços como cuidadoras dos filhos das mulheres operárias/trabalhadoras. 

Antecedendo a criação do primeiro jardim de infância, em meados do século XVIII é 

fundada a primeira instituição de acolhimento, denominada Roda dos Expostos ou Roda dos 

Excluídos, considerada como uma instituição de caridade, que acolhia as crianças desvalidas 

da sociedade. A designação ao nome decorreu da estrutura cilíndrica montada na parte externa 

das casas de caridade, onde as crianças eram abandonadas por suas mães ou familiares que 

desejavam manter o anonimato34, pois em sua maioria tratava-se de mães solteiras, obrigadas a 

renegar a maternidade (PASCHOAL; MACHADO, 2009; NASCIMENTO, 2015). 

Com respaldo em Nascimento (2015), Paschoal e Machado (2009), a Roda dos Expostos 

perdurou por mais de um século, sendo, durante esse período, a única instituição de assistência 

a crianças abandonadas no país. A sua extinção no Brasil ocorreu efetivamente em meados de 

1950, constituindo-se, historicamente, como o último país a abolir a sistemática utilizada na 

Roda dos Excluídos para recolha das crianças em casas de caridade ou orfanato. Torna-se 

imperativo ressalvar o incentivo ocorrido no final do século XIX para a criação de creches, que 

contribuíssem para a diminuição de crianças abandonadas e, consequentemente, a redução do 

alto índice de mortalidade (em média 50% de óbitos) registrada nas casas de acolhimento 

(FREITAS; SHELTON, 2005). 

Para Nascimento (2015), a inserção do Estado na criação e manutenção inicial das 

instituições infantis permitiu que elas fossem implantadas e gerenciadas por entidades 

filantrópicas, religiosas e privadas. A esse respeito, destacamos a Associação Municipal 

Protetora da Infância Desvalida, criada em 1871, com o propósito de arrecadar recursos com 

diferentes entidades para que as crianças pobres pudessem ter acesso a escolas públicas, assim 

como a Associação Protetora da Infância Desamparada, fundada em 1883, sendo esta uma das 

primeiras entidades engajadas nas questões relativas à infância no país, com observância à 

instrução e à educação das crianças mais vulneráveis (NASCIMENTO, 2015). 

Diante desse contexto fortemente marcado pela iniciativa privada, Vasconcelos (2016) 

ressalta a criação dos dois primeiros jardins de infância particulares, dos quais se obtém registro 

em 1875 no Rio de Janeiro, no Colégio Menezes Vieira, destinado exclusivamente ao 

atendimento a meninos e, subsequentemente, em 1877 na cidade de São Paulo, na Escola 

 
33 Mulheres que vendiam os seus serviços para abrigarem e cuidarem dos filhos de outras mulheres trabalhadoras.  
34 A criança era colocada no tabuleiro pela mãe ou qualquer familiar e, ao girar a roda, puxava uma corda para 

avisar a rodeira que um bebê tinha sido deixado, retirando-se do local e preservando sua identidade 

(PASCHOAL; MACHADO, 2009). 
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Americana Europeia. Para tanto, as iniciativas no setor público datam no ano de 1896 com a 

construção do Jardim de Infância Caetano de Campos, anexo à escola normal, na cidade de São 

Paulo (com predominância de acesso de crianças da alta sociedade), sendo posteriormente 

construídos no estado do Paraná em 1906, no Rio Grande do Sul em 1911 e em diferentes 

estados nos anos subsequentes, de modo que, em 1924, registrou-se 47 jardins de infância em 

funcionamento (SOUZA; SOARES, 2017; NASCIMENTO, 2015; BRASIL, 2013). 

Em período paralelo, Silva e Soares (2017) reportam à criação do Instituto de Proteção 

e Assistência à Infância do Rio de Janeiro35, guiada por experiências francesas, e a abertura da 

creche da Companhia de Fiação e Tecidos Corcovado/RJ, destacando-se como a primeira 

instituição destinada ao atendimento dos filhos de trabalhadores assalariados, ocorridas ambas 

em 1899. Ainda em conformidade com os autores referenciados, no ano de 1908, erigiu-se a 

primeira creche popular “cientificamente dirigida” (p. 303, grifo dos autores), destinada aos 

filhos de operários de até dois anos de idade.  

Nessa perspectiva, Paschoal e Machado (2009) asseveram que a fundação tanto de 

creches quanto de jardins de infância, no final do século XIX e início do século XX, seguiram 

as tendências jurídico-policial, que protegia a infância moralmente abandonada, a médico-

higienista e a religiosa, ambas com intuito de minimizar o alto índice de mortalidade infantil, 

comum no âmbito familiar e nas intuições de atendimento infantil. Todavia, a expansão das 

instituições voltadas à infância gerou divergência de opiniões entre os que consideravam 

importante a sua implantação e os que julgavam ser da família a responsabilidade integral com 

os cuidados e a educação das crianças (BRASIL, 2013). 

Nesse ínterim, as discussões envolvendo a necessidade de mudanças no modelo adotado 

nas instituições infantis (privadas ou de caridade) foram ponto de destaque no I Congresso de 

Proteção à Infância, ocorrido em 1922, com recomendação para formulação de leis que 

versassem “[...] sobre os direitos da criança à vida e à saúde e sobre a obrigatoriedade do registro 

de nascimento.” (BRASIL, 2013, p. 21). Em 1933, a pauta abordada por Anísio Teixeira no 

referido Congresso propôs repensar a concepção de instituição pré-escolar, até então restrita 

aos aspectos físicos e de saúde, de forma a considerar o desenvolvimento de habilidades 

cognitivas e de socialização. Anos seguintes, registra-se em 1935 o surgimento dos parques 

infantis na cidade de São Paulo que, idealizados por Mário de Andrade, privilegiavam em sua 

linha de trabalho o brincar e a cultura, assim como o contato com a natureza e ações espontâneas 

do cotidiano (BRASIL, 2013).  

 
35 Idealizado pelo pediatra Arthur Moncorvo Filho, tinha como propósito fundar maternidades, creches e jardins 

de infância. 



79 
 

Para Nascimento (2015), no período denominado como Estado Novo (1937-1945), o 

governo assume de forma oficial as responsabilidades no que concerne ao atendimento infantil, 

instituindo, desse modo, o Ministério da Educação e Saúde. Contudo, as ações do Estado se 

pautaram, em sua grande maioria, na busca por convênios com entidades filantrópicas ou 

particulares que subsidiassem a manutenção das instituições e a implantação de programas, 

dentre os quais citamos a mãe crecheira36, que isentava de forma direta o Estado dos encargos 

de gerenciamento direto das instituições de ensino para o público infantil. 

Em 1940, os avanços na área da Educação Infantil decorreram da criação do 

Departamento Nacional da Criança (DNCr), que, vinculado ao Ministério da Educação e da 

Saúde, buscou estabelecer normas que regulamentassem o funcionamento e o trabalho realizado 

nas creches (NASCIMENTO, 2015). Torna-se ainda relevante, conforme Silva e Soares (2017, 

307), as atividades voltadas não apenas para a criança em fase pré-escolar, mas também “[...] 

para a fundação de clubes de mães e associações de proteção à maternidade e à infância, assim 

como formação de profissionais para atuarem nas creches.” 

Paschoal e Machado (2009) acrescentam que a fundação do DNCr foi precedida pela 

instauração do Instituto de Proteção e Assistência à Infância, tendo como meta não apenas 

fiscalizar o trabalho junto às creches, mas também combater o serviço informal de assistência 

às crianças37 que, ofertados de forma precária, comprometiam a sua integridade física e 

sanitária. Vale ressaltar que a criação do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), 

criando em 1946 pela Organização das Nações Unidas (ONU), com atuação no Brasil na década 

de 50, influenciou de forma direta os trabalhos desenvolvidos pelo DNCr (SILVA; SOARES, 

2017). 

Anos posteriores, é aprovada a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), 

a Lei 4.024 de 20 de dezembro de 1961, formalizando o atendimento de crianças menores de 7 

anos em escolas denominadas de maternais ou jardins de infância, embora prevalecesse o 

incentivo para que empresas e indústrias continuassem mantenedoras de instituições voltadas 

ao atendimento dos filhos de seus operários (NASCIMENTO, 2015). Para Vasconcelos (2016), 

a referida Lei não faz alusão direta à Educação Infantil, reforçando, assim, o caráter 

assistencialista dispensado às crianças pequenas e a pouca atenção ao seu desenvolvimento 

cognitivo e social. Nascimento (2015) corrobora quando alude que o Plano de Assistência ao 

Pré-Escolar, elaborado em 1967, estimulou que igrejas de diferentes religiões implantassem 

 
36 Mediante remuneração, mulheres se responsabilizam pelos filhos de pais trabalhadores, transformando sua casa 

em creche (NASCIMENTO, 2015). 
37 Prestado por mulheres voluntárias, com remuneração. 
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Centros de Recreação, como alternativa emergencial de atendimento a crianças na faixa etária 

entre 2 e 6 anos de idade, pertencentes a bairros mais carentes. 

Frente a esse contexto, Freitas e Shelton (2005) abordam que, no decurso do regime 

militar (1964-1985), o governo demandou investimento na criação de algumas creches que, 

embasadas em políticas americanas, promoviam uma educação compensatória, com foco na 

alfabetização de crianças de baixa renda. Essa concepção transversalmente integrou diferentes 

programas voltados à primeira infância que buscassem compensar ou minimizar carências de 

ordem afetiva, nutricional, sanitária e social (FREITAS; SHELTON, 2005; NASCIMENTO, 

2015). 

Nesse sentido, Nascimento (2015) faz referência ao movimento “Luta por Creche”, 

instaurado em São Paulo a partir da década de 1970, que reivindicava a criação de instituições 

infantis em todo o Brasil, almejando, sobretudo, ampliar o acesso das crianças mais carentes a 

escolas infantis. Destarte, em decorrência, foram criados, em 1974, o Serviço de Educação Pré-

escolar (SEPRE), tendo o MEC como fundador, e o Projeto Casulo, em 1977, que, de 

responsabilidade da Legião Brasileira de Assistência (LBA)38, dispunha de um plano de 

educação compensatória para menores de seis anos, que visasse tanto livrá-los da 

marginalização quanto possibilitar às mães trabalharem fora de seus lares enquanto seus filhos 

estavam nas creches (SILVA; SOARES, 2017; NASCIMENTO, 2015).  

Todavia, algumas críticas decorreram ao Projeto Casulo, no que se refere à carência de 

recursos financeiros advindos do governo federal na manutenção das creches, fazendo-as 

depender do autofinanciamento da comunidade e de verbas provenientes de programas sociais. 

Contraditoriamente, como discorreram Silva e Soares (2017, p. 309), “[...] o governo da 

Ditadura Militar (1964-1985) defendia e implantava um projeto de educação compensatória e 

‘participativa’ e se ausentava da responsabilidade para com as políticas sociais.”  Para tanto, 

Nascimento (2015) aponta como positivo a ampliação das vagas para as crianças entre zero e 

seis anos nas creches do Programa Casulo, consideradas na época como uma alternativa para 

os problemas inerentes à pobreza, assim como a redução, a longo prazo, das taxas de reprovação 

nos anos escolares subsequentes (ensino primário). 

Posterior a esse período, por volta de 1984, a transição política que demarcou o fim do 

regime militar e início do regime democrático teve a participação efetiva de diversos 

movimentos sociais ligados à defesa da infância, entre os quais citamos: movimento de luta 

pró-creche, movimento feminista, profissionais da educação e outros ligados à Universidade, 

 
38 A LBA surgiu em 1942, apoiada pela então primeira dama Darcy Vargas, passando, a partir da década de 1970, 

a desempenhar papel importante na área de assistência e educação para a infância (SILVA; SOARES, 2017). 
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que almejavam participar da elaboração da nova Constituição Federal, como forma de 

pressionar a inserção em Lei do direito à educação das crianças (SILVA; SOARES, 2017; 

PASCHOAL; MACHADO, 2009). Para tanto, após a promulgação da nova Constituição, em 

198839, as crianças menores de seis anos passaram a ser vistas como sujeitos de direito, no que 

corresponde ao direto à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à cultura, à liberdade, 

à dignidade e à convivência harmônica e respeitosa em âmbito familiar e social 

(NASCIMENTO, 2015; NONO, 2009; FREITAS; SHELTON, 2005).   

Nessa perspectiva, Abuchaim (2018), Abramowics e Tebet (2017) e Nono (2009) 

destacam o caráter educativo atribuído às escolas de Educação Infantil, em detrimento ao 

caráter assistencialista, conforme assegurado no artigo 208, o qual subscreve ser dever do 

Estado a responsabilidade com a educação e, em seu inciso IV, determina o atendimento em 

creches e pré-escolas às crianças na faixa etária de zero a seis anos de idade – redação esta 

modificada pela emenda constitucional nº 53 de 200640. Silva e Soares (2017) ratificam que a 

promulgação da Constituição se apresentou como um marco histórico para a Educação Infantil, 

que reconheceu e integrou essa etapa de ensino como parte do sistema educacional brasileiro. 

Subsequentemente, é aprovado, em 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 

– Lei 8.069/90, que resguardou os direitos voltados a esse público previstos no artigo 227 da 

Constituição Federal em vigência. No referido artigo, são assegurados os direitos humanos 

básicos e essenciais de crianças e adolescentes, dos quais citamos o direito à vida, à educação, 

ao lazer, à saúde, à dignidade, à convivência familiar e comunitária, bem como a proteção contra 

todo e qualquer ato de negligência, discriminação, violência e exploração, sendo o público 

jovem incluso nas prerrogativas do artigo 227, dada a redação da Emenda Constitucional nº 65 

de 201041. Nesse sentido, Freitas e Shelton (2005, p. 200) complementam afirmando que o ECA 

“[...] reiterou o direito de cidadania da criança”, uma vez que abrangeu os seus direitos na esfera 

emocional, física, psíquica, afetiva e de salubridade. 

Ainda no final da década de 90, a Educação Infantil celebra mais uma conquista no 

campo legislativo inerente à sua inserção como primeira etapa da Educação Básica, conforme 

regulamentação trazida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 9.394, aprovada 

em 1996 pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso. Assim como discorrem Silva e 

Soares (2017), a LDB não apenas redefiniu as etapas de ensino, com atenção à primeira 

 
39 Acesso em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. 
40 IV – Educação Infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5(cinco) anos de idade. 
41 Art. 207 – É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com 

absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, 

à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. 
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infância, como também determinou que o atendimento às crianças de zero a três anos 

aconteceria em creches, enquanto que as de quatro a seis anos se daria em turmas de pré-escola42 

(redação alterada pela Lei nº 12.796 de 2013)43. 

  Seguidamente, no ano de 1999, é apresentada a primeira versão das Diretrizes 

Curriculares Nacionais da Educação Infantil (DCNEI), com posterior atualização datada em 

2009. O referido documento, de caráter mandatório, trouxe detalhamento no que concerne tanto 

à orientação das políticas públicas quanto da elaboração, planejamento, execução e avaliação 

das propostas pedagógicas e curriculares das instituições infantis. Desse modo, às escolas, 

obrigatoriamente, caberia a estruturação/implementação das suas propostas de trabalho 

alinhadas às indicações das DCNEI, no que se refere às interações e brincadeiras, assim como 

ao cuidar e educar, com foco nas experiências das crianças advindas do seu contexto social 

(ABUCHAIM, 2018).  

No que concerne a documentos reguladores, as conquistas advindas da nova LDB e, 

subsequentemente, da primeira versão da DCNEI suscitou em âmbito nacional a elaboração dos 

Referenciais Curriculares Nacionais da Educação Infantil (RCNEI) no ano de 1998, a BNCC 

em 2017 e, no que se refere à esfera estadual, o Currículo do Rio Grande do Norte em 2019. De 

forma específica, os RCNEI tiveram como objetivo contribuir com práticas educativas que 

abrangessem eixos e blocos temáticos voltados ao ensino infantil (movimento, música, artes 

visuais, linguagem oral e escrita, matemática, natureza e sociedade), com foco nos objetivos, 

conteúdos e orientações didáticas para os profissionais, diretamente envolvidos com crianças 

de zero a seis anos de idade (NONO, 2009; PASCHOAL; MACHADO, 2009). 

Já a BNCC (BRASIL, 2017), elaborada com a finalidade de sistematizar as orientações 

postas nas DCNEI, pautou o processo educativo na valorização dos saberes e experiências das 

crianças, colocando-as como protagonistas do processo de aprendizagem. Vale ressaltar que a 

Educação Infantil passou a integrar as proposições da BNCC a partir da aprovação da Lei nº 

12.796 de 2013 que, em seu contexto, pressupôs alteração no artigo 26 da atual LDBEN44 

(ABUCHAIM, 2018; SILVA; SOARES, 2017). Em consecutivo, o Currículo do Rio Grande 

do Norte (2019) emerge como a primeira Proposta Curricular em nível de Estado, congregando 

em seu contexto possibilidades didáticas para o desenvolvimento das competências e 

habilidades suscitadas às crianças na fase escolar da Educação Infantil e, consequentemente, 

 
42 Conforme redação do artigo 30 e seus respectivos incisos I e II. 
43 Atendimento em pré-escolas para as crianças de 4 e 5 anos de idade. 
44 Determina que tanto o currículo da Educação Infantil quanto os do Ensino Fundamental e Médio sejam 

compostos por uma base nacional comum, complementada por uma parte diversificada, considerando, para tanto, 

as características regionais e locais da sociedade. 
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direcionando a elaboração das Propostas Pedagógicas de cada município e de cada Instituição 

em específico, assim como já determinado na LDBEN (1996), DCNEI (2009) e BNCC (2017). 

Em conformidade com Silva e Soares (2017), Abramowics e Tebet (2017), torna-se 

contundente mencionar a elaboração de alguns documentos que serviram como base de 

orientação e avaliação dos trabalhos que deveriam ser desenvolvidos pelas instituições infantis, 

entre os quais citamos: Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil45 (2006), 

com atualização datada em 2018; Parâmetros Básicos de Infraestrutura para Instituições de 

Educação Infantil (2006); Indicadores de Qualidade na Educação Infantil46 (2009); e o Plano 

Nacional de Educação (2014-2024). No que se refere a Leis, as modificações decorreram da 

Lei nº 12.796, de 4 de abril de 2013, que, dentre outros, altera o artigo 4 º, inciso I da LDBEN47;  

a Lei 11. 494 de 20 de junho de 2007, que instituiu o FUNDEB, representando, assim, a 

consolidação da primeira política pública de financiamento; e a Lei nº 13.257 de 8 de março de 

2016, que dispõe sobre o Marco Legal da Primeira infância, que altera, mormente, artigos do 

ECA (1990), no Código de Processo Penal e na Consolidação das Leis do Trabalho – CLT 

(ABUCHAIM, 2018). 

Notadamente, a Lei do FUNDEB, embora demandasse recursos para a área, aludia um 

caráter reducionista ao ensino infantil, prevendo um valor inferior ao aplicado por matrícula no 

Ensino Fundamental, inseridos ainda de forma gradual. Para Abuchaim (2018), a falta de 

equidade na distribuição dos recursos impeliu um paradoxo na implementação do FUNDEB: a 

etapa que menos recebia recursos se constituía também na que demandava uma maior 

necessidade de investimentos. Todavia, Abuchaim (2018), Silva e Soares (2017) ressaltam a 

criação e implementação do Programa Nacional de reestruturação e Aquisição de Equipamentos 

para a rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância/MEC)48 e o Programa Brasil 

Carinhoso49, decorrentes da gestão desses recursos.  

Subsequentemente, em 2020, a Lei do FUNDEB passou a vigorar com o texto subscrito 

da Lei nº 14.113 de 25 de dezembro de 2020, configurando-se em mais um avanço na área da 

Educação Infantil, no que concerne às ponderações oriundas da complementação (Valor 

Aluno/Ano Total – VAAT) para as diferentes etapas e modalidades de ensino, deliberando, 

 
45 Objetivou definir critérios para a organização e funcionamento das Instituições de Educação Infantil. 
46 Orienta os critérios de autoavaliação e avaliação institucional, a ser seguido por equipes das secretarias 

municipais de Educação. 
47 Determina que a educação básica deverá ser obrigatória dos quatro aos dezessete anos de idade. 
48 O programa visa prestar assistência técnica e financeira para a construção de creches, denominadas proinfância 

(ABUCHAIM, 2018).  
49 O Programa Brasil Carinhoso enseja aumentar a distribuição de recursos, como auxílio ao aumento de matrículas 

de crianças de baixa renda (SILVA; SOARES, 2017). 
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desse modo, prioridade ao ensino infantil.  De forma efetiva, a redistribuição dos recursos, 

conforme disposto na referida Lei, não trará impactos imediatos, uma vez que a integração total 

do novo FUNDEB acontecerá em primeiro de abril de 2021, sendo o primeiro trimestre do 

referido ano regido pela Lei 11.494 de 20 de junho de 2007. 

Nesse viés, o quadro 2 apresenta uma síntese dos principais marcos na história da 

Educação Infantil no Brasil, decorridos desde o século XVIII até os dias atuais. 

 

Quadro 2 - Principais marcos na história da Educação Infantil 

Marcos na história da 

Educação Infantil no 

Brasil 

Período/ano Principais características Perspectiva 

teórica 

Roda dos Expostos ou 

Roda dos Excluídos 

Século 

XVIII 

1ª Instituição de Acolhimento 

a crianças no país. Ativa por 

mais de um século, sua 

extinção ocorreu em meados 

de 1950. 

Nascimento 

(2015) Paschoal e 

Machado (2009) 

Primeiros jardins de 

infância particulares 

1875 (Rio 

de Janeiro) 

1877 – (São 

Paulo) 

Destina exclusivamente ao 

atendimento de meninos 

Souza e Soares 

(2017); 

Nascimento 

(2015) e Brasil 

(2013) 

Abertura da primeira 

Creche da Companhia 

de Fiação e Tecidos 

Corcovado/RJ 

 

1899 

Destinado ao atendimento dos 

filhos de trabalhadores 

assalariados 

Souza e Soares 

(2017) 

Primeira Creche Popular 1908 Destinada aos filhos de 

operários de até dois anos de 

idade 

Souza e Soares 

(2017) 

I Congresso de proteção 

à infância 

1922 Recomenda a formulação de 

Leis que versem sobre os 

direitos da criança à vida e à 

saúde, assim como da 

obrigatoriedade do registro de 

nascimento 

Brasil (2013) 

Criação dos Parques 

Infantis na cidade de 

São Paulo 

1935 Idealizado por Mário de 

Andrade, privilegiavam em 

sua linha de trabalho o brincar 

e a cultura. 

Brasil (2013) 

Criação do 

Departamento Nacional 

da Criança (DNCr) 

1940 Vinculado ao Ministério da 

Educação e da Saúde, buscou 

estabelecer normas que 

regulamentassem o 

funcionamento e o trabalho 

realizado nas creches 

Silva e Soares 

(2017) e 

Nascimento 

(2015) 
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Instauração do 

movimento “Luta por 

Creche” 

1970 Reivindicou a criação de 

instituições infantis em todo 

Brasil 

Nascimento 

(2015) 

Criação do Serviço de 

Educação Pré-Escolar 

(SEPRE) 

 

1974 

Fundado pelo MEC, o serviço 

se constituiu em decorrência 

do movimento Luta por 

Creche 

Nascimento 

(2015) 

Criação do Projeto 

Casulo 

1977 Dispunha de um plano de 

Educação compensatória para 

menores de 6 anos, sendo o 

mesmo de responsabilidade 

do LBA 

Nascimento 

(2015) 

Brasil (2013) 

Promulgação da nova 

Constituição Federal 

1988 Assegura os direitos de 

crianças menores de seis anos, 

reconhecendo e integrando a 

Educação como direito de 

todos 

Silva e Soares 

(2017); 

Abramowicz e 

Tebet (2017) 

Paschoal e 

Machado (2009); 

Nono (2009) 

Aprovação do Estatuto 

da Criança e do 

Adolescente (ECA) 

1990 Resguarda os direitos básicos 

de crianças e adolescentes, 

dentre os quais citamos, 

educação e saúde 

Freitas e Shelton 

(2005) 

Aprovação da Lei de 

Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – 

Lei 9.394/96 

1996 Normatiza a inserção da 

Educação Infantil como 

primeira etapa da Educação 

Básica 

 

BRASIL (2003) 

Homologação das 

DNCNEI 

1999 Documento de caráter 

mandatório, enseja 

detalhamento acerca da 

elaboração de políticas 

públicas, planejamento, 

execução e avaliação das 

Propostas Pedagógicas das 

instituições 

BRASIL (2009); 

e, 

Abuchaim (2018) 

Homologação da BNCC 2017 Direciona o processo 

educativo a partir do trabalho 

com os saberes e experiências 

das crianças, inserindo-as 

como protagonistas no 

processo educativo 

 

Abuchaim 

(2018); 

Brasil (2017); 

Silva e Soares 

(2017) 

Lei 14.113/2020 

(FUNDEB) 

2020 Delibera prioridade ao ensino 

infantil, com ponderações no 

que concerne à 

complementação – VAAT 

Lei 14.113/2020 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

Compondo esse percurso histórico, o Plano Nacional de Educação (PNE) em vigência, 

elaborado para o decênio 2014-2024, traz importantes subsídios à etapa da Educação Infantil, 
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ao definir um plano estratégico extensivo também às crianças de 0 a 5 anos de idade. De forma 

transversal, o ensino infantil insurge em diferentes metas, a saber: universalização do acesso e 

atendimento dos alunos com deficiência na faixa etária de 4 a 17 anos (Meta 4); oferta da 

educação em tempo integral a no mínimo 50% das instituições públicas (Meta 6); políticas 

públicas de formação docente (Meta 15); formar em média 50% dos professores em nível de 

pós-graduação até o último ano de vigência do PNE (Meta 16); valorizar os profissionais da 

rede pública de ensino com equidade salarial (Meta 17);  implementar o plano de cargos e 

carreira (Meta 18); assegurar, em até dois anos, o estabelecimento da gestão democrática (Meta 

19); e ampliar os investimentos públicos em educação (Meta 20). 

De forma específica, a Meta 1 (composta por dezessete estratégias) faz referência 

exclusivamente à Educação Infantil, projetando a sua universalização na fase do pré-escolar até 

2016 e o aumento de, no mínimo, 50% no atendimento das crianças de zero a três anos. A esse 

respeito, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - PNAD (Instituto, 

Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 2019) consolidou a análise dos dados referentes 

às matrículas de crianças nessa faixa etária no ano de 2019, concluindo que, no respetivo 

período, nenhuma região teria conseguido cumprir a meta estimada para 2016. No entanto, no 

que se refere às creches, as taxas mostram um acréscimo no número de ofertas e atendimento, 

conforme apresentado no quadro 3.  

  

Quadro 3 - Taxa de escolaridade das crianças de 0 a 5 anos nos anos de 2018/2019 

 

Regiões 

Taxa de escolarização em % 

0 a 1 ano 2 a 3 anos 4 a 5 anos 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Norte 3,0 2,2 31,1 32,1 86,4 86,6 

Nordeste 4,6 5,2 54,2 55,5 95,4 95,8 

Sudeste 17,7 20,8 61,3 62,8 93,8 94,3 

Sul 21,6 25,8 55,2 59,5 90,0 91,8 

Centro-Oeste 11,4 12,7 43,0 43,1 86,3 87,3 

Brasil 12,5 14,4 53,8 55,4 92,4 92,9 
Fonte: Adaptado de PNAD Contínua (2019). 

 

Diante do exposto, é notório a variação no quantitativo de crianças que efetivamente 

frequentaram turmas de creches ou pré-escolas nas diferentes regiões brasileiras. Notadamente, 

em 2019, as faixas etárias entre 0 a 1 e de 2 a 3 anos apresentaram elevações significativas no 

percentual de crianças matriculadas, com ressalva à região Norte no que diz respeito à idade de 

0 a 1 ano, que se mostrou com decréscimo no comparativo com 2018. No que se refere à faixa 

etária de 4 a 5 anos, os índices, em sua maioria, não apresentaram grandes evoluções, exceto 
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Constituição Federal -
1988

Estatuto da Criança e 
do Adolescente - 1990

LDBEN - 1996 RCNEI- 1998
Diretrizes Curriculares 
Nacionais da Educação 

Infantil - 1999

Parâmetros Nacionais 
de Qualidade para a 
Educação Infantil -

2006

Parâmetros Básicos de 
Infraestrutura para 

Instituições de 
Educação Infantil -

2006

FUNDEB - Lei 
11.494/2007

Diretrizes Curriculares 
Nacionais da Educação 

Infantil - 2009

Indicadores de 
Qualidade na 

Educação Infantil -
2009

Matrícula na Educação 
Básica de 4 a 17 anos -

Lei 13.796/2013
PlNE - 2014/2024

Marco Legal da 
Primeira Infância -

2016
BNCC - 2017

Parâmetros Nacionais 
de Qualidade para 

Educação Infantil 2018

Currículo do RN -
2019

FUNDEB - Lei 
14.113/2020

nas regiões Sul e Centro-Oeste, que elevaram em média, respectivamente, em 1,8% e 1% o 

quantitativo de alunos nessa faixa etária.   

Nesse sentido, além do PNE não ter conseguido efetivar a Meta 1 no tempo estimado, 

no que corresponde à matrícula irrestrita das crianças de 4 e 5 anos, observa-se também o 

descumprimento parcial da Lei nº 12.796/2013, quanto à prerrogativa da matrícula obrigatória 

na Educação Básica a partir dos 4 anos de idade (artigo 4º). Esse fato ganha notoriedade através 

da compilação dos dados da pesquisa PNAD Contínua, divulgados pelo IBGE (2019), quando 

alude que, entre as crianças de 4 e 5 anos, a taxa de frequência na escola corresponde a 92,9% 

em 2019, comparada a 92,4%, em 2018, o que representa um total aproximado de pouco mais 

de 5 milhões de crianças na escola.  

Essa realidade revela não apenas os avanços ocorridos no âmbito do ensino infantil, 

como também a insuficiência de investimentos que garantam o acesso integral da criança a essa 

etapa de ensino. Com base nesse aspecto, Abuchaim (2018) destaca o dualismo existente entre 

a consistência da legislação vigente e os muitos desafios para a sua implementação. Em 

ilustração, a referida autora ressalta que “[...] o financiamento do FUNDEB (Lei 11. 494/2007) 

tem se mostrado insuficiente para que se cumpra a Meta 1 do PNE”, o que pressupõe o 

realinhamento de suas estratégias a partir da aplicabilidade do novo FUNDEB (ABUCHAIM, 

2018, p. 98). 

Nesse ínterim, a figura 3 retoma parte do percurso histórico da Educação Infantil, com 

alusão às principais conquistas nas esferas legislativa e de documentos reguladores. 

 

Figura 3 - Principais documentos norteadores da Educação Infantil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fonte: Elaborado pela autora (2021). 
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Destarte, assim como assevera Nascimento (2015), a expansão da Educação Infantil no 

Brasil redimensionou o olhar sobre a infância e, consequentemente, sobre a necessidade da 

criação de leis e documentos condutores dessa etapa de ensino, ultrapassando os conceitos 

historicamente construídos de um ensino voltado ao assistencialismo. Com base nesse 

pressuposto, discorreremos a seguir acerca da LDBEN (1996), do DCNEI (2009), da BNCC 

(2017) e do Documento Curricular do RN (2019), considerando, para tanto, as orientações 

legais e didáticas mencionadas nos referidos documentos. 

 

3.2.1 LDB 

 

Em consonância com Vasconcelos (2016) e Lucas (2010), a atual LDBEN, ao 

estabelecer a inserção da Educação Infantil como primeira etapa da Educação Básica, suscitou 

avanços que decorreram não apenas do direito da criança a uma educação integral, assegurada 

no artigo 29, mas também da institucionalização de políticas públicas voltadas ao provimento 

de recursos financeiros advindos do governo federal, assim como pressupôs a Lei do FUNDEB, 

promulgada no ano de 2007. Para Lemos et al. (2017, p. 397), “[...] foi a partir da LDB que se 

deu um processo de descentralização e municipalização da educação infantil”, ficando a oferta 

do ensino infantil sob a responsabilidade dos municípios, mormente na fase do pré-escolar, 

assim como preconizam os artigos 4º, 11 e 29 da referida Lei (BRASIL, 1996, PPP): 

 
Art. 4º: O dever do Estado com educação pública será efetivado mediante a garantia 

de: I – educação básica obrigatória dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, 

organizada da seguinte forma: a) pré-escola; b) ensino fundamental; c) ensino médio 

(Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013). 

Art. 11. Os Municípios incumbir-se-ão de: 

V- oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade, o ensino 

fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando 

estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com 

recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à 

manutenção e desenvolvimento do ensino. 

Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade 

o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, 

psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade 

(Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013). 

 

Nesse viés, Silva e Soares (2017) aludem às modificações trazidas pela Lei nº 11.274 

de 2006, que, instituindo o ensino fundamental de nove anos, antecipou a escolarização das 

crianças pequenas, conforme determinações assentidas nos artigos 29 e 3250 da LDBEN. De 

 
50 Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola pública, iniciando-

se aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão (Redação dada pela Lei nº 11.274, 

de 2006).  
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forma controversa, o ingresso das crianças no Ensino Fundamental desencadeou debates 

polêmicos no âmbito educacional, no que corresponde à desvinculação precoce da criança na 

etapa da Educação Infantil, em oposição ao aumento de discentes atendidos durante a primeira 

infância.  

A esse respeito, Abramowicz e Tebet (2017) destacam que a base legal da LDBEN, em 

sua totalidade, imbricou a concepção de pré-escolar a um processo antecipado de alfabetização, 

como alternativa para a resolução de alguns problemas educacionais, dentre os quais pondera: 

o desempenho escolar deficitário e crianças não alfabetizadas em turmas do ensino 

fundamental. Tal fato decorre da premissa historicamente construída de que, ao entrar na escola, 

a criança deveria ter contato restrito e intenso com atividades que possibilitassem o seu processo 

de alfabetização. Para as autoras supracitadas, “[...] verifica-se algo que poderíamos denominar 

de colonização da pré-escola.” (ABRAMOWICZ E TEBET, 2017, p. 190). 

Com base nesses princípios, torna-se preponderante retomar a base legal da primeira 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (4.024/61)51, que tratou a educação de crianças 

menores de sete anos numa perspectiva de ensino primário (artigo 23), ofertado em escolas 

maternais ou jardins de infância.  De forma especifica, em seu artigo 24, a referida Lei delegou 

às empresas, por iniciativa própria ou em colaboração com órgãos federados, a responsabilidade 

pela organização e manutenção do ensino pré-primário para crianças cujas mães fossem suas 

operárias. Todavia, a Lei 5.694/71 que revogando os referidos dispositivos reiterou, em seu 

artigo 19, § 2º, que “[...] os sistemas de ensino velarão para que as crianças de idade inferior a 

sete anos recebam conveniente educação em escolas maternais, jardins de infância e instituições 

equivalentes” (BRASIL, 1971)52, denotando, assim, a omissão do Estado para com a Educação 

Infantil. 

Nessa perspectiva, compartilhamos o pensamento de Lemos et al. (2017), Abramowicz 

e Tebet (2017), quando asseveram que os impactos ocasionados pela atual LDBEN 

transcendem as questões relativas à deliberação de recursos e de compartilhamento de 

responsabilidades para a expansão nos campos da formação docente, sistematização do trabalho 

pedagógico e avaliação da aprendizagem. No que corresponde à qualificação do professor, 

Lemos et al. (2017) destacam o delineamento de ações que priorizaram a formação profissional 

para além da exigida na legislação que antecedeu a Lei nº 9.394/96, quando exigia somente a 

formação mínima do magistério (2º grau) para os professores que lecionariam da 1ª à 4ª série, 

 
51 Acesso em: http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L4024.htm. 
52 Acesso em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1970-1979/lei-5692-11-agosto-1971-357752-

publicacaooriginal-1-pl.html. 
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sem referência de escolaridade para os profissionais que estariam responsáveis pelo ensino das 

crianças menores de sete anos.  

De forma sumária, a Lei nº 9.394/96 estabelece, em seu artigo 62 (com redação alterada 

pela Lei nº 13.415/17)53, que a formação docente exigida aos professores da Educação Básica 

deverá ocorrer em nível superior, de forma específica em curso de licenciatura plena. Desse 

modo, será admitida a formação mínima para o exercício do magistério, tanto para os 

profissionais do ensino infantil quanto dos cinco primeiros anos do ensino fundamental, 

oferecida em nível médio, na modalidade normal. Ainda, o referido artigo, subdividido em oito 

parágrafos, definiu desdobramentos e incentivos para a formação inicial e continuada dos 

profissionais da educação em exercício, com base em alterações suscitadas pelas Leis nº 12.056 

de 200954; 12.796 de 201355; e 13.415 de 2017. 

No tocante à adequação do trabalho pedagógico, a LDBEN apregoa, de forma clara, a 

responsabilidade dos municípios e instituições de ensino na elaboração e execução de suas 

propostas pedagógicas, considerando, para tanto, o direcionamento de um trabalho conciso com 

as normas legais vigentes e com o contexto social e cultural dos discentes.  Nesse sentido, o 

artigo 12 da Lei supracitada afirma que estabelecimentos de ensino, respeitando as normas 

comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de: I – elaborar e executar sua 

proposta pedagógica. Assim, em seu contexto, a proposição incide mormente do planejamento 

e construção democrática e colaborativa, assim como define a LDBEN. 

Entretanto, de forma proporcional, à Escola é deliberada tanto autonomia pedagógica 

na elaboração de seus documentos como o encargo de zelar pelo cumprimento dos seus deveres 

no decurso do processo de elaboração e execução da proposta pedagógica/plano de trabalho. 

Corroborando essa afirmação, no artigo 13, incisos I e II, são atribuídos ao professor, 

respectivamente, participar da elaboração da proposta pedagógica da instituição a qual está 

vinculado e, de igual modo, elaborar e cumprir um plano de trabalho, em conformidade com a 

proposta pedagógica da unidade de ensino. Ainda, de forma expressa, a LDBEN atribui às 

instituições a responsabilidade de divulgar, junto à comunidade escolar, a sua proposição de 

trabalho delineada na Proposta Pedagógica. 

A esse respeito, nos reportamos ao artigo 26, que estabeleceu, a partir da redação 

alterada pela Lei nº 12.796/2013, que os currículos desde a Educação Infantil até o ensino médio 

 
53 Altera as Leis nº 9.394/96 (LDBEN) e a Lei nº 11.494/2007, que regulamenta o FUNDEB, assim como a 

Consolidação das Leis do Trabalho. 
54 Acrescenta parágrafos ao artigo 62, da LDBEN. 
55 Altera parte da LDBEN, para dispor sobre a formação dos profissionais da educação e dar outras providências. 
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devem ter base nacional comum, passível de complementação conforme especificidade de cada 

sistema de ensino e de cada estabelecimento.  A orientação perpassa, ainda, pela composição 

de uma parte diversificada que considere as características regionais e locais da sociedade, em 

seus aspectos culturais e econômicos, voltados ao desenvolvimento do discente. De forma 

específica, a alteração trazida pela referida Lei suscitou a implementação da BNCC do ensino 

infantil, com priorização de um trabalho voltado aos saberes e experiências das crianças 

(BRASIL, 2017). 

Notadamente, no que condiz à avaliação da aprendizagem, Ribeiro (2018) e Brasil 

(2013) esboçam a avaliação diagnóstica e processual posta na LDBEN, quando determinou, em 

seu artigo 31, inciso I, que a avaliação da aprendizagem deverá acontecer mediante 

acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, sem, contudo, lhes ser atribuído 

caráter de promoção, seleção ou classificação para acesso ao ensino fundamental. De forma 

direta, o encaminhamento prático dos métodos de avaliação em turmas de Educação Infantil se 

deu subsequentemente com a promulgação das DCNEI, que determinou a utilização de 

múltiplos registros como forma de acompanhar o nível de desenvolvimento das crianças. Em 

complementação, o inciso V, com redação alterada pela Lei nº 12.796/2013, normatiza a 

expedição de documentos que comprovem o processo evolutivo da aprendizagem. 

Todavia, em conformidade com Ribeiro (2018), mesmo as DCNEI direcionando 

apontamentos para o processo de avaliação, a falta de padronização em relação à utilização de 

métodos e instrumentos explicitam fragilidades que comprometem o entendimento do que seja 

avaliar na primeira infância. Esse fato ressalta tanto a importância da sistematização da proposta 

pedagógica quanto a consolidação do processo avaliativo no que corresponde aos objetivos de 

aprendizagem, considerando, para tanto, as especificidades próprias desta etapa de ensino. 

Diante do exposto, a LDB agrupou princípios legislativos que asseguraram às crianças 

o ingresso regular em instituições de ensino, que versaram sobre: matrícula obrigatória a partir 

dos quatro anos; proposta pedagógica condizente com suas especificidades; definição de uma 

carga horária mínima (oitocentas horas, por no mínimo duzentos dias letivos); controle de 

frequência; e, por fim, o atendimento ofertado em turnos, de forma parcial ou integral (sendo, 

respectivamente, quatro horas diárias ou sete horas consecutivas) (ABUCHAI, 2018; BRASIL, 

2013). Em suma, a concepção de infância, historicamente construída, impulsionou 

modificações práticas e legais que corroboraram para a estruturação formal, atualmente 

difundida, do que seja a escola de Educação Infantil. 
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3.2.2 Diretrizes 

 

Em um campo de discussão emergente, pensar a qualidade da educação oferecida a 

crianças na faixa etária de zero a cinco anos é ponderar a elaboração de um currículo que 

contemple, de forma equilibrada, as práticas pedagógicas inerentes ao cuidar e ao educar, e, 

ainda, que sejam promotoras de interações no que corresponde às relações das crianças consigo 

mesmas, com seus pares e com os adultos com quem convivem (CARVALHO, 2016). Esse 

pensamento é compartilhado por Faria e Angotti (2014), quando reiteram que a formalização 

de um currículo reduz a incidência da adoção de metodologias voltadas à escolarização das 

crianças na etapa da Educação Infantil, redirecionando, desse modo, os objetivos de ensino para 

o desenvolvimento integral das crianças em seus aspectos afetivo, social, cognitivo, motor, ético 

e estético. 

Nessa perspectiva, as DCNEI, elaboradas em 1999, com posterior atualização em 2009, 

insurgem como base normativa que, para além de possibilitar a operacionalização dos artigos 

12, 26 e 29 da LDBEN, tornam-se desencadeadoras das atividades a serem desenvolvidas, tanto 

pelas turmas de creche como do pré-escolar (FARIA; ANGOTTI, 2014). Cabe ressaltar que a 

homologação da nova DCNEI teve como objetivo principal direcionar o planejamento das 

propostas curriculares das escolas voltadas ao entendimento das crianças na primeira infância 

retomando, de forma incisiva, os princípios éticos, políticos e estéticos presentes no artigo 6º, 

anteriormente definidos na primeira versão das Diretrizes (BRASIL, 2009, p. 2) 

 
I ´Éticos: da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem 

comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, identidades e singularidades; II – 

Políticos: dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à ordem 

democrática; III – Estéticos: da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da 

liberdade de expressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais.  

 

Para Carvalho (2016, p. 467), a Resolução 5/2009 do CNE, que trata das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, deve ser compreendida “[...] como um 

conjunto de orientações, de parâmetros gerais curriculares, colocados para uma etapa 

educacional.”  Klug e Nazário (2016) ratificam, complementando, que a visão de Currículo 

emanada no referido documento suscita o desenvolvimento integral das crianças, de forma a 

articular seus saberes e experiências com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio 

cultural, artístico, ambiental, cientifico e tecnológico. 

Nesse ínterim, torna-se preponderante ressalvar os artigos 4º e 8º das DNCEI, quando 

aludem, respectivamente, que a criança, cerne do planejamento, deve vivenciar um currículo 
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rico de experiencias que contemplem, sobretudo, o trabalho com diferentes linguagens, assim 

como a proteção, saúde, confiança, liberdade, brincadeira e interação com seus pares e com os 

adultos. Em complementação, o artigo 9º preceitua que as práticas pedagógicas sejam norteadas 

pelos eixos estruturantes da Educação Infantil, que são as interações e as brincadeiras, de forma 

a propiciar o desenvolvimento da autonomia sensório-motor e expressivo das crianças. 

Ainda, em consonância com Faria e Angotti (2014), as Diretrizes normatizam a inserção 

de um currículo plural, o que pressupõe tanto a adaptação condizente com a realidade do público 

que reside no campo, extrativistas, pescadores artesanais, ribeirinhos, quilombolas, caiçaras, e 

nos assentamentos indígenas, como o acolhimento e inserção das crianças com deficiência, 

transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades e superdotação. Nesse sentido, a 

proposta de trabalho expressa nas Diretrizes preconiza, de maneira especial, o respeito à 

singularidade e à diversidade, de modo a contribuir na construção da subjetividade de cada 

criança, com observância ao seu contexto sociocultural (CARVALHO, 2016).  

Em seu artigo 10, torna-se pertinente destacar o processo avaliativo na Educação 

Infantil, balizando, dessa forma, a importância da avaliação no decorrer de todo o processo de 

ensino. Para tanto, o referido texto delega às instituições de ensino a responsabilidade e o 

compromisso de elaborarem os seus instrumentos de avaliação, isentas do caráter classificatório 

ou de promoção para o ano/série seguinte, garantindo, em conformidade com as DCNEI (2009, 

p. 5):  

 
I- a observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e interações das 

crianças no cotidiano; II – utilização de múltiplos registros realizados por adultos e 

crianças (relatórios, fotografias, desenhos, álbuns, etc.); III – a continuidade dos 

processos de aprendizagens por meio de criação de estratégias adequadas aos 

diferentes momentos de transição vividos pela criança (transição casa/instituição de 

Educação Infantil, transições no interior da instituição, transição creche/pré-escola e 

transição  pré-escola/Ensino Fundamental); IV – documentação específica que 

permita às famílias conhecer o trabalho da instituição junto às crianças e aos processos 

de desenvolvimento e aprendizagem da criança na Educação Infantil; a não retenção 

das crianças na Educação Infantil. 

 

Frente ao exposto, a alusão à avaliação diagnóstica e processual, assim como a 

preocupação manifesta com a transição da criança para os anos/etapas subsequentes, 

preceituados tanto no inciso III do artigo 10 quanto no artigo 1156 do referido documento 

ressaltam, de forma convergente, o caráter educativo do ensino infantil, dissociado do processo 

de escolarização estruturado para o ensino fundamental. Destarte, a definição e implementação 

 
56 Na transição para o Ensino Fundamental, a proposta pedagógica deve prever formas para garantir a continuidade 

no processo de aprendizagem e desenvolvimento das crianças, respeitando as especificidades etárias, sem 

antecipação de conteúdos que serão trabalhados no Ensino Fundamental. 
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das DCNEI demarcam a realização de práticas pedagógicas pautadas nas experiências das 

crianças, assim como da efetivação de um ensino de qualidade ofertado nas instituições voltadas 

à primeira infância (FARIA; ANGOTTI, 2014). 

 

3.2.3 BNCC 

 

Em consonância com Trevisan (2018), a Base Nacional Comum Curricular, 

regulamentada através da Resolução CNE n º 02/17, apresenta-se como um marco histórico no 

âmbito da Educação Infantil, sobretudo pelo reconhecimento da Educação Infantil como etapa 

primordial para a construção da identidade e da subjetividade das crianças e pelo 

estabelecimento dos objetivos de aprendizagem voltados para o processo educativo dos bebês, 

crianças bem pequenas e crianças pequenas57. Nesse sentido, o caráter mediador da 

aprendizagem busca, de forma integral, o desenvolvimento do público atendido nas instituições 

infantis, considerando, desse modo, um currículo diverso do proposto para o ensino 

fundamental (OLIVEIRA, 2019).  

Nesse viés, Oliveira (2019) reitera que, notadamente no campo do ensino infantil, a 

BNCC não direciona o trabalho em competências, assim como o faz para o Ensino 

Fundamental, atendendo, desse modo, o disposto nas DCNEI no que se refere à preconização 

dos seis direitos de aprendizagem - a saber: conviver, brincar, participar, explorar, expressar e 

conhecer-se – que, de forma direta, se alinham aos princípios éticos, políticos e estéticos 

dispostos nas Diretrizes. Em ilustração, BRASIL (2017, p. 37) ressalta: 

 
Tendo em vista os eixos estruturantes das práticas pedagógicas e as competências 

gerais da Educação Básica propostas pela BNCC, seis direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento asseguram, na Educação Infantil, as condições para que as crianças 

aprendam em situações nas quais possam desempenhar um papel ativo em ambientes 

que as convidem a vivenciar desafios e a sentirem-se provocadas a resolvê-los, nas 

quais possam construir significados sobre si, os outros e o mundo social e natural. 

 

Nessa perspectiva, em conformidade com Oliveira (2019) e Brasil (2017), a percepção 

até então construída da criança como um ser curioso que, à proporção que observa e questiona, 

também, constrói e se apropria do conhecimento sistematizado. Outrossim, impele à escola 

atribuir intencionalidade educativa às práticas adotadas. Para tanto, torna-se crucial que o centro 

do processo de ensino perpasse pelas necessidades e interesses expressos pelas crianças, o que 

 
57 Nomenclatura utilizada pela BNCC para designar o atendimento de crianças em três grupos por faixa etária, 

sendo: zero a 1 ano e 6 meses (bebês); de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses (crianças bem pequenas); e de 4 

a 5 anos e 11 meses (crianças pequenas). 
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resulta na regulação de um ensino em que a vivência do educando possa ser transformada em 

experiencias de aprendizagem (SILVA, 2020; GOMES; ZOUAIN; NUNES, 2019). 

Ante o exposto, retomamos os preceitos estabelecidos na BNCC (BRASIL, 2017, p. 40), 

quando asseveram que “[...] na Educação Infantil, as aprendizagens e o desenvolvimento das 

crianças têm como eixos estruturantes as interações e as brincadeiras”, com observância às 

práticas tanto do cuidar quanto do educar, haja vista a sua indissociabilidade na primeira 

infância. De forma específica, torna-se preponderante caracterizar o potencial dos eixos 

estruturantes no contexto infantil, considerando, sobretudo, a relevância das diversas relações 

estabelecidas como promotoras de conhecimento e socialização (OLIVEIRA, 2019), e o 

brincar, que de forma lúdica impele tanto o desenvolvimento motor como a vivência de 

diferentes possibilidades de expressão, conhecimento de si e dos outros, elaboração de hipóteses 

e resolução de conflitos (SILVA, 2020). 

No que se refere ao arranjo curricular, torna-se proeminente a definição e a denominação 

dos campos de experiência, assim como apresentado na figura 4, os quais abrangem situações 

e experiências concretas da vida das crianças, assim como seus saberes, entrecruzados aos 

conhecimentos sistematizados. 

 

Figura 4 - Campos de experiências da Educação Infantil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

Destarte, os cincos campos acima descritos consolidam-se no desenvolvimento de 

habilidades, atitudes, valores e afetos, de modo a garantir os direitos de aprendizagem propostos 

às crianças na fase escolar da Educação Infantil, permitindo-as interagir com pessoas, objetos 

e situações diversificadas (TREVISAN, 2018; OLIVEIRA, 2015). Nesse sentido, Siminiano e 

Simão (2016) destacam o desafio posto às instituições infantis, no que corresponde a 
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desvencilhar-se dos modelos curriculares tradicionalmente instituídos e adotar um currículo que 

privilegie os saberes e experiências das crianças.  

A esse respeito, Perez (2018), Gomes, Zouain e Nunes (2019) advertem para o fato de 

que a Base Nacional não pode ser considerada como um documento fechado, que encerra em 

seu contexto uma lista de conteúdos específicos para cada ano de ensino. Contrariamente à essa 

proposição, a BNCC se constitui em um documento norteador na construção/implementação 

das Propostas Pedagógicas em âmbito estadual, municipal e escolar, a partir de uma concepção 

de ensino que privilegie tanto a singularidade própria do tempo escolar como o espaço, 

ancorado em experiências significativas de aprendizagem (TREVISAN, 2018; SIMINIANO; 

SIMÃO, 2016). 

Oliveira (2019), ao estabelecer uma reflexão crítica acerca do documento regulador, 

destaca a referência atribuída na transição da Educação Infantil como aspecto diferenciador dos 

demais documentos que antecederam a BNCC, que, embora de forma suscinta, discorre sobre 

orientações voltadas tanto ao respeito na continuidade do processo educativo quanto da 

interação entre docentes e/ou instituições de ensino, que ajudem a compreender o nível de 

evolução de cada criança. Em complementação, o texto da BNCC assevera: 

 
[...] para que as crianças superem com sucesso os desafios da transição, é 

indispensável um equilíbrio entre as mudanças introduzidas, a continuidade das 

aprendizagens e o acolhimento afetivo, de modo que a nova etapa se construa com 

base no que os educandos sabem e são capazes de fazer, evitando a fragmentação e a 

descontinuidade do trabalho pedagógico (BRASIL, 2017, p. 53). 

 

Outro aspecto preponderante apontado pela BNCC relaciona-se à utilização de 

tecnologia desde a etapa da Educação Infantil, implicitamente em todos os campos de 

experiência e, de forma explícita, no direito de aprendizagem que preconiza explorar diferentes 

materiais, experiências, emoções, linguagens, saberes e cultura, tais como: a arte, a ciência e a 

tecnologia. Com base nesse pressuposto, retomamos o pensamento de Silva (2020), quando 

ponderam a dificuldade ainda presente de adequar as propostas de ensino aos parâmetros 

metodológicos suscitados na BNCC para o ensino infantil, mormente no que se relaciona ao 

uso pedagógico da tecnologia com crianças pequenas, caracterizando, desse modo, um 

distanciamento da prática, com os preceitos descritos nos documentos vigentes. 

Em suma, compartilhamos o pensamento de Oliveira (2019), quando aborda o desafio 

eminentemente posto às instituições infantis de adequarem o ensino com ênfase nos saberes e 

experiências das crianças, considerando-as como centro de todo o processo educativo. A esse 

desafio, acrescentam-se a extensa proposição das habilidades a serem desenvolvidas nos 
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discentes e a pouca referência à forma como devem ser desenvolvidas, pressupondo, desse 

modo, formações docentes que permitam refletir e redirecionar o fazer metodológico na 

perspectiva da BNCC. 

 

3.2.4 Currículo do RN 

 

Indubitavelmente, o campo da Educação Infantil, no decurso de décadas, vem sendo 

permeado por um processo crescente de evoluções, notadamente, no que se refere à estruturação 

de um trabalho pedagógico que atenda às especificidades próprias do desenvolvimento de 

crianças na fase escolar de 0 a 5 a nos de idade. Esse fato tornou-se ainda mais contundente a 

partir da aprovação da LDBEN, que, em seu capitulo 9º, inciso IV, determinou que se 

estabelecesse, de forma colaborativa (Estado, Distrito Federal e Municípios), competências e 

diretrizes que norteassem os currículos e seus conteúdos mínimos, desde a Educação Infantil 

até o Ensino Médio (DANTAS; LOPES, 2020). 

Em decorrência tanto desse contexto quanto das normativas estabelecidas nas DCNEI 

(BRASIL, 2009), a Educação Infantil, em âmbito estadual, consolida em 2018 o primeiro 

Documento Curricular do Estado do Rio Grande do Norte voltado a essa etapa de ensino, que, 

confirmando os princípios estabelecidos na BNCC, orientam o fazer pedagógico de creches e 

pré-escolas.  De forma incisiva, o documento, que se legitimou pela construção em regime de 

colaboração,  pressupõe a realização de um trabalho que priorize o protagonismo da criança, 

assim como o alcance dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento postos pela BNCC, 

os quais são amplamente difundidos pelo Documento Curricular do RN, acrescidos dos seus 

respectivos objetivos específicos, que, em detalhamento, clarificam a intencionalidade do 

trabalho docente em cada faixa etária e, consecutivamente, em cada campo de experiência. Em 

concordância, Governo do Estado do Rio Grande do Norte (2018, p. 136): 

 
Assume-se nessa proposta, o desafio de redimensionar as ações de planejamento 

docente buscando dialogar com o protagonismo das crianças na diversidade de 

experiências, interações, brincadeiras, linguagens e conhecimentos as quais podem 

constituir as práticas cotidianas na Educação Infantil. 

  

Nesse sentido, o Documento Curricular, em extensão ao que preconiza a BNCC, pauta 

o processo educativo nos saberes e experiências das crianças, colocando-as como partícipes na 

construção do planejamento, conforme expresso nos direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento (GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 2018). A esse 

respeito, Santos (2018), Brandão e Rosa (2011) reiteram a eminência da estruturação do 
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Currículo com base nas experiências das crianças, e que, de forma acentuada, possibilita a 

ampliação e sistematização do conhecimento, agregando a vivência com as diferentes 

linguagens e práticas sociais de leitura e escrita. 

Tal proposição, assim como asseveram Alves e Fialho (2019), se constitui em um grande 

desafio, que se contrapõe à visão historicamente construída de um currículo estático e 

permanente, relativamente equiparado aos padrões definidos para o Ensino Fundamental.  

Notadamente, assim como em complementação, o Documento base do Rio Grande do Norte 

(2018, p. 56) destaca, como fator de resistência para implementação do currículo, “[...] a 

construção de uma identidade ‘pedagógica’ que rompa com a educação assistencialista, 

compensatória e preparatória, de modo a distanciar-se de práticas “escolarizantes.” 

Frente ao exposto, torna-se imprescindível retomarmos alguns conceitos associados ao 

que seja Currículo na Educação Infantil, e que, de forma sumária, reforçam a preponderância 

de um arranjo curricular permeado de experiências educativas. Nesse viés, as DCNEI, em seu 

artigo 3º, define Currículo como sendo um congregado de práticas que reúnem experiências e 

saberes, articulando-os aos conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, 

ambiental, cientifico e tecnológico (BRASIL, 2009). 

Para Brito (2014), a constituição do Currículo incide na promoção de vínculos afetivos 

que permitam o desenvolvimento das capacidades de interação e comunicação da criança.   Em 

assentimento, Salles e Faria (2012, p. 32) expandem essas prerrogativas, conceituando-o “[...] 

como um conjunto de experiências culturais de cuidado e educação, relacionados aos saberes e 

conhecimentos, intencionalmente selecionados e organizados pelos profissionais de uma IEI58.” 

Ainda, em conformidade com as autoras supracitadas, a implementação do Currículo torna-se 

elemento preponderante na construção das Propostas Pedagógicas das escolas de Educação 

Infantil. 

Nessa perspectiva, a convergência dos conceitos apresentados corrobora para o 

entendimento de um Currículo vivo, que busca a aproximação do conhecimento escolar com as 

vivências sociais e culturais das crianças, primando, principalmente, por um processo contínuo 

e lúdico, em que a criança aprenda fazendo e interagindo. A essa estrutura organizacional do 

Currículo, assim como suscitou a BNCC, considera-se a premissa de campos de experiências 

que, de forma sumária, articulam as vivências das crianças com os conhecimentos 

historicamente construídos e que envolvem tanto as dimensões inerentes ao conhecimento, 

 
58 Sigla utilizado por Salles e Faria (2012) para referências as “Instituições de Educação Infantil”. 
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como das práticas sociais de diferentes linguagens (GOVERNO DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO NORTE, 2018).  

Com base no exposto, compartilhamos o pensamento de Edwards, Gandini e Forman 

(2016, p. 94) que, citando Loris Malaguzzi, esboçam “[...] que a escola para crianças pequenas 

precisa responder a elas, deve ser um rodeio gigantesco, onde aprendam a cavalgar 100 cavalos 

reais ou imaginários.” Essa afirmação, notadamente, ressalta a importância de um Currículo 

voltado aos interesses das crianças e ao desenvolvimento de sua autonomia, com observância à 

organização de tempo, espaços e materiais que se transformem em condicionantes favoráveis à 

aprendizagem. 

Assim, o Documento Curricular do RN, para além de indicar a elaboração das Propostas 

Curriculares de cada instituição de ensino, faz apontamentos metodológicos como 

dinamizadores do processo de ensino e aprendizagem, expressos nos objetivos específicos e de 

aprendizagem e desenvolvimento. Torna-se ainda contundente as orientações inerentes à 

avaliação da aprendizagem, no que corresponde a ações avaliativas contínuas e processuais, 

demarcadas por um processo sistêmico de avaliação, observação e registro diário (GOVERNO 

DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 2018). Às instituições infantis, desse modo, 

cabe o desafio de construir/implementar suas Propostas Pedagógicas, considerando a criança 

como sujeito autônomo e partícipe do processo educativo. 

 

3.3 Desafios atuais da Educação Infantil 

 

A educação, sobretudo no que se refere ao ensino infantil, cotidianamente é desafiada a 

repensar a sua prática, tendo como premissa a multiplicidade de concepções que, ao longo dos 

tempos, corroborou com o entendimento atualmente difundido sobre infância, ensino e 

aprendizagem na Educação Infantil. Esse fato impele a reflexão de que o público infantil, 

atualmente presente nos espaços escolares, de longe, não é o mesmo que tínhamos há algumas 

décadas (COSTA; STEYER; RIBEIRO; CLIMACO, 2020). Rodríguez (2019), em 

concordância, assevera que as modificações ocorridas no contexto circundante da criança 

elevaram significativamente os debates políticos e científicos no que se refere à escolaridade 

das crianças em fase de creche e pré-escola. 

Nesse sentido, de forma crescente, a Educação Infantil vislumbrou sua inserção tanto 

na esfera da legislação vigente quanto no âmbito das políticas públicas, demandando, desse 

modo, maior notoriedade à essa etapa de ensino, principalmente, no que corresponde à sua 

obrigatoriedade como etapa primeira da Educação Básica. A esse respeito, Costa, Steyer e 
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Ramos (2019, p. 392) postulam que “[...] a boa atuação da criança nos anos iniciais do ensino 

fundamental e, portanto, sua permanência na escola está relacionada à realização de um bom 

trabalho na educação infantil.” 

Contudo, paradoxalmente, à proporção que se registram avanços no contexto infantil, 

muitos desafios também são sentidos, sobretudo no que corresponde ao cumprimento das 

normativas vigentes e à necessidade de se estabelecer um diálogo com a realidade das crianças, 

considerando, para tanto, as suas experiências sociais, culturais e digitais (COSTA; STEYER; 

MONTEIRO; OSÓRIO, 2015). De forma incisiva, Klug e Nazário (2016) apontam que os 

desafios contemporâneos estão sobrepostos ao papel anteriormente atribuído à Educação 

Infantil de tão somente cuidar e/ou ensinar o grafado de símbolos e letras. Ao contrário, o ponto 

de maior atenção incide em promover o desenvolvimento da criança de modo que ela possa 

participar autonomamente do processo educativo. 

Para Locatelli e Vieira (2019), um dos grandes entraves advém da falta de consolidação 

das políticas públicas voltadas à primeira infância, que se materializam em poucos 

investimentos na área, instalações inadequadas, insuficiência e inconformidade dos materiais 

didáticos, quantitativo de alunos que excede o limite orientado pelos Indicadores da Qualidade 

na Educação Infantil59 e qualificação profissional deficitária no que se refere à formação inicial 

e continuada em carreira. Notadamente, desse último aspecto decorre tanto as concepções ainda 

distorcidas do que seja o brincar na Educação Infantil (LEBRÃO, 2020), e, de forma mais 

especifica, as potencialidades pedagógicas do brincar em ambientes externos à sala de aula 

(BENTO; PORTUGAL, 2019).  

Nesse viés, compartilhamos o pensamento de Bento e Portugal (2019), quando 

observam, em cenário português, a discrepância ainda existente entre as ações práticas e as 

orientações da base teórica no tocante ao brincar nos espaços escolares, principalmente quando 

as atividades propostas envolvem espaços externos da própria escola. Em conformidade com 

as referidas autoras, embora as orientações curriculares portuguesas apontem a potencialidade 

das brincadeiras ao ar livre, “[...] as práticas pedagógicas no exterior parecem ser superficiais e 

secundárias.” (BENTO; PORTUGAL, 2019, p. 93). De igual modo, no Brasil, ainda que as 

DCNEI direcionem a ação educativa regulada nas interações e brincadeiras, a predominância 

em muito decorre de práticas associadas à leitura e à escrita como sendo missão principal da 

Educação Infantil (BRANDÃO; ROSA, 2011). 

 
59 No mínimo uma professora para cada agrupamento de 6 a 8 crianças de 2 anos; 15 crianças de até 3 anos; e 20 

crianças de 4 e 5 anos. 
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Outro fator que merece destaque diz respeito à dificuldade de inserir as ferramentas 

digitais no cotidiano escolar. Entre as causas desse problema pode-se citar a formação 

insuficiente do professor (SANTOS; ADREATTA-DA-COSTA; RAMOS, 2017) e a pouca 

exploração dos recursos e materiais disponíveis na escola, o que ocasiona desconhecimento do 

seu potencial uso educacional (RODRÍGUEZ, 2019; MURTA; MARTINS; ABREU, 2012).  

Essa realidade, indubitavelmente, reduz as perspectivas de um trabalho que considere o 

letramento digital no âmbito da Educação Infantil, sobretudo no que corresponde ao letramento 

digital do corpo docente.  

A esse respeito, Ribeiro e Climaco (2020, p. 106) asseveram que o letramento digital 

deveria ser repensado como um projeto de formação nas escolas de ensino infantil, onde “[...] 

o docente experiencie o letramento digital, construindo, assim, o próprio processo de formação 

profissional.” Outrossim, Costa, Steyer e Ramos (2019), em assertiva, acrescentam outros 

fatores imprescindíveis a serem agregados à ação educativa, quer sejam: motivação do 

professor, boa estrutura física e investimento por parte das esferas governamentais, tanto no 

âmbito da formação quanto de manutenção e aquisição de equipamentos tecnológicos. Com 

base nesse último aspecto, os dados contidos no Censo Escolar de 2020 denotam a discrepância 

entre a Educação Infantil e o Ensino Fundamental no que se refere ao quantitativo de 

equipamentos, conforme apresentado no gráfico 1. 

 

Gráfico 1 - Computador para uso dos alunos 

 

Fonte: QEdu (2020). 

 

Os dados acima descritos referem-se a informações disponibilizadas na Plataforma 

QEdu60 - Censo Escolar, de um total de 113.985 escolas de Educação Infantil em 2020 e 81.242 

em 2019, comparadas a 124.840 escolas do Ensino Fundamental em 2020 e 101.244 em 2019, 

todas da esfera pública, localizadas nas zonas urbana e rural do país.   Notoriamente, o acervo 

 
60 Acesso em: https://www.qedu.org.br/. 
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das escolas de Educação Infantil apresenta-se em escala menor, considerando, particularmente, 

a falta de referência às instituições que funcionam em prédios conjugados (Ensino Infantil e 

Fundamental). 

Além disso, os desafios postos à Educação Infantil ganharam intensidade no ano de 

2020, a partir da reorganização do ensino, que, em decorrência da pandemia provocada pelo 

vírus da COVID-19, passou, de forma súbita, a assumir características do ensino remoto, 

denominadas em alguns contextos de educação a distância - EaD (COUTINHO; CÔCO, 2020). 

Para Ribeiro e Climaco (2020), a problemática emergente em nível mundial elevou 

substancialmente as discussões inerentes ao atendimento educacional à primeira infância, 

considerando, para tanto, a imprevisibilidade na LDBEN de um ensino não presencial nessa 

etapa de ensino, mormente por privilegiar as interações e brincadeiras como eixos estruturantes 

do processo. 

Sob essa ótica, as orientações suscitadas no Parecer 5/202061 elevaram o índice de 

complexidade do processo educativo ao nível dos gestores, docentes e famílias, notadamente 

pela pouca familiaridade com os recursos tecnológicos agregados ao ensino, as especificidades 

próprias dos campos de interesse e interação das crianças, assim como pela iminência de um 

acompanhamento familiar mais próximo (RIBEIRO; CLIMACO, 2020). Corroborando essa 

afirmação, Coutinho e Côco (2020) reiteram, acrescentando, que as fragilidades ressaltadas, 

embora apresentem maior notoriedade nesse período temporal, coexistem há muito tempo nos 

espaços escolares, com pouca atenção à sua resolução. 

De forma sumária, à proporção que notabilizamos conquistas na Educação Infantil, de 

igual modo, registramos entraves que, por vezes, dificultam a consolidação do processo de 

aprendizagem das crianças, os quais notadamente diferem dos problemas elencados em 

períodos anteriores e que poderão apresentar divergências em épocas futuras, ponderando, para 

tanto, a transitoriedade circundante à escola. Destarte, às instituições de ensino incidirá o 

constante desafio de superar as suas limitações e ressignificar as ações educativas.  

 

3.4 Aplicativos na Educação Infantil 

 

As crianças, atualmente, vivenciam um período de imersão tecnológica que as permite, 

de forma autônoma, acessar diferentes equipamentos tecnológicos conectados à internet e deles 

 
61 Orienta que gestores e professores busquem uma aproximação virtual com as famílias, estreitando os vínculos 

afetivos e sugerindo atividades às crianças de creche e pré-escola a serem desenvolvidas com os seus respectivos 

familiares. 
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abstrair, de forma rápida e ilimitada, diferentes informações, seja através do canal do Youtube, 

vídeos, aplicativos ou jogos digitais (ATAIDE; FERREIRA; FRANCISCO, 2019). Assim 

como asseveram Ponte et al. (2019), Aquino e Caetano (2020), essa realidade, cada vez mais 

frequente, transcorre do deslumbramento provocado pelas mídias digitais que, de forma 

simultânea, permite adentrar em diferentes espaços, sejam eles de abrangência geográfica ou 

mesmo imaginária, impelindo à escola mudanças nos paradigmas educacionais, no que 

corresponde à inserção de dispositivos móveis e aplicativos voltados ao público infantil. 

Mediante o exposto, corroboramos o pensamento de Aquino e Caetano (2020), Çetin e 

Solmaz (2020), quando destacam que as mudanças metodológicas que aproximam a escola do 

contexto sociocultural das crianças perpassam pela utilização de apps educacionais, tanto como 

dinamizadores dos processos de ensino e aprendizagem quanto pela exploração dos saberes e 

experiências das crianças advindos do contexto digital. Desse modo, torna-se crucial o 

conhecimento do potencial educativo dos apps e ferramentas digitais a serem utilizados, de 

modo que as suas fragilidades, ao nível pedagógico e de acessibilidade, não sejam 

desconhecidas (NUNES; COUTO, 2017). 

Em reflexão a essa realidade, Barroso et al. (2018) reforçam a possibilidade de 

introduzir tecnologias, de maneira especial apps, no cotidiano infantil, como recursos que 

estimulem o aprendizado das crianças de maneira simples e, concomitantemente, desenvolvam 

habilidades a nível cognitivo, afetivo e motor. Ainda em conformidade com os referidos 

autores, o pouco acervo de recursos existentes nas escolas não se constitui em fator impeditivo 

a essa inserção, considerando, para tanto, a diversidade de aplicativos que demandam o uso de 

poucos recursos digitais utilizados, sobremaneira, de forma coletiva e que corroboram com a 

realidade de muitas escolas que dispõem, predominantemente, de notebook, data show e/ou 

projetor integrado. 

Nessa perspectiva, acrescentamos, a partir de Aquino e Caetano (2020), a viabilidade 

de um trabalho que considere não apenas a ludicidade, mas também o desenvolvimento de 

habilidades e competências que atendam aos pressupostos estabelecidos nos cinco campos de 

experiência, que dialogam, de forma linear, com os eixos estruturantes da Educação Infantil – 

interações e brincadeiras. Essa assertiva corrobora, de forma direta, com o pensamento de 

Wolinger (2019, p. 20), quando destacou que os “[...] aplicativos educacionais podem ajudar a 

desenvolver o conteúdo sistematicamente; facilitar a compreensão dos conceitos; estimular 

novos aprendizados; motivar a comunicação, tanto de pares como de professor-aluno.” Em 

ampliação, Aquino e Caetano (2020) acrescentam a aprendizagem ao nível do desenvolvimento 

motor, perceptivo, tátil, oral e de raciocínio lógico. 
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Nessa proposição, a utilização de apps, sejam os que apresentam características de 

gamificação sejam os que estimulam de uma forma mais explícita a alfabetização e o 

letramento, atribuem significado ao ensino, desafiando a criança a elaborar hipóteses e assim 

avançar em seu processo cognitivo. A essa questão, nos reportamos a Barroso et al. (2018, p. 

78), quando destacam o potencial educativo dessas ferramentas, ao mesmo tempo em que 

ressaltam os contributos dos recursos tradicionalmente utilizados: “[...] a ideia é somar, 

contribuir, possibilitar novos olhares e estimular a busca pelo novo.” 

Todavia, torna-se iminente que a escolha pelo tipo de aplicativo, para além de 

correlacionar-se com os objetivos de aprendizagem, apresente um padrão de qualidade avaliado 

pela perspectiva do professor, considerando, para tanto, que muitos aplicativos, embora 

direcionados exclusivamente ao público infantil, seguem em sua linha de elaboração um viés 

mais técnico, com pouca atenção ao caráter pedagógico (WOLINGER, 2019). Nessa 

perspectiva, Aquino e Caetano (2020) chamam a atenção tanto para a possibilidade de trabalhar 

de forma dinâmica com os apps exclusivamente elaborados para o público infantil quanto outras 

proposições de aplicações adaptáveis a diferentes níveis de ensino, de modo a adequá-los às 

propostas da Educação Infantil. O ponto principal dessa escolha, em conformidade com os 

autores, incide na intencionalidade pedagógica e na avaliação criteriosa dos recursos a serem 

utilizados. 

Com base no exposto, Morais, Silva e Mendonça (2017) apresentam como ilustração a 

utilização do aplicativo Cubo Kids que, elaborado exclusivamente para crianças pequenas, com 

inserção do sistema de Realidade Aumentada (RA), possibilita, através do manuseio de 

smartphone e tablet, o desenvolvimento da aprendizagem ao nível do letramento, percepção de 

cores e sons. Em complementação, Aquino e Caetano (2020), Gonzales et al. (2019) Nunes e 

Couto (2017) referenciam o uso do app Plickers na Educação Infantil, visto que, embora 

utilizado de forma mais incisiva no âmbito do ensino fundamental e médio (KENT, 2019; 

MARINHO; NICOT; SALES, 2019; SILVA; SALES; CASTRO, 2018), a sua adaptação ao 

nível do ensino infantil se torna exequível, mormente por privilegiar a interação, autonomia, 

percepção, apropriação do conhecimento matemático, escuta, fala e oralidade, conhecimentos 

estes suscitados nos campos de experiência. Com ênfase na avaliação processual e formativa, a 

necessidade de poucos materiais em sua realização (smartphone, data show, notebook ou 

projetor integrado) se torna o diferencial no contexto da Educação Infantil (AQUINO, 

CAETANO, 2020). 

Nesse sentido, as referências aos aplicativos acima descritos se apresentam de forma 

concisa, como indicativo de um trabalho passível de ser realizado no âmbito das instituições de 
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ensino infantil. Contudo, à escola, mormente da rede pública de ensino, recai o desafio de inovar 

metodologicamente, em contraposição à falta de formação e aptidão dos docentes no manuseio 

dos recursos digitais, bem como à quantidade e diversidade limitada de equipamentos 

tecnológicos no âmbito escolar. Ponte et al. (2019), Dias e Brito (2017), reiterando essa 

afirmação, acrescentam a relevância de uma proposta de trabalho de orientação junto às famílias 

e às crianças sobre o que seja o uso apropriado das tecnologias na primeira infância. Destarte, 

a inserção de novas ferramentas no âmbito escolar se constitui em um compromisso educacional 

e social para com as crianças. 

 

3.5 Formação profissional 

 

Nas últimas décadas, muito se tem discutido no cenário educacional acerca da formação 

docente, considerando, para tanto, as dimensões inerentes à formação inicial e continuada, 

mormente, dos profissionais atuantes na Educação Básica. Notoriamente, os saberes 

estabelecidos aos professores em tempos passados em muito diferem dos que são exigidos na 

atualidade, dadas as mudanças que perpassaram os processos de ensino e aprendizagem. Esse 

fato, assim como nos coloca Nóvoa e Vieira (2017, p. 21), acende a reflexão inerente “[...] à 

separação de mundo, sobretudo entre as universidades e as escolas, [...] há muitas declarações 

de aproximação, mas as barreiras são mais altas do que as palavras.”  

A esse respeito, torna-se preponderante a assertiva de Freire (2002), quando referência 

que a formação do professor, em caráter permanente, se constitui em um importante viés de 

reflexão crítica, não apenas no que corresponde ao aprimoramento da prática, como também do 

redirecionamento dos processos inerentes à aprendizagem. Ainda, para o referido autor, “[...] o 

próprio discurso teórico, necessário à reflexão crítica, tem de ser de tal modo concreto que 

quase se confunda com a prática” (FREIRE, 2002, p. 18), sobretudo por considerar que toda 

boa prática prediz uma base teórica consistente.  

Esse pensamento reforça a necessidade tanto de uma reestruturação dos programas de 

formação inicial ao nível de graduação, de modo que correlacionem a teoria ao cotidiano das 

escolas, quanto ao nível da formação continuada, o que pressupõe investimentos em políticas 

públicas voltadas à formação em serviço (ALBUQUERQUE; ROCHA; BUSS-SIMÃO, 2018; 

NÓVOA, 2017). Ambos os contextos, assim como asseveram Franco (2012) e Alarcão (2011), 

conduzem a mudanças nas práticas pedagógicas que atendam às especificidades do contexto 

contemporâneo, e que, consequentemente, conduzam à adoção de uma postura reflexiva por 

parte do docente. 
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Nessa perspectiva, retomamos a referência ao termo “professor reflexivo”, à luz de 

Alarcão (2011, p. 44), quando pondera a atribuição direcionada ao profissional criativo e não 

apenas reprodutor de práticas estereotipadas, e que, mesmo diante da imprevisibilidade do 

cotidiano escolar “[...] atua de forma inteligente e flexível, situada e reativa.” Reiterando esse 

pensamento, Nóvoa (2017) acrescenta, afirmando que a universalização da formação docente, 

transversalmente, se entrelaça nas ideias de “professor reflexivo” e “professor pesquisador” 

(grifo do autor). No que concerne à última abordagem, em específico, Freire (2002) destaca 

como sendo uma característica indissociável ao educador, dado o caráter investigativo emanado 

da própria profissão.  

Para Imbernón (2010), a postura reflexiva, associa-se de forma direta com a ruptura de 

paradigmas que definem a educação como um processo linear, considerando, desse modo, 

novas formas de conduzir o ensino e, consequentemente, de consolidar aprendizagens. Em 

complementação, o autor assevera que “[...] formar-se é um processo que começa a partir da 

experiência prática dos professores”, perdurando com um processo contínuo de transformação 

e inovação (IMBERNÓN, 2010, p. 37). 

Nesse contexto, torna-se mister a observância às 10 novas competências para o ensino 

assinaladas por Perrenoud (2000), que insurgem como indicativo dos saberes a serem ensinados 

pelo professor e que, simultaneamente, se apresentam como desafios à prática docente, quais 

sejam:  

a) organizar e dirigir situações de aprendizagem; 

b) administrar a progressão das aprendizagens; 

c) conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação; 

d) envolver os alunos em suas aprendizagens e em seu trabalho; 

e) trabalhar em equipe; 

f) participar da administração da escola; 

g) informar e envolver os pais; 

h) utilizar novas tecnologias; 

i) enfrentar os deveres e dilemas éticos da profissão; 

j) administrar sua própria formação continuada. 

No que se refere à legislação vigente, a LDB, em seu artigo 62, parágrafo 1º, prevê, em 

regime de colaboração (Distrito Federal, Estados e Municípios), a promoção da formação inicial 

e continuada, assim como a capacitação para os profissionais do magistério, redação está 

incluída pela Lei nº 12.056 de 2009.  Em seu artigo 63, a prerrogativa incide nos incisos I e III, 

que respectivamente tratam: I – de cursos formadores de profissionais para a Educação Básica, 
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incluindo o curso superior, responsável pelas formações dos profissionais da Educação Infantil 

e séries iniciais do Ensino Fundamental; e III – programas de educação continuada para os 

profissionais que atuam nos diferentes níveis de ensino. 

Subsequentemente, o PNE (2014-2021), em sua meta 15, preconiza garantir, em regime 

de colaboração, que no prazo de até um ano da data de sua homologação seja instituída uma 

política nacional de formação dos profissionais da educação. A referida ação visa assegurar que 

todos os professores da Educação Básica obtenham titulação específica em nível superior, 

adquirida em curso de licenciatura correlata à sua área de atuação. Em recomendação, a BNCC 

(BRASIL, 2017) aponta, em primazia, ser tarefa da União reavaliar a formação inicial e 

continuada dos professores, de modo que se possa alinhá-las à estrutura requerida pela Base 

Nacional.  

Esse contexto, assim como discorrem Albuquerque, Rocha e Buss-Simão (2018), 

emanou reflexões acerca das Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso em Pedagogia, 

licenciatura – DCNCP/2006, no que se refere às proposições para a formação inicial dos 

profissionais, mormente os da Educação Infantil em exercício. Para além desse indicativo, em 

20 de dezembro de 2019, são fixadas, por meio da Resolução CNE/CP nº  2/2019, Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica, que em seu 

contexto apregoa a Formação Inicial destes professores (denominada BNCC– Formação) com 

referência, sobretudo, na implantação da BNCC, instituída pelas Resoluções CNE/CP nº 2/2017 

e CNE/CP nº 4/2018. 

Em específico, no que corresponde à formação inicial dos professores da Educação 

Infantil, as indicações contidas na Resolução CNE/CP nº 2/2019 seguem o alinhamento das 

competências gerais e específicas definidas pela BNCC, assim como das prerrogativas 

estabelecidas pelas Resoluções CNE/CEB nº 2/199962 e nº 1/200363. Em clarificação, o artigo 

18 da referida Resolução expressa que os cursos em Nível Médio, na modalidade Normal, 

destinados à formação dos docentes da Educação Infantil, assim como dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental, para além de cumprirem os dispositivos desta Resolução e as 

competências postas na BNCC- Formação, não devem contrapor-se às determinações das 

Resoluções nº 2/1999 e 1/2003. 

 
62 Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Docentes da Educação Infantil e dos anos iniciais 

do Ensino Fundamental, em nível médio, na modalidade normal. 
63 Dispõe sobre os direitos dos profissionais da educação com formação de nível médio, na modalidade Normal, 

em relação à prerrogativa do exercício da docência, em vista do disposto na lei 9394/96. 
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Um outro viés a ser considerando, tanto no que corresponde ao processo formativo do 

docente quanto no desenvolvimento de sua prática, assenta-se no campo da formação ética, 

profissional. A esse respeito, compartilhamos o pensamento de Macedo, Santos e  Silva (2019), 

quando ressaltam ser essa uma temática preponderante no campo de formação e atuação 

docente e, no entanto, pouco difundida nos campos da licenciatura no Brasil. Em conformidade 

com as autoras supracitadas, a ética profissional pode ser entendida como “[...] uma formação 

necessária ao professor, visto que tem como foco (re)significar o humano no campo profissional 

tomando como ponto de partida a construção de reflexões positivas sobre a sua práxis" 

(MACEDO; SANTOS; SILVA, 2019, p. 182).  

A ética na formação docente perpassa também, de modo contundente, pelas reflexões 

trazidas por Freire (2002, p. 19), quando afirma que ensinar exige estética e ética, o que significa 

“[...] decência e boniteza de mãos dadas”. Mormente, a ética, nessa proposição, afina-se com 

os princípios de responsabilidade para com a sua formação, planejamento, execução da prática 

pedagógica e compromisso com a aprendizagem das crianças. Corroborando, Nóvoa (2017) 

pondera que a afirmação da docência transcorre de um processo metódico e sistemático de 

aprofundamento, que ocorre em três dimensões centrais, definidas como:  desenvolvimento de 

uma vida cultural e científica própria; dimensão ética; e a compreensão de que o professor 

necessita se preparar para agir em um ambiente incerto e rodeado de imprevisibilidade. 

Notadamente no que concerne à dimensão ética, o autor endossa que “[...] a ética profissional 

tem de ser vista, sempre, em relação com a ação docente, com um compromisso concreto com 

a educação de todas as crianças.” (NÒVOA, 2017, p. 1122). 

Ainda, ao profissional do Século XXI, a formação na área da tecnologia passou a ser 

ponto de destaque nas discussões do campo educacional, considerando, para tanto, a 

necessidade do letramento digital e os apontamentos trazidos na BNCC no que se refere ao 

desenvolvimento das competências gerais para a Educação Básica, em especial a de número 5, 

que trata da compreensão, utilização e criação de recursos digitais. Todavia, assim como 

observa Mózo (2017), embora a LDBEN preconize a educação à distância, até mesmo como 

recurso para a efetivação da formação inicial ou continuada do professor (parágrafos 2º e 3º do 

artigo 62), em seus artigos não são previstas ofertas de qualificação na área tecnológica, 

elucidando, desse modo, lacunas ao nível da legislação.  

Em oposição a essa realidade, torna-se preponderante referendarmos a existência de 

referências, elaboradas por Organismos Internacionais como a UNESCO64 e a União Europeia65, 

 
64 UNESCO ICT – Competency Framework for Teachers. 
65 Quadro Europeu de Competência Digital para Educadores – DingCompEdu. 
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e por alguns países dos quais citamos Espanha66, Portugal67e Chile68 (AQUINO; AQUINO; 

CAETANO, 2020), voltadas ao estabelecimento de competências digitais e à 

instrumentalização de políticas públicas. Em complemento, Caetano e Nascimento (2018) 

destacam, em contexto Português, o enquadramento da formação continuada de professores 

pelo Conselho Científico Pedagógico da Formação Contínua de Professores (CCPFCP), 

responsável pelo credenciamento, acompanhamento e avaliação das entidades ofertantes dos 

cursos de formação continuada.  

Dessa maneira, contraditoriamente, à proporção que no Brasil não são registrados 

padrões preestabelecidos de competências digitais que direcionem o processo formativo, alguns 

programas e projetos surgiram no decurso de décadas, resultantes de iniciativas advindas das 

esferas federal, estadual e municipal. Tal fato clarifica a descontinuidade e a fragilidade dos 

programas de formação, ponderando, para tanto, a ausência de parâmetros que direcionem o 

planejamento estratégico e de execução dos cursos até então ofertados (AQUINO, AQUINO, 

CAETANO, 2020; CAETANO; NASCIMENTO, 2018). 

Em suma, a formação docente, seja em caráter inicial ou continuada, se apresenta como 

um dos maiores desafios postos à educação contemporânea, mormente pelo impacto positivo 

ou negativo causado nas diferentes esferas educacionais (construção de concepções de ensino, 

planejamento, direcionamento das atividades, organização dos recursos didáticos, avaliação e 

compromisso com o desempenho da aprendizagem). Desse modo, (re)pensar e (re)organizar as 

ações e políticas formativas se constitui como condição fundamental para a efetivação de um 

ensino de qualidade, condizente com o perfil requerido do profissional do século XXI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
66 Marco comun de la competência profesional docente. 
67 Quadro Dinâmico de Referência de Competência Digital para Portugal (QDRCD). 
68 Competencias y standards TIC para la profesión docente. 
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4 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Em conformidade com Olsen (2015, p. 15), “[...] fazer pesquisa é muito mais do que 

apenas reunir informações ou escrever uma descrição como faria um jornalista”, uma vez que 

envolve revestir-se de conhecimento acerca do objeto de estudo. Nesses termos, Prodanov e 

Freitas (2013) afirmam que pesquisar cientificamente pressupõe essa busca de informação, 

além de escolhas metodológicas adequadas que contribuam para a confiabilidade dos 

resultados.  

É preponderante, assim como discorre Gil (2002), que de forma racional e sistemática, 

através da pesquisa, busquemos respostas para problemas que preocupam ou interessam aos 

investigadores em determinadas áreas, decorrentes, em sua grande maioria, de interesses que 

partam do contexto pessoal ou profissional. Complementando esse pensamento, Coutinho 

(2015, p.10) esboça que “[...] é através da investigação que se reflete e se problematizam os 

problemas nascidos na prática, que se suscita o debate e se edificam as ideias inovadoras.”  

Partindo desses pressupostos, analisar as potencialidades pedagógicas das tecnologias 

digitais e de aplicativo no contexto da educação, de forma particular na Educação Infantil, se 

constitui como o cerne do nosso interesse, como forma de compreender as mudanças ocorridas 

ou necessárias de serem concretizadas no contexto escolar, a partir do advento tecnológico.  A 

esse respeito, é importante ressaltar o percurso investigativo em tecnologia educativa, trazido 

por diversos autores, dentre os quais citamos: Caetano (2015); Coutinho (2002); Ramos (2005); 

Amante (2011); Kenski (2010); e Valente (1993).  

Com base no exposto, a realização de um levantamento bibliográfico torna-se 

fundamental na etapa inicial da pesquisa, uma vez que fornecerá o subsídio cientifico necessário 

à composição do enquadramento teórico relacionado ao nosso objeto de estudo.  Desse modo, 

realizamos inicialmente a pesquisa bibliográfica, de forma exploratória, buscando compreender 

os conceitos associados às Tecnologias Digitais, mais precisamente, na educação, com posterior 

detalhamento ao contexto da primeira infância, no que se refere a políticas públicas, inserção 

tecnológica e utilização de apps e dispositivos móveis na fase da educação infantil. 

Subsequentemente, a pesquisa supracitada nos possibilitou correlacionar os resultados obtidos 

com as bases teóricas construídas a partir do levantamento bibliográfico.  

É importante referenciar que o aporte teórico consultado, assim como inquietações 

emanadas da experiência profissional, serviu como base para a elaboração da nossa questão de 

pesquisa:  Quais as possibilidades pedagógicas na utilização de aplicativos e dispositivos 

móveis no processo de ensino e aprendizagem da Educação Infantil? Em decorrência, 
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delineamos como objetivo principal analisar as possibilidades pedagógicas de aplicativos e 

dispositivos móveis na mediação do ensino e aprendizagem na Educação Infantil.  

Destarte, para que a pesquisa possa ser sistematizada com rigor científico e nos permita 

encontrar proposições às perguntas feitas a priori, como também suscitar confiabilidade em 

seus resultados, traçamos um plano metodológico suportado em várias abordagens, técnicas de 

pesquisa e instrumentos de coleta de dados, considerados condizentes com a investigação. 

Como objeto de pesquisa, definimos um leque de questões, aplicadas aos professores de uma 

Escola Municipal de Educação Infantil e, subsequentemente, aos professores de toda a rede 

Municipal de Ensino, com foco na formação na área tecnológica, conhecimento de apps 

voltados ao público infantil e a frequência de sua utilização no espaço escolar, o que caracteriza 

a pesquisa como sendo aplicada quanto à sua natureza (PRODANOV; FREITAS 2013). No que 

se refere ao paradigma de investigação, a pesquisa assume a abordagem 

interpretativa/qualitativa, uma vez que busca a compreensão e o significado dos fatos 

(COUTINHO, 2015). 

Sendo assim, a metodologia fundamenta-se, segundo a natureza dos dados, na 

abordagem mista – qualitativa e quantitativa (YIN, 2016; COUTINHO, 2015; CRESWEEL, 

2007), com recurso à técnica de estudo de caso, (YIN, 2015; OLSEN, 2015). Em 

complementação, utilizamos questionários aplicados aos professores de Educação Infantil da 

rede Municipal de Ensino (OLSEN, 2015; FONSECA, 2012), os quais foram analisados através 

da estatística descritiva (BATTISTI; BATTIST, 2008).  

 

4.1 Design da pesquisa 

 

Em consonância com Prodanov e Freitas (2013), a elaboração de um modelo conceitual 

e operativo dos procedimentos técnicos que serão utilizados na obtenção, análise e interpretação 

dos dados torna-se preponderante, visto sistematizar e estruturar todo o percurso metodológico 

da pesquisa. A essa organização, os autores supracitados denominam “[...] design, que pode ser 

traduzido como delineamento, uma vez que expressa as ideias de modelo, sinopse e plano.” 

(PRODANOV; FREITAS, 2013, p. 54).  

Nesse sentido, com a finalidade de sistematizar e clarificar a estrutura de nossa pesquisa, 

apresentamos o seu design, esquematizado na figura 5. 

 



112 
 

Figura 5 - Design da Pesquisa

 
        Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

Inicialmente, o design aponta como primeira etapa a revisão bibliográfica, que consistiu 

na busca de materiais científicos que fundamentassem os capítulos teóricos dessa investigação, 

os quais estão divididos em duas categorias de discussão, a saber: “Tecnologias Digitais na 

Educação: perspectivas e desafios” e “Educação Infantil e os seus desdobramentos na história”.  

Como fonte de pesquisa, organização e sistematização do referencial, recorremos a repositórios 

científicos digitais (Portal de periódicos da CAPES, ScIELO, RCAAP, PUCPR, ERIC e 

RepositoriUM), obras impressas e à utilização do gerenciador bibliográfico - Mendeley.  

É salutar destacarmos que as pesquisas nos repositórios se deram por meio de 

descritores, conforme figura 6, com refinamentos na busca estabelecidos quanto ao tipo de 

material (artigos), assim como quanto ao ano de publicação (últimos 10 anos). Todavia, 

ressaltamos que, no tocante aos descritores referentes a aplicativos, a busca passou por um 

segundo refinamento (últimos 5 anos), considerando como critério a transitoriedade na 

produção de recursos digitais.  Como fatores de inclusão, foram consideradas as produções que, 

em seus resumos, apresentavam convergência com a temática pesquisada, sendo excluídos os 

artigos que, embora correlacionados aos descritores, versavam sobre ensino em áreas 

especificas, com referência ao ensino fundamental e médio, na área da saúde e da educação em 

nível técnico. Ainda, foi notável a repetição de algumas obras disponíveis no mesmo 

repositório.  
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Figura 6 - Descritores utilizados na pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

Como etapa seguinte, apresentamos o tipo de pesquisa utilizada durante o processo de 

levantamento e análise dos dados junto aos colaboradores de nossa investigação. Torna-se 

relevante destacar que as escolhas metodológicas se deram em decorrência da natureza da 

pesquisa, que almejou compreender fenômenos pertencentes às ciências sociais e humanas, com 

enfoque em um caso específico.  

Na quarta fase, evidenciamos o diagnóstico feito com os professores da Educação 

Infantil da rede Municipal de Ensino, no tocante ao nível de formação e interação com a cultura 

digital. Ainda, dada a intencionalidade da pesquisa em associar a educação tecnológica ao 

contexto escolar infantil, realizamos um levantamento nas escolas públicas do município no 

que concerne ao acervo tecnológico existente nas instituições.  

Subsequentemente, a quinta etapa detalha as principais técnicas utilizadas para coleta 

de dados, sendo: questionário – aplicado aos professores de Educação Infantil – e levantamento 

de equipamentos. Ressalvamos que o levantamento dos equipamentos existentes nas Escolas 

de Educação Infantil do município se deu, em um primeiro momento, a partir do levantamento 

dos dados via sistema QEdu, com posterior confirmação pela Secretaria de Educação do 

Município. 

Por fim, para a análise dos dados da pesquisa, nos apoiamos na técnica estatística, haja 

vista a compilação das respostas contidas no questionário aplicado aos professores. Todavia, 

para o tratamento dos dados de natureza qualitativa, correlacionamos os resultados obtidos na 

coleta de dados com a base teórica, resultando na triangulação da teoria. 
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Desse modo, a execução da nossa pesquisa seguiu de forma sistêmica as etapas 

apresentadas no design da pesquisa. E como forma de elucidar os aspectos relevantes, assim 

como as possíveis fragilidades das nossas opções metodológicas, discorreremos a seguir sobre 

os apontamentos teóricos que caracterizam as técnicas e abordagens da pesquisa, reforçando, 

assim, a importância do método científico.  

 

4.2 Classificação da pesquisa 

 

Em consonância com Tozoni-Reis (2007), a pesquisa científica se constitui numa ação 

intencional, que tem por finalidade ampliar o conhecimento em determinada área, que permita 

interpretarmos o mundo natural e social. Em complementação, Prodanov e Freitas (2013) 

reiteram que, para que um conhecimento seja considerado cientifico, é necessário a 

identificação das operações mentais e técnicas, as quais possibilitarão a sua verificação.  

Nesse sentido, ainda em conformidade com os autores supracitados, a investigação 

científica depende de um contíguo de procedimentos intelectuais e técnicos que, para Fonseca 

(2012), trata das formas de se fazer ciência. Nesse viés, a opção metodológica é determinante 

para definir o percurso da pesquisa, permitindo alcançar os objetivos, conferindo consistência 

e confiabilidade aos resultados, que se constituirão em conhecimentos válidos e verdadeiros 

(MARCONI; LAKATOS, 2003). 

Quanto ao percurso metodológico, Gonsalves (2001) lembra que, para além da definição 

de técnicas e de procedimentos para a coleta de dados empíricos, “[...] a questão metodológica 

é bem mais ampla e indica um processo de construção, um movimento que o pensamento 

humano realiza para compreender a realidade social.” (GONSALVES, 2001, p. 61).  

Com base no exposto, apresentaremos, de forma detalhada e fundamentada, as escolhas 

metodológicas de nossa pesquisa. 

 

4.2.1 Quanto aos objetivos 

 

Em conformidade com Gil (2002), as pesquisas descritivas têm como finalidade 

principal a descrição tanto das características de determinada população ou fenômeno, quanto 

o estabelecimento de relações entre variáveis. Muitos são os estudos, classificados com essa 

tipologia, que apresentam como prevalência na coleta de dados a utilização de técnicas 

padronizadas, como o questionário e a observação sistêmica, assim como asseveram Gil (2002), 

Prodanov e Freitas (2013). 
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Para Gonsalves (2001), de forma comum, nesse tipo de pesquisa encontram-se as que 

utilizam características de grupos sociais e nível de atendimento em sistemas educacionais. 

Nesse sentido, assim como ressalta a autora, “[...] a pesquisa não está interessada no porquê, 

nas fontes do fenômeno; preocupa-se em apresentar suas características.” (GONSALVES, 

2001, p.65). A esse respeito, Fonseca (2012) complementa ratificando que a pesquisa busca 

responder questões referentes ao que ocorre na vida social, política e econômica, contudo, sem 

interferir na realidade. 

Nesse contexto, entre as pesquisas descritivas, a maioria decorre de investigadores da 

área das ciências humanas e sociais, preocupados com a atuação prática (PRODANOV; 

FREITAS, 2013). Triviños (1987) acrescenta que grande parte dos estudos se desenvolve na 

esfera educacional, com o intuito de fortalecer as práticas educativas.  

Desse modo, caracterizamos nossa pesquisa como descritiva quanto aos objetivos, 

apresentando na figura 7 as dimensões presentes em nossa investigação: tecnologias digitais, 

educação infantil, ensino e aprendizagem, presentes em nosso estudo. 

 

Figura 7 - Dimensões da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

Em suma, por ser o estudo descritivo sugestivo em apresentar com precisão os fatos e 

os fenômenos de um determinado contexto, caberá ao pesquisador a apropriação teórica e 

empírica de uma série de informações sobre o que se deseja pesquisar (TRIVINÕS, 1987).  

 

4.2.2 Quanto ao tipo da abordagem 

 

Abordagem qualitativa, ou método qualitativo, assim como denomina Fonseca (2012), 

fundamenta-se em uma estratégia baseada em dados coletados, por meio de interações sociais 

ou interpessoais, analisados a partir dos significados que pesquisador e/ou participantes da 
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pesquisa atribuem aos fatos. Para Minayo (2002), a abordagem qualitativa preocupa-se, nas 

ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser quantificado, pois trabalha com o 

universo de significados, motivos, crenças, valores e atitudes, os quais constituem um espaço 

complexo de relações, de processos e de fenômenos.   

De acordo com Coutinho (2015), torna-se difícil encontrar uma definição unívoca para 

a investigação qualitativa, haja vista o entendimento controverso descrito em alguns manuais 

que a tratam como “investigação que ‘não é quantitativa”, ou mesmo “[...] que descreve os 

fenômenos por palavras em vez de números ou medidas.” (WIERSMA apud COUTINHO, 

2015, p. 28). 

A esse respeito, a autora destaca a investigação qualitativa em dois níveis. Ao primeiro, 

referido como conceptual, o objeto de estudo a considerar são as intenções e situações 

observadas nas ações individuais e interações sociais, a fim de descobrir significados. No 

segundo nível, de caráter metodológico, a investigação baseia-se no método indutivo, onde o 

pesquisador pretende desvendar a intenção e o propósito da ação. Desse modo, a interrelação 

do investigador com o objeto de estudo se processa, de modo indutivo e sistemático 

(COUTINHO, 2015). 

Gonsalves (2001) clarifica a conceituação quando aborda que a pesquisa com 

abordagem qualitativa preocupa-se com a compreensão e interpretação dos fenômenos 

estudados, impelindo ao pesquisador uma abordagem hermenêutica. Desse modo, a análise 

qualitativa pode ser considerada menos formal do que a abordagem quantitativa, embora seja 

preponderante para sua validação fatores como: a natureza dos dados coletados, a escolha e a 

extensão da amostra, os instrumentos de pesquisa e os pressupostos teóricos que subsidiaram a 

investigação. (GIL, 2002).  

Em complementação, Yin (2016) aponta cinco características da pesquisa qualitativa, 

sendo:  

a) Estudar o sujeito no contexto natural; 

b) Representar as opiniões, anseios e comportamentos dos colaboradores da pesquisa; 

c) Abranger as condições contextuais em que as pessoas vivem; 

d) Contribuir com revelações sobre conceitos existentes ou emergentes que podem 

auxiliar na compreensão do comportamento humano e social; 

e) Esforçar-se em utilizar múltiplas fontes de evidências, não se limitando a uma única 

fonte. 

Nesse viés, conforme Prodanov e Freitas (2013), a interpretação dos fenômenos e a 

atribuição de significados são básicas no processo decorrente da pesquisa qualitativa, onde o 
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ambiente natural é a fonte primária para a coleta de dados, e o pesquisador, instrumento chave. 

Nesse sentido, são estabelecidos vínculos indissociáveis entre o mundo objetivo e a 

subjetividade do indivíduo, que não permitem a mensuração de números (abordagem 

quantitativa). 

Nessa perspectiva, para que os dados coletados sejam suficientes e concisos à 

interpretação dos resultados, Yin (2016) ressalta três objetivos que possibilitam conferir 

confiança e credibilidade ao estudo qualitativo, sendo:  

a) Transparência – um primeiro objetivo significa descrever e documentar os 

procedimentos de pesquisa, para que outras pessoas possam analisar e tentar 

compreendê-los, com acesso aos dados coletados (resguardados, contudo, os 

princípios éticos); 

b) Metodicidade – refere-se a seguir um conjunto ordenado de procedimentos, os quais 

envolvem:  definição do desenho da pesquisa; técnicas e métodos a serem utilizados; 

planejamento e aplicação do trabalho de campo; assim como recolha, análise e 

divulgação dos resultados; 

c) Fidelidade às evidências – a pesquisa qualitativa deve estar baseada em um conjunto 

explícito de evidências. Independentemente do tipo de dados que estão sendo 

coletados, as conclusões devem advir do material colhido, e não de proposições 

elaboradas pelo pesquisador. 

Todavia, assim como coloca Creswell (2007), na condução da pesquisa qualitativa o 

pesquisador deve estar consciente de prováveis riscos e limitações, tanto no que se refere à 

postura do pesquisador (autoconfiança em excesso, indução e generalização dos dados com 

base na observação/análise dos resultados e imposição de sua subjetividade na conclusão da 

pesquisa), quanto no feedback dos instrumentos de coleta de dados, os quais citamos 

(CRESWELL, 2007): 

a) Observação: o pesquisador pode ser visto como intruso; podem ser observadas 

informações “privadas” que o pesquisador não pode relatar; o pesquisador pode não 

ter boas aptidões de atenção e observação; certos participantes (por exemplo, 

crianças) podem apresentar problemas especiais para entrar em harmonia; 

b) Entrevistas: fornece informações “indiretas” filtradas através das visões dos 

entrevistados; fornece informações em um “local” designado e não no cenário natural 

de campo; a presença dos pesquisadores pode enviesar as respostas; as pessoas não 

são igualmente articuladas e perceptivas. 
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No que se refere à abordagem quantitativa, Prodanov e Freitas (2013) reforçam o caráter 

predominantemente estatístico em sua execução, de modo a quantificar informações e opiniões. 

Para Coutinho (2015), a abordagem quantitativa pode ser conceituada em uma dimensão 

conceptual, metodológica e teórico-prática, que, respectivamente, correspondem à análise de 

fatos passíveis de serem observados, medidos e comparados (conceptual), com soluções 

objetivas e estabelecidas mediante a utilização de dados científicos (metodológica) e, por fim, 

pela utilização de um corpus de conhecimento teórico, que subsidiaria a realização prática.  

De forma sucinta, Flick (2013) esboça, na tabela a seguir, algumas diferenças entre a 

pesquisa quantitativa e a qualitativa: 

 

Tabela 2 - Diferenças entre a pesquisa quantitativa e a qualitativa 

 Pesquisa Quantitativa Pesquisa Qualitativa 

Teoria 

 

 

Como um ponto de partida a ser 

testado 

Como um ponto final a ser 

desenvolvido 

Seleção de caso Orientação para a 

representatividade (estatística), 

amostragem idealmente aleatória 

 

Intencional, de acordo com a 

fecundidade teórica do caso 

Coleta dos dados 

 

Padronizada Aberta 

Análise dos dados 

 

Estatística Interpretativa 

Generalização Em um sentido estatístico para a 

população 

Em um sentido teórico. 

Fonte: Flick (2013, p. 24). 

 

Após a diferenciação entre as duas abordagens apresentadas, Flick (2013) chama a 

atenção ao fato do pesquisador qualitativo, envolvido em suas experiências colaborativa e 

intensiva com os participantes, introduzir um conjunto de estratégias éticas e pessoais no 

processo de investigação. Nesse contexto, são destacadas como vantagens da pesquisa a 

possibilidade de uma análise mais detalhada de alguns casos e da liberdade de ação dos 

colaboradores, em decorrência da não padronização.  

Nessa perspectiva, Yin (2015) pondera a utilização de abordagens mistas, que 

considerem características predominantemente marcadas, no que seja uma análise quantitativa 

ou qualitativa, de modo que haja complementariedade nos dados a serem manipulados. Para o 

referido autor “[...] um estudo com metodologia mista não está sendo feito se um conjunto 
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inicial de interpretações e conclusões está sendo extraído somente com base no método 

qualitativo ou quantitativo.” (YIN, 2015, p. 285). 

Frente o exposto, nossa investigação seguiu a abordagem mista, uma vez que tanto a 

base teórica quanto as questões abertas do questionário subsidiaram a compreensão dos fatos 

obtidos através do instrumento de coleta de dados.  

  

4.3 Técnicas e procedimentos utilizados 

 

Descreveremos na sequência o método e os procedimentos utilizados em nossa 

pesquisa, os quais transcorrem em estudo de caso e pesquisa bibliográfica. Com explanação 

teórica, fundamentamos a nossa escolha, destacando os elementos principais que caracterizam 

as técnicas de pesquisa.   

 

4.3.1 Estudo de caso 

 

Em concordância com Coutinho (2015, 334), “[...] o estudo de caso é um dos 

referenciais metodológicos com maiores potencialidades para o estudo da diversidade de 

problemáticas que se colocam ao cientista social.” Na proposição da autora, esse é um método 

difícil de ser conduzido, e que se distingue preponderantemente de outras metodologias, por se 

tratar de um plano investigativo, de forma intensa e detalhada de uma unidade previamente 

definida.   

Para Bogdan e Biklen (1994), estudo de caso consiste na observação detalhada de um 

fenômeno, individuo, grupo social, ou mesmo de um acontecimento particular, buscando a 

descrição ou explicação dos eventos relacionados ao caso em análise. Nesse sentido, o objetivo 

principal desse método é parcialmente explicar o(s) caso(s) sob investigação, à proporção que 

explana um conjunto maior de casos (GERRING, 2019). 

Com base no exposto, Stake (1999) reforça que o estudo de caso consiste na análise da 

particularidade e da complementariedade de um caso singular, para declarar um representante 

da atividade em circunstâncias reais e relevantes. Em consonância, Yin (2015) destaca que o 

método de investigação empírica é utilizado em variadas situações para fornecer conhecimentos 

específicos de fenômenos individuais, coletivos, sociais e políticos. A esse respeito, Coutinho 

reitera (2015, p. 335) que “[...] no estudo de caso, tal como a expressão indica, examina-se o 

caso em detalhe, em profundidade, no seu contexto natural, reconhecendo-se a sua 

complexidade e recorrendo-se para isso todos os métodos que se revelem apropriados.” 
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Nessa perspectiva, assim como esboça Gerring (2019), um estudo de caso se constitui 

em um trabalho altamente focado, que pressupõe tempo despendido pelos pesquisadores, tanto 

na estruturação do método, quanto na coleta e análise dos dados. Seguindo esse pressuposto, os 

fatos, assim como denomina Olsen (2015, p. 185), “[...] devem ser reunidos de múltiplas fontes 

para garantir que declarações inexatas sejam compensadas por outras opiniões.” 

Desse modo, no processo de recolha de dados, o estudo de caso recorre as várias técnicas 

próprias da investigação qualitativa, nomeadamente o diário de bordo, o relatório, a entrevista 

e a observação. Assim, a utilização destes diferentes instrumentos constitui uma forma de 

obtenção de dados de diferentes tipos, os quais proporcionam a possibilidade de cruzamento ou 

triangulação da informação (COUTINHO, 2015). 

Em conformidade com Yin (2016) e Stake (1999), o estudo de caso pode ser 

denominado de intrínseco e instrumental. No que se refere a primeira tipificação, diz-se de um 

estudo centrado em situação específica, escolhida por sua singularidade e intrínseco interesse 

ou prováveis revelações sem, contudo, considerar à sua aplicabilidade a outras situações de 

igual semelhança. Todavia, o estudo instrumental presume a análise de uma determinada 

conjuntura, que apesar de sua singularidade, está sendo realizado por causa de sua potencial 

aplicabilidade a outras situações análogas.  

Com respaldo em Yin (2015), a pesquisa de estudo de caso inclui tanto estudos de casos 

únicos, quanto de casos múltiplos. A essas duas dimensões, o autor destaca variantes, que 

subdivide-se em quatro tipos: projetos de caso único (holístico), projetos de caso único 

(integrado), projetos de caso múltiplos (holístico) e projeto de caso múltiplo (integrado).  

Nesse viés, embora todos os projetos possam conduzir investigações bem sucedidas, a 

escolha em realizar o estudo de caso único ou múltiplo, incide ao pesquisador decidir dentre as 

suas variações, a que melhor se adéqua às características da pesquisa. Em geral, o projeto único 

é de modo eminente justificável quando o caso apresenta um teste crítico de uma teoria 

existente; uma circunstância extraordinária ou peculiar; um caso comum; um parecer revelador; 

ou ainda, uma proposta longitudinal. Para Yin (2015), uma etapa crucial no projeto e na 

condução do caso único está atrelada a definição da unidade de análise (holístico), podendo ser 

integrado subunidades de análise, ampliando a complexidade do projeto (integrado). 

Nessa perspectiva, Coutinho (2015) apresenta, de forma sistematizada, as modalidades 

do estudo de caso, com a respectiva descrição de procedimento (figura 8): 
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Figura 8 - Modalidades e procedimentos do estudo de caso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Adaptado de Coutinho (2015). 

 

No tocante, a qualidade da pesquisa, Yin (2015) destaca a relevância da aplicabilidade 

de testes na pesquisa de estudo de caso, cujos conceitos incluem fidedignidade, credibilidade, 

confirmabilidade e fidelidade dos dados, expressos em quatro testes: 

a) Validade do constructo: implica o uso de múltiplas fontes de evidência (coleta de 

dados); estabelece encadeamento de evidências (coleta de dados); e, apresentam 

informantes-chave para a revisão do rascunho do relatório do estudo de caso 

(composição);  

b) Validade interna: realiza a combinação de padrão e a construção da explicação, 

abordando explicações rivais, assim como modelos lógicos (análise de dados); 

c) Validade externa: utiliza teoria nos estudos de caso únicos e a lógica da replicação 

nos estudos de caso múltiplos (projeto de pesquisa); 

d) Confiabilidade: emprega o protocolo do estudo de caso, desenvolvendo uma base de 

dados para o estudo de caso (coleta de dados). 

Em complementação, Yin (2015) acrescenta como prerrogativa indispensável a um bom 

investigador de estudo de caso a adoção de uma postura ética, que concilie o respeito aos 

colaboradores da pesquisa com a sua produção cientifica, o que implica seriedade e 



122 
 

autenticidade na busca, manipulação e registro das informações. Prodanov e Freitas (2013) 

alargam a reflexão, ressaltando a eminente conjunção dos termos “conduta” e “pesquisa”, como 

fatores preponderantes no delineamento de qualquer pesquisa cientifica que busque rigor e 

credibilidade.  

Outro aspecto relacionado à ética condiz com a conduta profissional do pesquisador, 

que deve, constantemente, manter-se informado sobre as pesquisas relacionadas à sua área de 

investigação, não apoiando seus resultados em proposições empíricas ou pouco fundamentadas 

(YIN, 2015). Stake (1999) reitera esboçando que o uso limitado de dados no estudo de caso, 

com apoio excessivo na interpretação, pode comprometer tanto a veracidade dos resultados 

como o percurso metodológico do estudo de caso. Para o autor “[...] la ética de la precaución 

no está reñida con la ética de la interpretación” o que pressupõe prudência, estudo detalhado e 

amplo do caso (STAKE, 1999, p. 23).  

Frente o exposto, é válido destacar tanto o potencial presente na investigação de estudo 

de caso, quanto arrolar as suas limitações no âmbito da pesquisa. Em meio as potencialidades, 

Coutinho (2015) destaca que o estudo profundo do caso revela novos conhecimentos, ao passo 

que o seu caráter sistematizador, porém flexível, ajuda a compreender aspectos importantes 

relacionados à área de investigação. Gerring (2019), reitera que a adoção do método pode 

desempenhar função diagnóstica, ajudando a confirmar, refinar ou refutar hipóteses 

previamente estabelecidas.  

No que concerne às limitações do estudo de caso, Bogdan e Biklen (1994) relatam: falta 

de rigor metodológico do pesquisador quanto ao planejamento, imprecisão na coleta e análise 

dos dados; dificuldade de generalização dos resultados; e tempo destinado à pesquisa. Desse 

modo, com vistas a reduzir os riscos metodológicos do estudo de caso, Coutinho (2015, p. 345) 

propõe a construção de um relatório que contemple:  

 
- A definição clara do ‘caso’ e a delimitação das suas ‘fronteiras’; - Descrição 

pormenorizada do contexto em que o caso se insere; - Justificação da pertinência do 

estudo e quais os objetivos gerais que persegue(o foco); - Identificação da estratégia 

geral, justificando as razões da opção por caso ‘único’ ou ‘múltiplo’; - Definir qual 

vai ser a unidade de análise (ou unidades de análise); - Fundamentação dos 

pressupostos teóricos que vão conduzir o trabalho de campo; - Descrição clara de 

‘como’ os dados serão recolhidos, ‘de quem’ e ‘como’; - Descrição pormenorizada da 

análise dos dados.  

  

Notadamente, o estudo de caso tem ganhado popularidade na investigação em Ciências 

Humanas e Sociais, como também na área da tecnologia educativa, considerando o número 

crescente de pesquisas realizadas nesse campo.  Nesse sentido, Coutinho e Chaves (2002, p. 

222) postulam que “[...] o estudo de caso é um desses referencias metodológicos com grandes 
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potencialidades para o estudo de muitas situações de investigação em TE.” Em ilustração, 

destacamos no quadro 4 algumas pesquisas concretizadas na área de tecnologia educativa, com 

base em estudo de caso: 

 

Quadro 4 - Pesquisas na área de Tecnologia Educativa com base em estudo de caso 

Autor (a) Investigação Ano Repositório pesquisado 

COUTINHO; 

CHAVES 

O estudo de caso na investigação 

em Tecnologia Educativa em 

Portugal 

2002 Repositórium – 

Uminho- Universidade 

do Minho 

FARIA; RAMOS Desafios e potencialidades das 

TIC no Jardim-de-Infância: o 

blogue como estratégia de 

aprendizagem e interação 

2007 Repositórium – 

Uminho- Universidade 

do Minho 

CARVALHO Educating teachers in ICT: from 

web 2.0 to mobile learning 

2011 RCAAP 

CAETANO O Papel do Software Educativo 

na Aprendizagem da 

Matemática. 

2012 Repositório da 

Universidade dos 

Açores 

BASTOS; RAMOS Tecnologias e Competências de 

Pensamento na Aprendizagem 

da Língua Estrangeira – Inglês 

2015 Repositórium – 

Uminho- Universidade 

do Minho 

ALVAREZ-

QUEIROZ; 

BLANQUICETT 

Percepciones de los docentes 

rurales sobre las TIC en sus 

prácticas pedagógicas 

2015 SciELO 

 

SILVA; SARTORI; 

MARTINI. 

As Tecnologias de Informação e 

Comunicação como Agentes de 

Integração do Currículo 

2017 Portal de Periódicos da 

CAPES 

MIRANDA; CRUZ Prestación del servicio de 

producción de tecnología 

educativa con base en las buenas 

prácticas de la librería ITIL 

2019 SciELO 

MONJELAT Programación de tecnologías 

para la inclusión social con 

Scratch: Prácticas sobre el 

pensamiento computacional en 

la formación docente 

2019 SciELO 

VIANA; AMANTE O Blogue na Aprendizagem da 

Linguagem Escrita: estudo de 

caso numa turma de 2º ano de 

escolaridade 

2019 RCAAP 

  Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

Frente ao exposto, utilizamos o estudo de caso como técnica da nossa pesquisa, 

preponderantemente, por possibilitar a observação detalhada do objeto de pesquisa (BOGDAN; 

BIKLEN, 1994) e sua relevância na área da Tecnologia Educativa (COUTINHO; CHAVES, 
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2002). Destarte, seguimos as premissas do estudo de caso único/holístico, com uma unidade de 

análise (YIN, 2015), do tipo situacional (COUTINHO, 2015).  

Para tanto, a investigação abordou o caso referente à “utilização de tecnologias digitais 

na educação infantil”. Como unidade de análise, delimitamos “[...] uma grelha de questões 

direcionadas ao professor sobre a formação na área tecnológica, conhecimento de apps voltados 

ao público infantil e a frequência de sua utilização no espaço escolar”, direcionada a dois grupos 

específicos, quais sejam: professores de uma Escola Municipal de Educação Infantil e a 

amostragem dos demais professores pertencentes ao quadro do município. Faz-se inferência ao 

estudo de caso intrínseco, que, centrado em situação específica, busca a compreensão do caso 

particular, que contém em si mesmo o interesse da investigação (YIN, 2016, p. 93).   

 

4.3.2 Pesquisa bibliográfica 

 

A pesquisa bibliográfica, assim como assinala Gil (2002), caracteriza-se pela busca e 

compilação de materiais produzidos e publicados nas diversas áreas de estudo, dentre os quais 

destacamos artigos científicos e livros utilizados como subsídio à investigação. Para Bastos 

(2016), a pesquisa bibliográfica tem como intencionalidade responder um problema, a partir da 

utilização de materiais científicos produzidos sobre o objeto de estudo, com observância à 

seleção de autores conceituados, que atendam o paradigma definido para o estudo. 

A esse tipo de pesquisa, Prodanov e Freitas (2013) chamam a atenção para a importância 

de uma verificação das fontes, evitando comprometer o caráter científico da investigação. Em 

orientação, os referidos autores ressaltam a importância da estruturação sistemática das etapas 

que a compõem, as quais são definidas em:  

a) escolha do tema;  

b) levantamento bibliográfico preliminar;  

c) formulação do problema;  

d) elaboração do plano provisório do assunto;  

e) busca das fontes;  

f) leitura do material;  

g) fichamento;  

h) organização lógica do assunto;  

i) redação do texto. 

Para tanto, em consonância com Bastos (2016), a pesquisa bibliográfica exige do 

pesquisador a definição de alguns critérios, dentre os quais são citados: priorização de títulos 
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originais em detrimento de traduções; autores clássicos e pesquisadores/especialistas com 

domínio teórico na área; utilização de artigos publicados tanto em periódicos técnico-científicos 

indexados quanto em anais de reuniões acadêmicas; e ponderação criteriosa do texto, visando 

o domínio das terminologias utilizadas pelos autores, aumentando, assim, a qualidade nas 

avaliações dos materiais consultados. Desse modo, a pesquisa bibliográfica possibilitará ao 

pesquisador o alcance de conclusões inovadoras, com base na apropriação de materiais 

científicos já produzidos (FONSECA, 2012).   

Nesse sentido, é necessário considerar como vantagem apontada por Gil (2002, p. 45) 

“[...] a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia 

pesquisar diretamente.” Essa vantagem torna-se particularmente relevante quando o tema a ser 

investigado requer o levantamento de dados disponíveis em diversas fontes, nos diferentes 

espaços geográficos (GIL, 2002). 

Destarte, nosso trabalho utilizou-se de pesquisa bibliográfica proveniente de fontes 

variadas, como livros, artigos científicos, teses e anais de reuniões acadêmicas, todos 

conceituados na área da educação infantil e tecnologia educativa. Como forma de 

aprofundamento teórico e qualificação da pesquisa, foram consultadas e referenciadas 

produções de autores em diferentes países, que alargaram o nosso conhecimento acerca do 

objeto de estudo, assim como demostra o quadro 5. 

 

Quadro 5 - Pesquisa por autor (a) e obra em outros países 

Autor/ano País de referência 

Alvarez-Queiroz; Blanquicett (2015); 

Monjelat (2019) 

Argentina 

Amante (2012); Caetano (2015); Faria e 

Ramos (2007);  

 

Portugal 

Ames (2016) Peru 

Gjalaj (2020) Kosovo 

Miranda; Cruz (2019) México 

Palomino (2017) Espanha 

Bottentuit Júnior; Menez; Wunsch (2018); 

Kenski (2013); Natalino; Tibúrcio (2018); 

Nunes; Couto (2017). 

 

Brasil 

   Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

4.4 Instrumentos da pesquisa 

 

Os instrumentos de pesquisa, assim como ressalta Bastos (2016), são os meios pelos 

quais o pesquisador conseguirá informações que auxiliem na compreensão da realidade, além 
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da pesquisa bibliográfica. Desse modo, nesta seção, discorremos sobre os questionários, o qual 

compõe o nosso instrumental de coleta de dados.  

 

4.4.1 Questionário 

 

De acordo com Fonseca (2012), notadamente nas ciências humanas, o questionário, 

assim como a entrevista, são os instrumentos de coleta de dados mais utilizados em pesquisas 

qualitativas. Adentrando nesse tópico, de forma especifica em questionários, nos reportamos a 

Gil (2002, p. 114), quando define esse instrumento como “[...] um conjunto de questões que 

são respondidas por escrito pelo pesquisado.” Em complementação, Flick (2013) destaca o 

caráter comparativo entre as respostas dos respondentes, o que permite maior conhecimento do 

grupo em estudo. 

Nesse sentido, entende-se que a finalidade do questionário é impetrar, de forma 

sistemática e estruturada, informações sobre as variáveis que interferem em uma investigação 

no tocante à amostragem definida, oferecendo ao pesquisador respostas pertinentes à 

sequenciação da investigação. A esse respeito, é pertinente destacar que na elaboração dos 

questionários é crucial traduzir os objetivos específicos da pesquisa em itens compreensíveis e 

rígidos ao mesmo tempo (FONSECA, 2012). 

No tocante ao tipo de perguntas, Libório e Terra (2015) destacam três tipos básicos: 

questões fechadas, abertas e relacionadas. Quanto à primeira especificação, compreende-se o 

conjunto de alternativas que suscita a escolha da opção que mais se aproxima à opinião do 

respondente. Respectivamente, a segunda definição caracteriza perguntas com respostas de 

cunho subjetivo, sem sugestões prévias de respostas. Por fim, as questões relacionadas integram 

o grupo que dependem basicamente das alternativas anteriores. 

Nessa perspectiva, considerando de forma incisiva os dois primeiros tipos de questões 

acima descritas, Hill e Hill (1998) apresentam, de forma sistematizada (quadro 6), as vantagens 

e as desvantagens das questões abertas e fechadas. 

 

Quadro 6 - Vantagens e desvantagens dos tipos de perguntas 

TIPO DE PERGUNTA VANTAGENS DESVANTAGENS 

 

 

PERGUNTAS 

ABERTAS 

✓ Podem dar mais informação 

✓ Muitas vezes dão 

informação mais “rica” e 

detalhada; 

✓ Por vezes dão informação 

inesperada. 

✓ Muitas vezes as respostas 

têm de ser “interpretadas”; 

✓ É preciso muito tempo para 

codificar as respostas; 

✓ Normalmente é preciso 

utilizar pelo menos dois 
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avaliadores na 

“interpretação” e 

codificação das respostas; 

✓ As respostas são mais 

difíceis de analisar numa 

maneira estatisticamente 

sofisticada e a analise requer 

muito tempo. 

 

PERGUNTAS 

FECHADAS 

✓ É fácil aplicar análises 

estatísticas para analisar as 

respostas; 

✓ Muitas vezes é possível 

analisar os dados de maneira 

sofisticada. 

✓ Por vezes a informação das 

respostas é pouco “rica”; 

✓ Por vezes as respostas 

conduzem a conclusões 

simples demais. 

  Fonte: Hill e Hill (1998, p.17). 

 

Nessa perspectiva, considerando a totalidade do instrumento de pesquisa, Marconi e 

Lakatos (2003) abordam alguns fatores favoráveis à aplicação de questionários e, em 

contraponto, destacam algumas fragilidades que podem comprometer a eficiência da coleta de 

dados.  Assim, como benefícios, são enunciados: economia de tempo, com possibilidade de 

recolha de grande número de dados; simultaneamente atinge um número considerável de 

pessoas; permite abranger diferentes áreas geográficas; em razão do anonimato, os informantes 

se sentem mais livres em suas respostas; o pesquisador não influencia as respostas, garantindo 

neutralidade; e o tempo maior disponibilizado para as respostas favorece o preenchimento. 

Outro aspecto a ser considerado, tanto na elaboração quanto na aplicação dos 

questionários, está relacionado com a crescente evolução tecnológica. Nesse viés, Coutinho 

(2015) ressalta que, tradicionalmente, o direcionamento das perguntas acontecia mediante 

envio de formulário impresso. Entretanto, com a propagação de tecnologias, o encaminhamento 

via internet passou a ser a forma mais habitual de aplicação de questionários através de recursos 

como os Formulários da Google, SurveyMonkey e LimeSurvey (CAETANO, 2017). 

Frente a esse contexto, Coutinho (2015) destaca duas vertentes: o auxílio ao 

investigador, em termos de economia de materiais e rapidez no envio e recebimento dos 

mesmos; em oposição, a dificuldade em adquirir os endereços eletrônicos dos inquiridos e, 

ainda, a constituição de amostras representativas, inerentes ao grupo restrito de usuários 

tecnológicos. 

Diante do exposto, nossa pesquisa pressupôs a aplicação de questionários aos 

professores de Educação Infantil do município, com envio em separado para os professores da 

Escola Municipal de Educação Infantil Carlos Alberto Dias do Rêgo, a fim de conhecermos o 
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nível de qualificação profissional na área de tecnologias digitais, como também a identificação 

da opinião dos docentes referente às contribuições das TDIC no processo de ensino, de forma 

ampla (município) e restrita (Escola). Ressaltamos, contudo, que o acesso ao referido 

instrumento de pesquisa foi formalizado mediante concordância com o “Termo de 

Consentimento e Livre Esclarecimento”, expresso no questionário (apêndice 01), direcionado 

de forma on-line, através dos Formulários Google.  

Para tanto, elaboramos o instrumento de pesquisa composto de vinte e cinco perguntas, 

com predominância de questões fechadas, uma vez que vinte e três referem-se a alternativas de 

múltipla escolha (92%), complementado com duas questões abertas (8%), que versam sobre a 

descrição de uma experiência educativa com software ou app educativo e menção nominal a 

cursos realizados nos últimos anos na área foco de estudo.   

Em sua estrutura, o questionário com escalas ordinal, de avaliação e conhecimento, com 

alternativas ímpares, subdivide-se em cinco partes, assim distribuídas: 1) Caracterização do 

perfil-pessoal/profissional; 2) Utilização de tecnologias; 3) Relação com as tecnologias na 

Educação Infantil; 4) O uso pedagógico de aplicativos no Ensino Infantil e; 5) Formação 

continuada em tecnologia. Como referência à elaboração, buscamos subsídio no questionário 

diagnóstico do programa Educação Conectada, aplicado em 2019 via plataforma PDDE 

Interativo69 que objetivou conhecer o grau de adoção de tecnologia na gestão e nas práticas 

pedagógicas. 

A estruturação das perguntas e do layout seguiu as orientações de autores como Hill e 

Hill (1998), Triviños (1987) e Olsen (2015), que preconizam, na parte inicial, a indicação da 

finalidade do questionário, com organização de blocos curtos, que obedeçam a uma ordem 

lógica na elaboração das perguntas. Em sua totalidade, os questionários devem limitar o 

máximo de três a quatro questões abertas, e, de forma geral, estar alinhado aos objetivos 

específicos, evitando a elaboração de perguntas pouco relevantes à pesquisa. No que concerne 

de forma especifica ao layout, Hill e Hill (1998, p. 52) chamam a atenção para o fato de que o 

questionário “claro e atraente aumenta a probabilidade de obter a cooperação dos 

respondentes”. 

 

4.4.1.1 Validação e pré-teste 

 

 
69 Link de acesso:  http://pddeinterativo.mec.gov.br/. 

http://pddeinterativo.mec.gov.br/
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As pesquisas que envolvem estudo de campo e utilizam-se de variados instrumentos 

suscitam, em conformidade com Gil (2002, p. 132), a realização de pré-teste, com o objetivo 

de: “[...] (a) desenvolver os procedimentos de aplicação; (b) testar o vocabulário empregado 

nas questões; e (c) assegurar-se de que as questões ou as observações a serem feitas possibilitem 

medir as variáveis que se pretende medir.” Prodanov e Freitas (2013) acrescentam, 

referenciando que pré-teste significa testar o questionário e/ou entrevista em uma pequena 

amostra, de modo que se possa analisar e eliminar problemas potenciais. (PRODANOV; 

FREITAS, 2013).  

Nesse sentido, é preponderante que o pré-teste seja realizado tanto com uma população 

similar a que será pesquisada, quanto por pesquisadores qualificados da área em estudo, para 

posterior codificação, análise e aprimoramento do instrumento de pesquisa, com vistas a obter 

as informações pretendidas. Desse modo, são minimizados os riscos dos respondentes 

depararem-se com questões ambíguas, repetidas e distantes do contexto da pesquisa (HILL; 

HILL, 1998).  

 Com base no exposto, o questionário da pesquisa passou por dois processos distintos 

de avaliação, que envolveu, em primeira instância, profissionais da área da Educação70 com 

experiência profissional na Educação Infantil e Curso Superior (docentes do curso de 

Pedagogia) e, subsequentemente, pelo crivo rigoroso do Comitê de Ética. No que se refere à 

primeira etapa de avaliação, a análise se deu a partir de um formulário, contendo as seguintes 

categorias preestabelecidas a priori: clareza das perguntas, opções de respostas, ordem das 

questões, questões parecidas ou repetidas, necessidade de mais perguntas e opinião geral sobre 

o questionário, conforme apêndice B.  De forma sumária, as observações versaram pela retirada 

da referência feita a laptop, dada a similaridade com o notebook, e pela inclusão da opção 

televisão (apêndice C). Em uma das análises, foi sugerido a ampliação do total de respostas a 

serem atribuídas nas questões 15 e 16, assim como a identificação de similaridades nas questões 

21 e 22, o que impeliu modificações em suas redações, de modo a especificar com maior clareza 

os objetivos das referidas questões. 

Como etapa posterior, o questionário, submetido ao Conselho do Comitê de Ética, 

através da Plataforma Brasil, recebeu indicação de clarificar no TCLE os sujeitos a quem os 

questionários estariam destinados e a forma como teriam acesso às questões. No entanto, não 

foram aferidas imprecisões na formulação das questões. Desse modo, em concordância com o 

 
70 Dois professores do Curso de Licenciatura em Pedagogia da Faculdade Evolução Alto Oeste Potiguar; duas 

professoras de Educação Infantil e uma Coordenadora Pedagógica, atuante em uma Instituição de Ensino Infantil 

(creche e pré-escola), com titulações que variaram entre: especialista, mestranda e doutorando. 
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Parecer 4.436.734 do Comitê de Ética em pesquisa da UERN (anexo A), o instrumento da 

pesquisa foi considerado aprovado para a sua aplicação.  

 

4.5 Técnicas de análise dos dados 

 

Em conformidade com Bogdan e Biklen (1994), analisar os dados em uma pesquisa 

corresponde ao processo de busca e de organização sistemática dos materiais acumulados no 

transcorrer do estudo, dentre os quais citamos: análise de questionários, formulários, transcrição 

de entrevistas e registros de observações de campo. Com referência aos autores supracitados, o 

objetivo da análise de dados pauta-se na aspiração de aumentar a compreensão acerca do objeto 

de estudo, conferindo confiabilidade aos pressupostos da pesquisa (BOGDAN; BIKLEN 1994).  

Sendo assim, a nossa pesquisa, de natureza mista, com recurso a estudo de caso, utilizou 

como instrumentos para coleta de dados: questionário de perfil de formação dos docentes em 

Tecnologias Digitais e preenchimento de formulário do quantitativo das TDIC. Para tanto, 

como aporte para análise dos dados recolhidos em campo, faremos uso da análise estatística 

(questões fechadas do questionário e formulário de levantamento de equipamentos), análise de 

conteúdo (questões abertas do questionário) e triangulação dos dados. 

A definição pelas técnicas de análise buscou a adequação com os instrumentos de coleta 

de dados, os quais estão interligados com os objetivos da pesquisa, conforme apresentado no 

quadro 7. 

 

Quadro 7 - Relação entre objetivos, instrumentos da pesquisa/ técnicas de análise de 

dados 

Objetivos Específicos (OE) Instrumento de Coleta de 

Dados 

Técnica de Análise de 

Dados 

Conhecer o nível de 

qualificação profissional 

dos professores da educação 

infantil, no que se refere às 

tecnologias digitais. 

Questionários aos professores Análise estatística 

Identificar a opinião dos 

docentes referente aos 

contributos das TDIC para o 

ensino. 

Análise bibliográfica Análise de conteúdo 

Questionários aos professores Análise estatística 

Conhecer os equipamentos 

tecnológicos existentes nas 

instituições infantis do 

município. 

Formulário de equipamentos Análise estatística 

Análise bibliográfica Análise de conteúdo 
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Objetivos Específicos (OE) Instrumento de Coleta de 

Dados 

Técnica de Análise de 

Dados 

Analisar possibilidades e 

desafios na prática da 

educação tecnológica no 

contexto da Educação 

Infantil. 

Questionários aos professores Análise estatística 

  Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

No que se refere à análise estatística, Gil (2002) e Battisti e Battist (2008) reforça que 

grande parte dos estudos de campo suscitam a análise estatística de dados, sobretudo quando se 

utilizam de questionários ou formulários para a coleta de dados. Nessa conjuntura, utilizamos 

a análise estatística para analisar os dados coletados pelos questionários destinados aos 

professores de Educação Infantil, o qual traçou o perfil profissional, a utilização das tecnologias 

no cotidiano e sua relação no contexto da educação infantil, o entendimento acerca do uso de 

app no ensino infantil, e, por fim, a formação continuada na área tecnológica.  

Com enfoque na análise de conteúdo, Triviños (1987) destaca ser um método que pode 

ser aplicado tanto em pesquisas com abordagem quantitativa, quanto qualitativa. De modo 

geral, pode ser classificada como sendo um conjunto de técnicas, precisamente de análise das 

comunicações, visando por meio de procedimentos sistemáticos e de descrição do conteúdo, 

obter indicadores que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção e recepção das mensagens adquiridas na coleta de dados (BARDIN, 2011).  

Para Bardin (2011, p. 36), a análise de conteúdo “[...] é um método muito empírico, 

dependente do tipo de ‘fala’ a que se dedica e do tipo de interpretação que se pretende como 

objetivo.” Diante desse pressuposto, realizamos a análise de conteúdo considerando as três fases 

propostas por Gil (2002) e Coutinho (2015), que correspondem a: 1) pré-análise, onde se 

procede à escolha dos documentos, formulação de hipóteses e preparação do material a ser 

analisado; 2) exploração do material, que prediz a escolha das unidades, a enumeração e a 

classificação; e 3) tratamento dos resultados, com base na inferência e interpretação dos dados. 

Nessa perspectiva, à triangulação dos dados, Prodanov e Freitas (2013) asseveram que 

a confiabilidade de um estudo de caso poderá ser garantida pela utilização de várias fontes de 

evidências. Yin (2015) ratifica essa afirmação enfatizando que uma das prerrogativas mais 

importantes oferecidas pela utilização de fontes múltiplas de evidências está relacionada ao 

desenvolvimento de linhas convergentes de investigação. Nesse sentido, “[...] qualquer achado 

ou conclusão do estudo de caso é, provavelmente, mais convincente e acurado se for baseado 
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em diversas fontes de informação, seguindo uma convergência semelhante.” (YIN, 2015, p. 

124). 

Segundo Prodanov e Freitas (2015), a literatura apresenta quatro tipos de triangulação 

de fontes de dados, assim descritos: 

a) Triangulação de dados: tipologia mais utilizada pelos investigadores, que intercruza 

dados provenientes de diferentes fontes, aumentando a confiança e credibilidade no 

estudo; 

b) Triangulação de pesquisadores: os dados são avaliados por pesquisadores distintos 

que designam suas posições sobre os resultados do estudo; 

c) Triangulação de teorias – define a leitura dos dados pela perspectiva de diferentes 

teorias; 

d) Triangulação metodológica: utiliza-se de diferentes metodologias na condução da 

pesquisa para obtenção de dados. 

Diante do exposto, conforme as características da nossa pesquisa, utilizamos como 

técnicas de análise dos dados a triangulação da teoria. Essa escolha justificou-se pelos aspectos 

comparativos estabelecidos entre os dados recolhidos com o aporte teórico consultado, assim 

como por utilizarmos o questionário como fonte de informação. 

 

4.6 Amostra da pesquisa: colaboradores e espaço escolar  

 

Com respaldo em Gil (2002), é cada vez mais frequente a utilização de amostra, que se 

constitui como sendo uma pequena parte dos elementos que compõem o universo da 

investigação. Prodanov e Freitas (2013) reiteram afirmando que as pesquisas realizadas na 

esfera das ciências sociais abrangem um universo de elementos de maior amplitude, que se 

torna difícil considerá-los em sua totalidade.  

Dessa forma, definir uma amostra em um projeto de pesquisa significa selecionar os 

colaboradores que participarão de um estudo, em representatividade a uma população – público 

alvo da análise. A esse respeito, Coutinho (2015, p. 89) esclarece que “[...] amostra é o conjunto 

de sujeitos (pessoas, documentos, etc.) de quem se recolherá os dados e deve ter as mesmas 

características das da população de onde foi extraída.” 

Em conformidade com autores como Coutinho (2015), Prodanov e Freitas (2013) e 

Laville e Dionne (1999), a técnica de amostragem pode dividir-se em dois tipos distintos: a 

amostragem probabilística e a não probabilística. No tocante à amostragem probabilística, a 

escolha dos colaboradores acontece de forma aleatória, “fruto apenas do acaso” (COUTINHO, 
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2015, p. 91), e pode ser classificada como amostragem aleatória, aleatória sistemática, 

estratificada, por agrupamentos e por etapas. Já a amostra não probabilística (não casuais) 

consiste na definição dos colaboradores da pesquisa, selecionados de forma intencional pelo 

pesquisador (PRODANOV; FREITAS, 2013), podendo ser qualificada como: amostras por 

acessibilidade ou conveniência, intencionais ou de seleção racional, por cotas, acidental e bola 

de neve (COUTINHO, 2015, PRODANOV; FREITAS, 2013). 

Ante o exposto, nossa pesquisa se constituiu a partir de uma amostra não probabilística 

por conveniência, uma vez que a coleta dos dados se deu em um grupo de professores já 

constituído da rede Municipal de Ensino de São Miguel/RN. O grupo de colaboradores da 

pesquisa foi composto por quarenta e cinco professores, que representam 74% do universo de 

sessenta e um profissionais alocados em doze dentre treze escolas da rede, subdivididos em 

turmas de Brinquedoteca, Creche, Pré-Escola I e II. 

Desse modo, apresentaremos, separadamente, o ambiente da nossa pesquisa, detalhado 

na caracterização do Município e do espaço escolar da Escola Municipal de Educação Infantil 

Carlos Alberto Dias do Rêgo, uma vez que no corpus de análise foram estabelecidos paralelos 

ao contexto educacional da referida instituição, que concentra o maior número de professores e 

alunos da Educação Infantil. Posteriormente, caracterizamos, a nível de munícipio, os 

colaboradores que compõem a amostra de nossa investigação. 

 

4.6.1 Caracterização do Munícipio de São Miguel 

 

O município de São Miguel localiza-se no interior do Estado do Rio Grande do Norte, 

de forma específica, na região do Alto Oeste Potiguar, a uma distância de 441 quilômetros da 

capital do Estado – Natal. Ocupa uma área territorial de 171,691 km², com uma população 

aferida no último Censo (2010) de 22.157 habitantes, sendo considerado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) como o vigésimo quinto mais populoso do estado 

e o primeiro de sua microrregião.  

Sua origem se deu no século XVIII, mais precisamente no dia 29 de setembro de 1750, 

com a chegada da comitiva Portuguesa liderada por Manoel José de Carvalho, sendo o marco 

de fundação historicamente registrado às margens de uma lagoa, denominada pelo português 

de ‘Lagoa de São Miguel”. Inicialmente, dependente do município de Portalegre e, 

posteriormente, do município de Pau dos Ferros, São Miguel demarcou o início de sua história 

política em 11 de dezembro de 1875, data essa que delimita seu desmembramento de Pau dos 
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Ferros. Como principal atividade econômica, a cidade destaca-se pela produção agrícola, 

considerando, para tanto, a predominância de habitação na zona rural, o que a difere de 

municípios circunvizinhos. 

No tocante à educação, no decurso desse período, gradativamente Escolas foram sendo 

construídas com o intuito de atender à população nas diferentes dimensões geográficas (zona 

urbana e rural), assim como aos diferentes públicos (infantil, fundamental, médio e educação 

de jovens e adultos). Notadamente no período atual, em se tratando de Escolas de Educação 

Infantil, o município conta com um total de treze escolas da rede pública de ensino e uma da 

rede privada, localizadas nas zonas urbana e rural, que atendem crianças na faixa etária de 

berçário, creche e pré-escola. 

Em seu quadro docente, no que tange às escolas públicas (foco de nossa investigação), 

o município dispõe de um total de sessenta e um profissionais que atendem, no ano de 2021, 

um quantitativo de 1003 (hum mil e três) crianças regularmente matriculadas na Educação 

Infantil). Em sua infraestrutura, são nomeadamente escolas que ofertam em caráter exclusivo a 

etapa da Educação Infantil (três intuições, sendo uma destas denominada Proinfância) e, em 

simultâneo, Educação Infantil e ensino fundamental (dez escolas) – destas, quatro com turmas 

extensivas até o 9º ano. Em ilustração, o gráfico 2 indica o panorama do município no que 

concerne ao atendimento das crianças nessa etapa de ensino. 

 

Gráfico 2 - Panorama do município em relação ao quantitativo de escolas 

 

 

 

  

 

 

 

 

        Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

Conforme apresentado, o município concentra o maior número de escolas de Educação 

Infantil nas instituições localizadas na zona rural (n=8; 62%), em sua maioria conjugadas com 

turmas do Ensino Fundamental (n=10; 77%), sendo relevante, ainda, o destaque para o 
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agrupamento de crianças de diferentes faixas etárias em uma mesma sala de aula (n=8; 62%), 

o que caracteriza um desafio maior para os profissionais de ensino.  

 

4.6.2 Caracterização da escola 

 

A Escola, parte do contexto de nossa investigação, está localizada no Município de São 

Miguel, interior do Estado do Rio Grande do Norte, região do Alto Oeste Potiguar, com sede à 

Rua Deputado Hesíquio Fernandes, nº 591. A escolha em aprofundar aspectos inerentes à 

utilização das tecnologias na instituição deu-se em decorrência de três aspectos preponderantes: 

quantitativo de alunos, haja vista a Escola concentrar o maior número de matrículas de crianças 

na etapa da Educação Infantil; ser o universo de trabalho onde a pesquisadora desenvolve a 

função de supervisora escolar; e, ainda, pela necessidade percebida, no âmbito da instituição, 

de trabalhar pedagogicamente recursos tecnológicos. 

Mediante o exposto, na pesquisa será considerada a realidade da Escola Municipal de 

Educação Infantil Carlos Alberto Dias do Rêgo (denominada EMEICA), criada pelo Decreto 

nº 02/79, com autorização para ministrar Educação Infantil e Ensino Fundamental de 1ª a 4ª 

série, e, posteriormente, a Educação de Jovens e Adultos, sendo esta modalidade de ensino 

oferecida até o ano de 2004. Em 2007, a Escola passa a funcionar somente com turmas de 

Educação Infantil, de forma especifica com crianças na faixa etária de quatro e cinco anos de 

idade, sendo posteriormente ampliada a oferta a crianças de três anos.   

A Escola supracitada dispõe, em sua estrutura física, de treze salas de aula (três com 

espaço inadequado para a quantidade de crianças), uma diretoria, uma secretaria, uma sala de 

professores e outra específica para o apoio pedagógico. A instituição dispõe, ainda, de dois 

banheiros adaptados às crianças, dois para uso de adulto, um almoxarifado, uma cozinha interna 

e uma cozinha industrial que fornece alimentos para as instituições municipais, construída nas 

dependências da Escola. Para as atividades extrassala, as crianças têm à disposição uma 

brinquedoteca, uma sala de vídeo (único espaço climatizado), pátios interno e externo para 

recreação, e uma casinha de taipa para atividades diversificadas.  

No que concerne aos recursos humanos, o quadro funcional é formado por seis 

funcionários do corpo administrativo, técnico e pedagógico; vinte e sete professoras, sendo 

vinte e cinco regentes de sala de aula e duas que trabalham na brinquedoteca; dois guardas; e 

sete funcionários que compõem o quadro de auxiliares de serviços gerais e coordenadoras de 

ônibus, todos com suas devidas funções, titulação, carga horária e situação funcional conforme 

determinações de contratação. 
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Como positivo, são observadas as boas relações entre a escola e a família, contribuindo, 

dessa forma, para o fortalecimento do trabalho pedagógico. No cotidiano, é frequente a 

participação de um número considerável de pais, tanto nas reuniões previamente agendadas, 

quanto nos eventos realizadas no decorrer do ano. Para algumas famílias, a visita acontece 

também na rotina diária de levar e buscar a criança à Escola. A esse respeito, é importante 

referenciar que parte das crianças faz uso do transporte escolar (ônibus), no deslocamento 

diário, uma vez que residem em bairros distantes da Unidade de Ensino.  

No tocante aos recursos financeiros, a instituição é mantida com recursos oriundos do 

Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE71, complementados pela esfera municipal, que se 

torna responsável pela reposição de materiais de expediente e limpeza consumidos no decorrer 

do ano, como também manutenção de equipamentos tecnológicos (consertos em geral e 

abastecimento de impressora). 

 

4.6.3 Caracterização dos colaboradores da pesquisa 

 

O grupo de colaboradores da nossa investigação, composto por uma amostragem de 45 

professores, que corresponde a 74% do corpo docente do município, será caracterizado a seguir, 

no que concerne a gênero, grau de formação, ano de conclusão, idade, tempo de atuação 

profissional, carga horária de trabalho e turmas em que lecionam. 

No que corresponde ao gênero, o quadro é predominantemente formado pelo gênero 

feminino (n=44; 98%). Quanto ao grau de formação acadêmica, em sua totalidade, os docentes 

possuem graduação em Pedagogia e, em sua maioria (n=38;84%), especialização na área da 

educação como formação complementar de sua carreira, com cursos que variam entre Educação 

Infantil, Metodologia do Ensino Fundamental e Médio, Didática e Metodologia do Ensino 

Básico, Atendimento Educacional Especializado, Psicopedagogia Clínica e Institucional, 

Educação e Linguagem para a Multiculturalidade, Docência na Educação Infantil e nos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental e Gestão Escolar e Municipal. Torna-se relevante mencionar a 

inexistência, atualmente, de professores com títulos de mestrado e doutorado, conforme 

especificado na tabela 3. 

 

Tabela 3 - Professores por grau acadêmico 

Grau Nº % 

Graduação 45 100 

 
71 Dados fornecidos pela gestora. 
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Especialização na área da educação 38 84 

Mestrado - - 

Doutorado - - 
                                  Fonte: Elaborada pela autora (2021). 

 

Em se tratando do ano de conclusão da graduação, observou-se o período compreendido 

entre 1990 e 2019, com número maior registrado no intervalo de 2010 a 2014 (n=20; 44%), 

assim como explicita a tabela 4: 

 

Tabela 4 - Professores por ano de conclusão 

Categorias Nº % 

1990-1999 3 7 

2000-2004 17 38 

2005-2009 2 4 

2010-2014 20 44 

2015-2019 3 7 

Total 45 100 
                                  Fonte: Elaborada pela autora (2021). 

 

No que corresponde à idade dos docentes, as informações obtidas demostraram um 

grupo diversificado, com variações registradas entre 21 e 60 anos, com média de 40,33%, 

segundo tabela 5.  

 

Tabela 5 - Professores por idade 

Categorias Nº % 

60 anos ou mais 1 2 

50-59 5 11 

40-49 19 42 

30-39 17 38 

20-29 3 7 

Total 45 100 
                                  Fonte: Elaborada pela autora (2021). 

 

Os dados relativos ao tempo de atuação profissional expressam experiências que variam 

de 0 a 26 anos de exercício no magistério, segundo informações descritas na tabela 6, com 

média de experiência observada de 16,7 anos.   

 

Tabela 6 - Professores por tempo de atuação profissional 

Tempo de atuação no magistério Nº % 

Acima de 25  1 2 

21- 25  16 35 
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16- 20 7 15 

11- 15 1 2 

6 - 10  7 15 

0-5 13 29 

Total 25 100 
                                  Fonte: Elaborada pela autora (2021). 

 

No que se refere à carga horária de trabalho, um professor cumpre a função docente com 

jornada de 20h/a, sete professores com um total de 30h/a, trinta e cinco seguem as prerrogativas 

de 40h/a semanais, e duas no regime de 60h/a, conforme demostra a tabela 7. A esse respeito, 

ressaltamos que o município segue as orientações legais de redução do terço da carga horária, 

assim como determina a Lei nº11.738 de 16 de julho de 2008. 

 

Tabela 7 - Professores por distribuição de carga horária 

Carga horaria contratual Nº % 

20 horas-aula 1 2 

30 horas-aula 7 15 

40 horas-aula 35 78 

60 horas-aula 2 4 

Total 45 100 
                                  Fonte: Elaborada pela autora (2021). 

 

No que concerne à distribuição em turmas/séries, as professoras são alocadas em salas 

de berçários (bebês), creches (crianças bem pequenas) e pré-escola I e II (crianças pequenas)72, 

segundo ilustração da tabela 8, que demostra que, em sua maioria, os professores estão 

distribuídos em turmas de crianças pequenas (n= 27; 60%). 

 

Tabela 8 - Professores por distribuição de turma 

Turma Nº % 

Brinquedoteca 1 2 

Berçário 2 5 

Creche 15 33 

Pré-Escolar I 14 31 

Pré-Escolar II 13 29 

Total 45 100 
                                  Fonte: Elaborada pela autora (2021). 

 

De forma geral, caracterizamos o perfil do corpo docente do Município lócus da 

pesquisa como sendo 98% do gênero feminino, grande parte com habilitação acadêmica em 

 
72 Terminologia sugerida pela BNCC. 
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nível de especialista na área da educação (84%), com graduação concluída, em grande parte, no 

período compreendido entre 2010 a 2014 (44%), e maior registro de idade entre 40 e 49 anos 

(42%). No que condiz ao tempo de atuação no magistério, a variação aponta que a maior parte 

das docentes possui de 21 a 25 anos de experiência profissional (35%), com predominância de 

carga horária de trabalho em 40h/a (78%), e alocados em maior quantidade nas turmas de pré-

escola I (31%). 

 

4.6.4 As Tecnologias na Educação Infantil 

 

Diante da proposta de trabalhar tecnologias digitais no contexto da Educação Infantil, 

um dos grandes desafios elencados pelos profissionais das escolas públicas refere-se aos poucos 

investimentos nessa área, o que implica um reduzido acervo de equipamentos para uso com as 

crianças (AMANTE, 2011; GONÇALVES, 2017). Esse fato, assim como asseverou Behenck 

e Cunha (2013), decorre da disparidade de equipamentos tecnológicos normalmente existentes 

nas escolas de Ensino Fundamental e Médio (tablets, laboratórios de informática e lousas 

digitais e laptop), opostas ao acervo das instituições de Educação Infantil (TV, DVD, projetor 

integrado e aparelho de som). 

Essa realidade apresenta, de igual modo, semelhança com onze das treze instituições de 

Educação Infantil do município, que em seu acervo dispõem de poucos equipamentos 

tecnológicos e midiáticos para uso com as crianças, dentre os quais listamos: aparelho de DVD, 

TV, notebook (manuseado pelo professor), aparelho de som, caixa de som amplificada, projetor 

integrado e data show – utilizados normalmente como forma de introduzir ou retomar um tema 

em estudo. No tocante às demais instituições, torna-se salutar a existência de laboratórios de 

informática, o que, consequentemente, em termos de registro, amplia o quantitativo de recursos 

existentes nas escolas. Todavia, torna-se preponderante ressalvar que a utilização desses 

computadores, em específico, acontece de forma preponderante nas turmas do Ensino 

Fundamental – anos iniciais e finais –, considerando, para tanto, que a existência dos 

laboratórios de informática foram registrados em escolas que atendem de modo conjugado 

Ensino Infantil e Fundamental.  

Notadamente, na EMEICA, os recursos limitam-se ao quantitativo de uma TV, um 

aparelho de DVD, dois notebooks, um data show, um projetor integrado, seis aparelhos de som, 

duas caixas de som amplificadas e dois computadores de mesa (uso administrativo), para um 

contingente de vinte e cinco turmas. Dada essa realidade, a utilização dos recursos acontece de 

forma previamente agendada, sendo registrados, em alguns casos, o uso do equipamento 
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pessoal do professor na dinamização da aula (notebook, tablet, celular e som), demostrando, 

nesse último caso, maior interesse por parte do docente em integrar recursos tecnológicos no 

trabalho pedagógico com as crianças. 

De forma precípua, a realidade denota a carência de investimentos tecnológicos nas 

escolas de Educação Infantil, reforçando a pouca atenção à inserção pedagógica de algum tipo 

de aplicativo ou dispositivo móvel nessa etapa de ensino.  

 

4.7 Tecnologias na pesquisa educacional 

 

Com respaldo em Caetano (2017), as tecnologias apresentam grandes contribuições na 

área da pesquisa educacional, por possibilitar a otimização de processos referentes à pesquisa 

bibliográfica, gestão de recursos bibliográficos, organização e planejamento da pesquisa, 

aplicação de questionários, análise e tratamento dos dados, assim como divulgação dos projetos 

de pesquisa. Destarte, a nossa pesquisa recorrerá a recursos tecnológicos no decorrer dos vários 

processos acima descritos, tendo como suporte as contribuições de Caetano (2017), Coutinho 

(2000), Ramos (2005) e Yin (2016). 

Desse modo, para a construção das nossas bases teóricas, optamos por utilizar pesquisa 

nos repositórios científicos que depositam artigos científicos, dissertações e teses aprovadas 

pela comunidade cientifica (quadro 8). Para tanto, a pesquisa seguiu os critérios 

preestabelecidos pela pesquisadora no que se refere à temática da pesquisa, dividida em duas 

categorias de discussão – “Tecnologias Digitais na Educação: perspectivas e desafios” e 

“Educação Infantil e os seus desdobramentos na história” –, e ano de publicação, com 

preferência instituída aos últimos dez anos, dada a transitoriedade do tema em estudo.  

 

Quadro 8 - Principais repositórios científicos utilizados na pesquisa 

Repositório científico 

 

Endereço eletrônico 

Portal de periódicos da Capes https://www.periodicos.capes.gov.br/ 

Scientific Electronic Library Online - 

SciELO 

https://scielo.org/ 

Repositório Científico Aberto de Portugal https://www.rcaap.pt/ 

ERIC-Education Resource Information 

Center 

https://eric.ed.gov/ 

Repositorium – Uminho – Universiade do 

Minho 

https://repositorium.sdum.uminho.pt/ 

Pontifícia Universidade Católica do Paraná - 

PUCPR 

https://www.pucpr.br/ 

  Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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É válido mencionar que a busca nos repositórios ocorreu desde a fase inicial da nossa 

pesquisa, com o levantamento bibliográfico preliminar, perdurando em fases subsequentes da 

construção da nossa discussão teórica. Ainda, para além da pesquisa em repositórios, incluímos 

a utilização de alguns recursos tecnológicos que auxiliaram nas etapas de organização e 

gerenciamento de referências bibliográficas, na organização de figuras e mapas conceituais, 

distribuição de questionários e análise de dados de natureza qualitativa e quantitativa, assim 

como demonstra o quadro 9. 

 

Quadro 9 - Recursos tecnológicos a serem utilizados na pesquisa 

Recurso 

Tecnológico 

Especificação Endereço eletrônico 

 

Mendeley 

Software destinado ao 

gerenciamento de referências 

bibliográficas, com 

possibilidade de colaboração 

on-line. 

 

www.mendeley.com 

 

 

X-Mind 

Software que possibilitará a 

representação gráfica do 

designe da pesquisa e criação 

de figuras. 

 

https://www.xmind.net/ 

Popplet Ferramenta que auxiliará na 

organização das ideias e 

elaboração de mapas mentais. 

http://popplet.com/ 

Google Drive Possibilitará a elaboração e 

distribuição de questionários. 

https://www.google.com.br/drive/ 

Excel Com aplicação na construção 

de folhas de cálculo 

https://products.office.com/pt-

br/excel 
  Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

Com base no quadro exposto, o Mendeley foi utilizado no decorrer de toda a pesquisa, 

mediante o gerenciamento dos artigos científicos e demais referências nele armazenadas, com 

recurso de integração à rede social para pesquisadores. O software nos permitiu ainda a conexão 

com o processador de texto, adequando as citações e referências no final do texto com as normas 

estabelecidas na ABNT73 (CAETANO, 2017). 

No que se refere ao X-Mind e ao Popplet, produzidos para a criação de mapas 

conceituais, utilizamos na sistematização e preparação do design da pesquisa e dos descritores 

utilizados, apresentados anteriormente na representação das figuras 6 e 7, respectivamente. Em 

etapas posteriores, tanto o X-Mind quanto o Popplet foram usados para a elaboração de figuras 

 
73 Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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e esquemas que ilustraram a análise e exposição dos resultados. A esse respeito, Yin (2016, p. 

201) delineia que “[...] programas de computador podem ser de grande auxílio ao testar 

diferentes maneiras de recompor os dados, [..] de acordo com outros tipos de arranjos, inclusive 

matrizes e mapas conceituais.” 

Por fim, o Google Drive constituiu-se como ferramenta utilizada nos formulários 

enviados aos professores. Suas funcionalidades permitiram redução no tempo demandado à 

estruturação, formatação e envio dos questionários aos professores, assim como a aplicabilidade 

da pesquisa. A partir do seu uso, foi viabilizado o tratamento estatístico com apresentação dos 

resultados expressos em gráficos e tabelas, gerados em planilhas e folhas de cálculo 

pertencentes ao Excel. 

 

4.8 Ética e o papel do pesquisador 

 

A ética sempre esteve em cenário de discussão nas diferentes esferas sociais, presente 

desde o pensamento desenvolvido na perspectiva aristotélica – que presumia a vivência 

igualitária e justa em sociedade –, sendo ainda mais intensa nos dias atuais, quando a sua 

discussão se entrelaça à conduta moral da sociedade vigente. Nesse viés, torna-se preponderante 

pensarmos que os conceitos relacionados à ética sofreram modificações decorrentes dos 

aspectos culturais, temporais e espaciais de cada sociedade, dada a subjetividade do que seja 

um comportamento coerente, respeitoso e humanístico (AMARAL FILHO, 2017). 

Para tanto, não serão abordados os conceitos de ética em suas diferentes concepções, 

assentadas desde a antiguidade até a contemporaneidade, pois nossa reflexão incide sobre o 

papel do pesquisador, notadamente, na área de Ciências Humanas e Sociais. Todavia, em 

contextualização à nossa discussão, nos reportamos ao conceito de ética trazido por Macedo e 

Caetano (2018, p. 56), quando a caracterizam na perspectiva de ciência, que, embora se 

correlacione ao comportamento humano (visão que se estabelece do outro, com o outro e 

consigo), pode ser analisada, investigada e contestada, como parte do “[...] campo da 

racionalidade cientifica.”  

Nesse escopo, mormente no âmbito da pesquisa, a ética transcende o caráter empírico e 

assume rigor normativo, no que corresponde à observância aos princípios éticos estabelecidos 

pelo sistema CEP/CONEP74, à responsabilidade social na devolutiva da pesquisa, e excessivo 

 
74 Comitê de ética em Pesquisa (CEP) – Colegiado interdisciplinar, de caráter consultivo, deliberativo e educativo, 

criado com objetivo resguardar os colaboradores da pesquisa em sua integridade e responsabilidade. 
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cuidado quanto à prática intencional ou involuntária do plágio, que resulta na transgressão do 

que sejam direitos de outrem (LIMA et al., 2012; TAGATA, 2008). Assim como assevera 

Minardes (2017), em tempos atuais, uma das maiores preocupações da Associação Nacional de 

Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (Anped), assim como dos Programas de Pós-

Graduação em educação, relacionam-se a problemas éticos na pesquisa. 

 Em normativa, a resolução 510, de 7 de abril de 2016, prevê, em seus artigos, normas 

aplicáveis especificamente a pesquisas na área de Ciências Humanas e Sociais, que de forma 

direta promovam o contato com pessoas. A estrutura dos seus artigos destaca, de forma clara, 

a responsabilidade do pesquisador durante o processo de investigação, no que concerne, 

sobretudo, ao compromisso em resguardar a privacidade, integridade psíquica, moral e material 

dos colaboradores, os quais se assentam nos capítulos I e II75 da referida resolução. São ainda 

expressos os protocolos a serem seguidos durante o processo consultivo da pesquisa junto ao 

CONEP e os direitos dos participantes da pesquisa, salvaguardados no artigo 9º do Capítulo III 

(Do Processo de Consentimento e do Assentimento Livre e Esclarecido), a saber: 

 

Artigo 9º: São direitos dos participantes: I – ser informado sobre a pesquisa; II – 

desistir a qualquer momento de participar da pesquisa, sem qualquer prejuízo; III – 

ter a privacidade respeitada; IV – ter garantia à confidencialidade das informações 

pessoais; V- decidir se sua identidade será divulgada e quais são, dentre as 

informações que forneceu, as que podem ser tratadas de forma pública; - VI – ser 

indenizado pelo dano recorrente da pesquisa, nos termos da Lei; e VII – o 

ressarcimento das despesas diretamente decorrentes de sua participação na pesquisa 

(BRASIL, 2016, p. 34). 

 

Diante do artigo exposto, torna-se importante referenciarmos o artigo 15, que trata do 

Registro do Consentimento e do Assentimento pelo qual o participante – ou responsável legal 

– assevera a anuência livre e esclarecida da participação na pesquisa, atestando conhecimento 

dos seus objetivos, procedimentos e riscos. A esse respeito, Araújo (2003) reforça que o termo 

de consentimento livre e esclarecido não se constitui em uma exigência da investigação 

científica exclusiva do Brasil, mas também dos códigos de ética internacionais, por ser 

considerado um dos pilares da ética em pesquisa.  

É contundente ressalvarmos que, anterior à resolução supracitada, o CNS marcou o 

início da normatização da pesquisa ética no Brasil a partir da institucionalização da Resolução 

196, de 10 de outubro de 1996, onde se deu a criação de um Sistema Nacional de Ética e das 

 
Conselho Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) – instância colegiada agregada ao Conselho Nacional de 

Saúde (CNS), instituída conforme Resolução 196/96, de natureza consultiva, deliberativa e normativa. 

(ARAÚJO, 2003).         
75 Capítulo I – Dos Termos e Definições; Capítulo II – Dos Princípios Éticos das Pesquisas em Ciências Humanas 

e Sociais.  
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comissões do CONEP. Posteriormente, em 12 de outubro de 2012, passa a vigorar a Resolução 

466/12, aprovada pelo CNS, com regulamentações estabelecidas às pesquisas com seres 

humanos, e a criação do CEP/CONEP e da Plataforma Brasil, que se constitui, até os dias atuais, 

em uma base nacional e unificada de registro e avaliação metodológica das pesquisas com seres 

vivos, tanto em áreas relacionadas à biomédica, quanto às Ciências Humanas e Sociais 

(AMARAL FILHO, 2017; MAINARDES, 2017).  

Nesse contexto, Fernandes (2016) chama a atenção para a ética na realização de 

pesquisas envolvendo crianças, de forma a concebê-las para além do seguimento rigoroso 

estabelecido pelos protocolos e códigos de ética, que preveem a obrigatoriedade do pesquisador 

“[...] adotar todas as medidas cabíveis para proteger o participante, quando criança, adolescente, 

ou qualquer pessoa cuja autonomia esteja reduzida [...].” (BRASIL, 2016). Para a autora acima 

referenciada, a investigação com o público infantil requer sensibilidade e respeito ontológico à 

sua alteridade, de forma que as manifestações das crianças, quer sejam em atitudes quer sejam 

em vozes, não sejam convertidas na perspectiva do pesquisador (FERNANDES, 2016). 

Na mesma direção, Tagata (2008) e Mainardes (2017) destacam como campo sensível 

da discussão ética, mormente nos espaços acadêmicos, a prática do plágio, que deriva da 

apropriação, sem autorização, de materiais produzidos por outras pessoas, sejam em nível de 

produção escrita ou intelectual. Essa discussão acende proposições que discutem ideias 

dicotômicas, associadas à globalização das informações circundantes nos meios digitais e que, 

de forma indiscriminada, possibilita a usurpação das obras de outros autores. A essa questão 

Sanches (2019) assevera que o fator indutor do plágio não está necessariamente atrelado a 

expansão da informação em meios digitais, mas na própria formação do pesquisador.  

Nessa perspectiva, compartilhamos o pensamento de Macedo e Caetano (2018), 

subjacente à intrínseca relação entre ética e moral, não no contexto teórico dos termos, mas 

como prática aplicada em âmbito social, relacional, acadêmico e profissional, que, conforme 

acrescentam Pithan e Vidal (2013), se sobrepõe antes mesmo de questões jurídicas. Em 

ilustração, referenciamos um fragmento do texto das autoras, quando discorrem que o plágio 

“[...] não furta apenas palavras, e sim algo muito mais valioso no consciente coletivo da 

sociedade, que é a confiança na produção cientifica.” (PITHAN; VIDAL, 2013, p. 78). 

Nessa proposição, é relevante destacarmos as leis vigentes que buscam aplicabilidade 

penal às práticas julgadas como violação de direito autoral, as quais citamos: Constituição 

Federal (1988); Lei de Direitos Autorias (1998); Código Penal (1940, com alterações de leis 

subsequentes); e Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018. De modo geral, em seus artigos, são 

assegurados os direitos autorais como fundamentais, com ênfase na garantia da legitimidade da 
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obra ao seu respectivo autor, com ressalvas às implicações legais e sanções no que corresponde 

à transgressão dos dispostos em lei.  

Em suma, o papel do pesquisador coaduna com os princípios éticos no que tange à 

condução da pesquisa dentro do rigor estabelecido às produções científicas, ao cumprimento 

integral do que preconiza a Resolução 510/2016 e em todos os pressupostos legais que 

resguardam os direitos autorais, e que resultam no compromisso pela construção e propagação 

do saber. Cabe ressaltar que a ética não se assenta em campos estanques da vida do indivíduo, 

o que pressupõe que a ação do pesquisador atrela-se às suas vivências tanto no setor profissional 

como no social.  

Frente ao exposto, nos esforçamos em realizar a investigação com observância aos 

princípios éticos da pesquisa, tanto no que correspondeu às normas estabelecidas pelo 

CEP/CONEP, para submissão dos instrumentos de coleta de dados à Plataforma Brasil 

(instrumento aprovado conforme Parecer 4.436.734 do Comitê de Ética em Pesquisa da 

UERN), quanto nos procedimentos que corresponderam a pesquisa e escrita acadêmica. A essa 

proposição, incidiu o nosso compromisso social com a construção e divulgação do 

conhecimento. 
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

“Para isso existem as escolas: não para ensinar as 

respostas, mas para ensinar as perguntas. As respostas 

nos permitem andar sobre a terra firme. Mas somente as 

perguntas nos permitem entrar pelo mar desconhecido”.  

                                                      (ALVES, 1994, p. 67). 

 

De a acordo com Prodanov e Freitas (2013), a divulgação dos resultados em uma 

pesquisa científica se caracteriza no compartilhamento de conhecimentos, consolidado no 

esforço do pesquisador para tornar acessíveis os achados à comunidade científica. 

Corroborando com essa assertiva, o capítulo que segue discorrerá sobre os dados coletados no 

decurso de nossa investigação, incidindo na análise dos objetivos propostos na pesquisa. 

Nessa perspectiva, a interpretação dos nossos dados, assim como delineado em nosso 

percurso metodológico, se pautará em uma abordagem de natureza holística (GERRING, 2019; 

YIN, 2016), o que nos possibilitará explicar, de forma global, o caso definido em estudo. Para 

tanto, subsidiados em Coutinho (2015), Prodanov e Freitas (2013), realizamos a triangulação 

da teoria, que nos possibilitará estabelecer o cruzamento entre os resultados obtidos no nosso 

instrumento de pesquisa (questionário)76 com a base teórica construída. 

Para aclarar a apresentação dos dados, recorreremos, quando necessário, à representação 

de gráficos, tabelas, quadros e figuras, os quais evidenciarão, em momentos pontuais, a 

realidade do município obtida na tabulação do instrumento de pesquisa, e em outros será 

estabelecido um paralelo com os resultados compilados na EMEICA. Todavia, justificamos que 

embora os dados tenham sido colhidos em dois momentos específicos, os quais subscrevemos: 

– recolha dos dados com um grupo de professores de uma Escola de Educação Infantil 

(EMEICA) e, em simultâneo, das demais instituições do munícipio –, os resultados tão somente 

serão elucidados em separado quando apresentarem discrepâncias significativas do resultado 

total. 

A esse respeito, torna-se importante ponderar que a compilação dos resultados não 

incidiu em uma análise de natureza comparativa, uma vez que o objetivo da nossa investigação 

não abarcou essa dimensão. No entanto, consideramos relevante à nossa pesquisa ressaltar os 

aspectos em que os resultados de ambos os contextos apresentaram diferença em suas variáveis, 

haja vista que a EMEICA concentra 50% do número de matrículas nessa faixa etária e quase 

45% do quantitativo de docentes da rede nessa etapa de ensino.  Destarte, a opção em revelar 

 
76 Questionário aplicado no período de janeiro a fevereiro de 2021. 
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os dados de forma separada baseou-se em três critérios distintos, sendo: (1) o conjunto de 

respostas que, em seu valor absoluto, registrou diferença de 10% em uma de suas variáveis 

(questões fechadas), dado que esse valor refere-se, em média, a 4 docentes; (2) diversidade de 

respostas, que se complementam em sua totalidade (questões abertas); e (3) posicionamentos 

divergentes quanto à definição de escalas que evidenciam o grau de dificuldade e os  benefícios 

no uso de tecnologias (questões fechadas – caixa de seleção). 

No que se refere aos gráficos estatísticos, optou-se pelos layouts de barras (horizontais 

e verticais) e de setores, com seus respectivos rótulos que permitirão a visualização numérica, 

sejam em valores absolutos e/ou relativos, sendo ainda acrescida a média em algumas variáveis, 

denominada estaticamente como medida de centralidade.  No caso das apresentações em 

tabelas, quadros e figuras serão, de igual modo, destacados os índices numéricos aferidos em 

suas escalas concernentes. 

O capítulo, estruturado em tópicos, discorrerá sobre as seções do questionário, 

subdividindo-as em: (5.1) utilização de tecnologias pelos professores no contexto pessoal; (5.2) 

utilização de tecnologias pelos professores no contexto profissional; (5.3) utilização de 

tecnologias em turmas de educação infantil; (5.2.1) desafios; (5.2.2) vantagens; e, por fim, (5.3) 

formação docente em tecnologia educativa. A retomada da questão de pesquisa, como também 

dos objetivos, será sobremaneira referenciada ao longo dessa nossa investigação. 

 

5.1 Utilização de tecnologias pelos professores no contexto pessoal 

 

No contexto atual, tornou-se naturalmente comum o uso de dispositivo móvel, que 

permita, de forma rápida, acessar diferentes informações e estabelecer comunicação em espaços 

distintos, seja na modalidade síncrona seja na assíncrona. Todavia, muito se discute acerca dos 

conceitos subjacentes ao que seja letramento digital, nativo e imigrante digital, referências essas 

que, em conformidade com diversos autores (VALENTE, 2019; COSCARELLI; KERSCH, 

2016), influenciam a intensidade e destreza com que as tecnologias são utilizadas, tanto nas 

atividades pessoais quanto nas extensivas à esfera profissional. 

Apoiados nessas reflexões, interessou-nos conhecer a frequência e o contexto em que 

os professores da rede Municipal de Ensino de São Miguel utilizam algum tipo de recurso 

tecnológico em atividades do cotidiano, para posteriormente correlacioná-las ao uso no âmbito 

escolar. A essa indagação, as respostas, organizadas em escalas nominais, mostraram um 

público que, em sua predominância, não utiliza de maneira excessiva as mídias digitais, assim 

como explicitado no gráfico 3. 
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Gráfico 3 - Frequência em que os docentes utilizam tecnologia – uso pessoal 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

O resultado acima descrito elucidou que, em sua grande maioria, os professores utilizam 

alguma tecnologia no seu dia, em uma frequência de 1 a 3 horas (n= 29; 65%), sendo o valor 

relativamente mais aproximado situado no período de até 1 hora por dia (n=9; 20%). De forma 

sumária, em período nomeadamente tecnológico, os professores utilizam-se de tecnologias em 

variadas situações do cotidiano, assim como pressupôs Almeida (2017). No entanto, o fazem 

moderadamente e, sobretudo, a partir do manuseio quase que exclusivamente do celular, 

quando, dos 45 inquiridos, 96% (n=43) descreveram fazer uso desse dispositivo para as 

atividades de comunicação e interação pessoal e apenas 4% (n=2) destacaram o manuseio em 

segundo plano do notebook.  

Com bases nesses dados, tornam-se atuais as colocações de Kenski (2013), quando 

asseverou a expansão e, por conseguinte, a popularização de dispositivos cada vez mais 

portáteis e dinâmicos, utilizados de forma mais frequente e nos mais diversos contextos. Essa 

preferência se torna imperativa, também, entre as crianças, que, de modo autônomo e 

autodidata, acessam diferentes fontes de informações disponíveis na web (DIAS; BRITO, 2017; 

BRITO; RAMOS, 2017).  

De forma pontual, embora as autoras referenciem convergência no gosto pelos 

dispositivos móveis, dados coletados com as professoras demostram o conhecimento que detêm 

sobre alguns aplicativos, softwares e ferramentas digitais, conforme escala de avaliação 

representada no gráfico 4. Para tanto, esclarecemos que, para cada ferramenta apresentada, 

foram possibilitadas respostas alternativas em uma escala estruturada em: (1) desconheço; (2) 

muito fraco; (3) razoável; (4) bom; e (5) excelente. No entanto, optamos por representá-las em 
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caráter amostral, com compilação de dados das duas assertivas mais indicadas, em contraponto 

a que teve menor índice percentual. 

 

Gráfico 4 - Conhecimento tecnológico por ferramenta 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

Os dados acima descritos ressaltam duas realidades relevantes. Primeiro, a facilidade 

apresentada no uso de redes sociais, evidenciada pelo elevado nível de conhecimento reportado 

pelos respondentes, em que apenas uma pequena porcentagem não escolheu as opções 

“excelente” ou “bom”. Por outro lado, app diversos – como GPS, Uber ou de instituições 

bancárias – contam com um nível de conhecimento mais restrito entre os sujeitos, visto que 

apenas um deles escolheu a opção “excelente” nesse quesito. 

A segunda realidade a que nos referimos prediz ao número considerável de professores 

que relatam não conhecer ferramentas que nomeadamente integram o contexto educativo atual. 

Esse fato revela-se preponderante nos dados compilados no item que subscreve tanto a 

produção de arquivos de imagem, áudio e vídeo, quanto do diário Portabilis (n=2; 4%), sistema 

de gerenciamento de dados oficialmente adotado pelo município.  No que se refere à produção 

de vídeos, 29% (n=13) expuseram deter pouco domínio, enquanto que 7% (n=3) aludiram 

desconhecer ferramentas dessa natureza, o que evidencia uma dificuldade premente em tempos 

atuais, em que o ensino acontece de forma remota, (conforme Protocolo municipal 01/2021), 

com enfoque na interação síncrona e assíncrona (Parecer CNE n. 5/2020).  
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Com base nesse contexto, retomamos a análise de três aspectos em específico que, 

embora avaliados com parâmetros para o uso pessoal, denotam forte influência no modelo 

educacional vigente (pandemia COVID-19), uma vez que a utilização de chat on-line e das 

redes sociais se caracteriza como um canal aberto para o contato com crianças e famílias, assim 

como a produção de arquivos de imagem, áudio e vídeo se constituem como importantes 

recursos de interação e de dinamização das aulas. Para tanto, os dados apresentados no gráfico 

5 trazem um comparativo dos resultados obtidos com todos os professores da rede, assim como 

dos docentes da EMEICA, haja vista algumas escalas de avaliação terem ressaltado divergência 

quanto ao nível de conhecimento.  

Reforça-se, contudo, que, a princípio, a análise dos dois contextos (Município e 

EMEICA) exporá, em dados estatísticos, diferenças descritas pelos professores da rede 

(realidade macro) e da EMEICA (realidade micro), para posteriormente adentrar na 

compreensão do que seja o uso de tecnologias educativas, tanto nas escolas municipais quanto, 

em específico, na maior instituição de Educação Infantil da cidade. 

 

Gráfico 5 - Comparativo EMEICA e Município por conhecimento tecnológico 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

Notadamente, nas três ferramentas em análise, o índice de conhecimento aferido ao 

nível 4 (bom) torna-se preponderante, tanto no que se refere ao corpo docente da EMEICA 

quanto do quantitativo de professores do município, embora as variações nos percentuais 

demostrem diferenças significativas. Nesse sentido, em comparativo, 60% (n=27) dos 

professores da rede municipal de ensino registraram um bom conhecimento na utilização de 

ferramentas que possibilitam uma interação síncrona, sendo a mesma avaliação atribuída a 50% 

(n=13) dos profissionais da EMEICA. Adicionalmente, 23% (n=6) dos professores da referida 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Bom Razoável Excelente Bom Razoável Excelente Bom Razoável

Chat e conversação online Produção de arquivos de imagem, áudio e

vídeo

Redes sociais

60%

16%
11%

22%

31% 33%

53%

7%

50%

23%

4%

27%

35%

27%

62%

4%

Município EMEICA



151 
 

instituição afirmam possuir um conhecimento razoável, número esse superior à rede municipal 

(n= 7; 16%).  

No que se refere à produção de arquivo de imagens, áudios e vídeos, enquanto 11% 

(n=5) da rede descreve excelente conhecimento, apenas 4% (n=1) da EMEICA subscreve o 

mesmo grau de domínio, embora apresente maiores índices em nível 4 e 3, com 27% (n=7) e 

35% (n=9) respectivamente, sobreposto a 22% (n=10) e 31% (n=14) do município. Por fim, ao 

avaliarem seus conhecimentos na utilização das redes sociais, as maiores diferenças foram 

relatadas no nível 5, quando, dos professores da rede, 33% (n=15) julgam deter excelente 

conhecimento, ao passo que 27% (n=7) da instituição em questão referenciam o mesmo grau 

de domínio. De forma inversa, 62% (n=16) desses educadores manifestam um bom uso, dados 

que se mostram superiores ao domínio declarado pelos professores do município (n= 24;53%). 

A exposição dos dados corrobora com os resultados divulgados na pesquisa Tic 

Educação 2019, que destacou, em caráter amostral, um grupo de professores assíduos no uso 

de tecnologias, das quais destacamos a utilização de app de mensagem/comunicação (99%) e o 

acesso a redes sociais (88%,), dada a similaridade com aspectos presentes na nossa 

investigação. Destarte, nota-se um campo comum entre a Pesquisa Tic Educação 2019 e a 

pesquisa realizada no lócus de nossa investigação, uma vez que em ambas despontam 

professores/usuários de tecnologias nas atividades cotidianas, embora com níveis de utilização 

diferenciados, o que caracteriza um público usuário de recursos tecnológicos, com dificuldades 

assentidas à sua exploração. 

 

5.2 Utilização de tecnologias pelos professores no contexto profissional 

 

Um dos maiores desafios postos à educação na atualidade corresponde à inserção de 

tecnologias digitais no processo educativo, o que pressupõe a sua utilização tanto nas atividades 

realizadas com as crianças quanto no planejamento de ensino. A esse respeito, reafirmamos a 

assertiva de Gonçalves (2017) e Kenski (2007), quando destacaram o potencial educativo das 

tecnologias como suporte à organização do seu trabalho, perpassando desde o momento do 

planejamento de aulas, de organização de atividades, de pesquisa de novos materiais 

disponíveis em rede, até os fechamentos e registros diários. 

Para tanto, um dos principais pontos a serem considerados nesse processo de integração 

relaciona-se à disponibilidade do educador em inserir as tecnologias no processo de ensino, não 

apenas em nível técnico, assim como alertou Caetano (2015) e Valente (2014), mas, sobretudo, 

em um viés pedagógico e dinamizador. Nesse sentido, a literatura, embora destaque inúmeras 
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possibilidades de uso das tecnologias, mormente como apoio ao ensino, também destaca alguns 

entraves a nível de conhecimento e manuseio, que acabam por dificultar a sua utilização de 

forma efetiva (BARROSO et al., 2018; CAETANO, 2015, FARIA; FARIA; RAMOS, 2013). 

Com base no exposto, a identificação da frequência e o contexto em que as tecnologias 

são utilizadas pelos professores em âmbito profissional, assim como o conhecimento que 

julgam deter sobre diferentes equipamentos, passaram a constituir a etapa seguinte da nossa 

investigação, uma vez que nos permitiu corroborar ou refutar as proposições suscitadas em 

nossa base teórica. De forma contundente, a análise das referidas variáveis nos permitiu não 

apenas identificar aspectos inerentes à constância de uso, mas, também, nos deu os primeiros 

indicativos da visão até então construída pelos docentes acerca do uso de tecnologias na 

Educação Infantil. 

Como primeira análise da variável “frequência na utilização de tecnologias”, a tabela 9 

revela, em escala nominal, o quantitativo de horas por dia em que os docentes utilizam alguma 

tecnologia em suas atividades profissionais.  

 

Tabela 9 - Frequência em que os docentes utilizam tecnologia – uso profissional 

Frequência na utilização de tecnologias Nº % 

Menos de 1 hora por dia 2 4% 

Em média de 1 a 3 horas por dia 30 68% 

Em média de 4 a 6 horas por dia 9 20% 

Em média de 7 a 9 horas por dia 2 4% 

Em média de 10 a 12 horas por dia 2 4% 

Total 45 100% 
                       Fonte: Elaborada pela autora (2021). 

 

Destarte, dos 45 professores participantes da pesquisa, 67% (n=30) declararam 

direcionar, em média, de 1 a 3 horas por dia do seu tempo utilizando-se de algum recurso 

tecnológico em suas atividades profissionais. Em contrapartida, 20% (n=9) afirmaram que esse 

uso enquadra-se na escala de 4 a 6 horas por dia, estando um grupo menor (n= 6; 12%) 

compreendido em escalas que aferem, de forma extrema, um uso reduzido (menos de 1 hora 

por dia (n=2; 4%), contraposto a uma média estabelecida de 10 a 12 horas ao dia (n=2; 4%).  

Desse modo, a maior média referenciada assenta-se em uma das escalas com menor 

número de horas, seguida de uma escala nomeadamente intermediária, o que mesmo assim não 

configura pouca utilização, dadas as horas estimadas mostrarem-se em período de tempo 

aproximado ao total de horas de trabalho diário de uma jornada de 20 e/ou 30 horas semanais.  
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Esses dados tornam-se ainda mais relevantes quando comparadas, de forma conjunta, 

as frequências na utilização de alguma tecnologia em uso pessoal e profissional, assim como 

demonstra o gráfico 6. 

 

Gráfico 6 - Comparativo de utilização de tecnologia por frequência e contexto – pessoal 

e profissional 

 
               Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

Em convergência, tanto a nível pessoal quanto profissional, a maioria (n=29; 64% e 

n=31; 68%, respectivamente) subscreve um percentual de respostas na escala inerente à média 

de 1 a 3 horas/aula ao dia, denotando igual período de tempo nas duas atividades distintas e 

intercruzadas simultaneamente. Todavia, os dados demonstram que a segunda faixa com maior 

frequência de respostas quanto ao uso pessoal de tecnologia refere-se ao período inferior a uma 

hora ao dia (n=9; 20%), enquanto que, no que diz respeito às atividades profissionais, a segunda 

faixa com maior frequência de respostas aponta o período de tempo médio entre 4 e 6 horas ao 

dia (n=9-20%), o que evidencia um público mais assíduo em tecnologias nas práticas 

profissionais do que na vivência pessoal.  

A pesquisa revelou ainda que 31% (n=14) dos inquiridos afirmaram utilizar com mais 

frequência o notebook, 24% (n=11) o próprio celular, 16% (n=7) computador de mesa, 11% 

(n=5) aparelho de vídeo/DVD e 9% (n=4) aparelho de televisão. Apenas 7% (n=3) relataram o 

uso do data show e somente um afirmou não utilizar nenhum tipo de tecnologia nas atividades 

relacionadas ao trabalho. De forma evidente, a opção pelo uso do notebook e celular impera. 

No entanto, a reflexão incide sobre o docente que ainda se abstém de utilizar qualquer 

tecnologia no seu cotidiano escolar, até mesmo no que se refere ao apoio ao 

 processo de ensino. 
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Esse fato apresenta-se oposto tanto às orientações dos RCNEI (1998), de trabalhar 

recursos midiáticos, quanto das orientações atualmente expressas na BNCC (BRASIL, 2017b) 

de integrar as tecnologias no processo educativo, quando propôs, de maneira mais ampla, o 

desenvolvimento da competência digital no decorrer da Educação Básica, e, de forma mais 

restrita, explorar a ciência tecnológica como direito de aprendizagem na Educação Infantil. 

Embora ambos os documentos tracem encaminhamentos pedagógicos voltados quase que 

exclusivamente ao processo de aprendizagem, a inserção só se torna possível mediante uma 

mudança metodológica que parta, em primazia, da postura do professor. 

Nesse sentido, interessou-nos saber a constância com que os professores utilizam 

tecnologias no seu cotidiano, em atividades referentes a: planejamento de aulas; 

desenvolvimento das atividades com as crianças; estudo e formação profissional; e pesquisa de 

novos recursos tecnológicos, como apps educativos e histórias digitais. No que se refere ao 

planejamento de aula, as respostas, estruturadas em escalas de frequência, elucidaram que dos 

45 professores colaboradores, 40% (n=18) sempre utilizam algum recurso tecnológico, 33% 

(n=15) usam muitas vezes, 22% (n=10) usam às vezes, sendo que 4% (n=2) assumem nunca 

utilizar nenhum artefato tecnológico no decorrer da referida atividade. 

Adentrando no desenvolvimento das atividades em sala de aula com as crianças, os 

dados evidenciaram que a maior parte dos professores da rede considera o uso de tecnologia de 

acordo com as seguintes escalas: muitas vezes, 33% (n=15) e às vezes, 31% (n=14). 

Concernente à pesquisa de novos recursos tecnológicos, as escalas com maior predominância 

de respostas foram registradas, de igual modo, em muitas vezes (n=17; 38%) e às vezes (n=13; 

29%), conforme ilustração do quadro 10. 

 

Quadro 10 - Frequência na utilização de tecnologias em situações de ensino 
 

Alternativas de 

frequência 

Desenvolvimento da atividades 

com as crianças 

Pesquisa de novos recursos 

tecnológicos (apps 

educativos, histórias digitais) 

N % N % 

Sempre 12 27% 12 27% 

Muitas vezes 15 33% 17 38% 

Às vezes 14 31% 13 29% 

Raramente 4 9% 3 6% 

Nunca 0 0% 0 0% 

Totais 45 100 45 100 
Fonte: Elaborado pela autora (2021). 
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Notoriamente, embora as questões apontem vertentes distintas e similares ao mesmo 

tempo, as respostas se apresentam demasiadamente parecidas, uma vez que ambas apresentam 

ordem sequencial de escalas assentidas entre: muitas vezes, às vezes, sempre e raramente. No 

que corresponde, em específico, à pesquisa de novos recursos tecnológicos, a análise é 

estendida, em termos comparativos, com os dados compilados da EMEICA, haja vista a 

evidência de pontos divergentes, como apresentado no gráfico 7. 

 

Gráfico 7 - Frequência na pesquisa de novos recursos tecnológicos no contexto da 

EMEICA e do Município 

                   Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

Os dados despontam diferenças nos percentuais da EMEICA, que descrevem um uso 

frequente de 31% (n=8) assentido na variável “sempre”, à proporção que, no município, o 

percentual cai para 27% (n=12). De forma perceptível, a variável “às vezes” apresenta uma 

diferença aproximada de 10%, uma vez que os professores da referida instituição de ensino 

avaliaram a prática de pesquisar novos recursos tecnológicos em 38% (n=10), sendo na rede o 

número aferido em 29% (n=13). Destarte, comprova-se que, pelas designações das respostas, a 

escola apresenta níveis mais baixos de motivação e pesquisa por novos recursos ao nível das 

variáveis “muitas vezes” (n= 7; 27%) e “raramente” (n=1; 4%).  

No tocante à formação profissional, que hoje se constitui um dos principais pontos 

refletidos no cenário educacional (CAETANO; NASCIMENTO, 2018; NÓVOA; VIEIRA, 

2017), percebe-se apontamentos descritos que direcionam para uma busca pela qualificação 

profissional, embora com ressalvas, conforme demonstra a tabela 10: 
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Tabela 10 - Uso de tecnologia para estudo e formação profissional 
 

Frequencia N % 

Sempre 13 29% 

Muitas vezes 18 40% 

Às vezes 11 25% 

Raramente 2 4% 

Nunca 1 2% 

Total 45 100% 
                          Fonte: Elaborada pela autora (2021). 

 

De modo geral, os dados nos indicam que a grande maioria dos docentes (n=18; 40%) 

confirmam, muitas vezes, buscar nos recursos tecnológicos meios para estudo e qualificação 

profissional. Em parcela significativa, 29% (n=13) quantificam sempre buscar aprimoramento, 

e 25% (n=11) declaram que somente às vezes utilizam as tecnologias com essa finalidade. 

Entretanto, uma parcela reduzida, totalizando 6% (n=3), declarou que usa raramente (n=2, 4%), 

ou ainda que não utiliza de modo algum (n=1; 2%). Em uma análise paralela referente aos dados 

da EMEICA, os achados demonstram que, de modo igual, as variáveis “sempre”, “muitas 

vezes” e “às vezes” apresentaram um total equiparado (n= 8; 31%) que, juntos, totalizam um 

percentual de 93% de professores que buscam aprimoramento do trabalho por meios digitais, 

considerando, para tanto, que os demais 7% (n=2) realizam uma procura esporádica 

(raramente).  

A princípio, a assertiva dos professores quanto à busca por estudo e qualificação 

profissional clarifica parte do nosso objetivo de conhecer o nível de qualificação profissional 

dos professores, no que se refere às tecnologias digitais, sendo, contudo, notável que o alcance 

do objetivo só se efetivará a partir do indicativo dos cursos nos quais os professores tenham se 

engajado e de suas características. Todavia, nos chama atenção a presença de professores que 

afirmam nunca ter buscado nos equipamentos tecnológicos suporte para qualificação 

profissional (n=1; 2%), nunca ter utilizado nenhuma tecnologia em sala de aula (n=1; 2%) e a 

menção de nunca terem utilizado nenhum suporte digital no planejamento de aulas (n=2; 4%). 

Nesse sentido, a evidência dos dados reforça tanto a iminência das orientações da 

UNESCO (2014) para implantação de políticas públicas que viabilizem a formação docente e 

a utilização de tecnologias móveis como recurso didático quanto da implementação das metas 

estabelecidas no PNE para a integração tecnológica, que a coloque como promotora do processo 

de ensino e aprendizagem. Para tanto, faz-se necessário, assim como colocaram Amante e Faria 

(2014), que se conheça o potencial dos instrumentos disponíveis no contexto educativo e que 

podem se constituir, mormente, como poderosos instrumentos para o próprio desenvolvimento 
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profissional, pensamento esse que corrobora com a afirmação de Kenski (2007) e Moran 

(2018), quando asseveraram que as contribuições trazidas pelas tecnologias perpassam todos 

os momentos do processo pedagógico, independente de serem utilizadas tecnologias mais 

simples ou mais avançada, dado que o diferencial se assenta na exploração pedagógica das 

mesmas. 

Apoiados nessas reflexões, questionamos os docentes acerca do conhecimento que 

consideram deter quanto à utilização de alguns equipamentos tecnológicos, analisados em uma 

escala avaliativa, o que nos permitiu não apenas identificar o conhecimento a nível técnico, mas 

também a experiência em sua utilização, assim como mostra o gráfico 8. 

 

Gráfico 8 - Conhecimento que os professores detém sobre os equipamentos tecnológicos 

e seu uso nas atividades profissionais 

 
                 Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

Em conformidade com os dados apresentados, um número significativo de professores 

afirmou que, em seu cotidiano, utilizam com frequência os referidos equipamentos. Como 

evidência a essa afirmação, registra-se que 67% (n=30) relatam uso de celular, 67% (n=30) de 

notebook, 15% (n=7) de data show, 62% (n=28) usam aparelho de vídeo/DVD e 60% (n=27) 

usam a televisão. De forma perceptível, o manuseio do celular e do notebook, embora não se 

distancie muito do uso dos aparelhos de vídeo/DVD e de televisão, apresenta índices mais 

elevados, o que demonstra, em alguns momentos, a adoção de novas metodologias.   

Outro dado revelador refere-se a duas situações em específico: ao quantitativo de 

docentes que aludiram já ter utilizado adaptando a novos recursos, como foi o caso do celular 

(n=13; 29%), notebook (n=9; 20%), vídeo/DVD (n= 7; 16%) e televisão (n=6; 13%); e o fato 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

7%

24%

7% 2% 2%

53%

67%

29%

4% 9%
4%

29%

13%

7%

49%

16%
16%

67%

11%

67%

2%
15%

62%
60%

29%
20% 16% 13%

Desconheço

Sei o que é mas nunca utilizei

Sei o que é e já utilizei pelo

menos uma vez
Sei o que é e utilizo com

frequência
Sei o que é, utilizei adaptando a

novos recursos



158 
 

dos professores relatarem desconhecer o tablet (n=3; 7%), a lousa digital (n=11; 24%), o data 

show (n=3; 7%), o vídeo/DVD (n=1; 2%) e a televisão (n=1; 2%). No que concerne à última 

situação, em específico, torna-se comum o desconhecimento da lousa digital, dado o fato de 

que as escolas do município não possuem esse equipamento, o que acaba por impossibilitar o 

seu manuseio. Contudo, o desconhecimento da televisão e do DVD se torna ponto de atenção, 

mormente pela existência desses equipamentos no acervo de todas as escolas do município.  

De forma pontual, o desconhecimento de equipamentos existentes no cotidiano escolar 

transcende o conhecimento técnico, admitindo-se a insipiência do uso pedagógico que, em 

muito, limita-se a recursos de distração (BARROS; NUNES, 2011). Essa concepção, ainda 

presente nas instituições de Educação Infantil, reforça o pensamento de Faria e Ramos (2017), 

no que seja: um uso ainda tímido de recursos tecnológicos nas escolas, o que acaba por limitar 

a exploração do seu verdadeiro potencial pedagógico junto às crianças. 

 

5.3 Utilização de tecnologias digitais em turmas de Educação Infantil 

 

No contexto contemporâneo, as discussões em muito decorrem dos desafios da inserção 

tecnológica no contexto da Educação Infantil, como também das contribuições que o uso de 

diferentes ferramentas digitais proporciona ao processo de ensino e aprendizagem. De forma 

patente, a dualidade entre um fazer pedagógico que atenda às especificidades das crianças e 

acompanhe o contexto digital (indissociável do contexto escolar), contraposto a escolas com 

poucos recursos tecnológicos e professores com limitada experiência no letramento digital, se 

torna o ponto crucial da inserção tecnológica nessa etapa de ensino. 

Contudo, torna-se relevante a retomada da assertiva de Barroso et al. (2018), quando 

destacaram as contribuições das ferramentas digitais em turmas de Educação Infantil, dada a 

sua importância pedagógica no que corresponde ao desenvolvimento perceptivo, cognitivo, 

afetivo e motor das crianças, pensamento esse que corrobora com Faria e Ramos (2007), quando 

asseveraram a premência do jardim de infância não se manter estático diante do fenômeno da 

integração tecnológica. Desse modo, o conhecimento, tanto em nível pedagógico dos 

equipamentos existentes nas escolas quanto de aplicativos e softwares com potencial educativo 

para crianças na idade escolar da Educação Infantil, se constitui como ponto de partida para a 

efetivação de um trabalho que valorize os saberes e experiências das crianças, no que concerne 

ao contexto digital (AQUINO; CAETANO, 2020; BARROSO et al., 2018; CAETANO, 2015).  

Nesse sentido, tendo como intuito analisar possibilidades e desafios na prática da 

educação tecnológica no contexto da Educação Infantil, investigamos junto aos professores da 
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rede municipal de ensino o conhecimento que possuem sobre aplicativos e ferramentas para 

aplicação nas salas de aula. Para tanto, propomos uma grelha de opções, elaboradas em escala 

de avaliação que, de forma geral, abordaram o nível de domínio que os docentes possuem sobre 

softwares e apps, assim como de ferramentas utilizadas para elaboração de materiais 

educativos, como produção e criação de vídeo, podcast e utilização do office com crianças 

(word, Excel, Powerpoint), conforme apresenta o gráfico 9. 

 

Gráfico 9 - Nível de conhecimento dos professores sobre apps e ferramentas para uso 

com crianças 

 
        Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

De acordo com os dados apresentados, se torna possível verificar que grande parte dos 

professores demonstram, em maior escala, um conhecimento aferido ao nível 2 (muito fraco) 

no que corresponde à utilização do Office (n=17; 38%) e software educativo (n=22; 49); em 

nível 3 (razoável) no que condiz a app para celulares e tablet (n=17; 38%); produção e edição 

de vídeo (n=13; 29%); com prevalência de respostas na escala 4 (bom) quanto ao conhecimento 

de dispositivos móveis, conforme apontado por 51% (n=23) dos participantes do estudo. De 

forma evidente, a alusão ao nível 5 (excelente) aparece pouco referenciada na avaliação de 

software educativo (n=1; 2%) e criação/edição de Podcast (n=2; 4%). No entanto, no tocante à 

produção e edição de vídeos (n= 9; 20%), se mostra em escala equiparada ao nível 2.  

No que se refere à criação e edição de podcast, a indicação em maior escala pelo nível 

1 (desconheço), conferida em 40% (n=18) das respostas, demonstra limitação na exploração de 

diferentes recursos que possibilitariam até mesmo a criação de objetos digitais de aprendizagem 

(ODA), desconhecimento esse extensivo aos materiais didáticos produzidos com a utilização 
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do Office, além de produção e edição de vídeos. De forma pontual, os professores utilizam 

ferramentas digitais em diferentes contextos, no entanto não possuem domínio suficiente para 

utilizá-las com as crianças, fator esse que impele o desconhecimento do seu potencial educativo 

no processo de aprendizagem.  

Com base nesse contexto, acrescentamos, a partir de Amante (2011), a dificuldade que 

grande parte dos profissionais apresentam em explorar, de forma pedagógica, o reduzido acervo 

existente nas instituições de ensino, ressignificando-os a partir da adaptação de diferentes 

ferramentas digitais, propostas às crianças de forma colaborativa. De maneira contundente, a 

inserção tecnológica no âmbito da Educação Infantil não acontece tão somente no nível do 

apoio ao ensino, mas, sobretudo, no decurso do processo de aprendizagem, conforme asseveram 

Barroso et al. (2018). Para os referidos autores, o uso de tecnologias não apenas estimula um 

aprendizado de forma mais dinâmica e simples, como também desenvolve habilidades 

necessárias ao processo inicial de alfabetização. 

Todavia, de forma paradoxal, à proporção que a inserção tecnológica favorece o 

processo educativo (ANDRADE, 2018; CAETANO, 2015; AMANTE; FARIA, 2012; FARIA; 

RAMOS, 2007), alguns desafios também são percebidos, mormente no domínio pedagógico 

dos recursos digitais e conhecimento de apps voltados ao público infantil (ZACHARIAS, 2016; 

MONTEIRO; OSÓRIO, 2015; FARIA; FARIA; RAMOS, 2013; AMANTE, 2011). A esse 

respeito, a figura 9 demonstra a posição dos professores quanto ao conhecimento de alguns 

apps educacionais associados ao contexto infantil, previamente selecionados pela pesquisadora, 

seguindo como parâmetros experiências descritas em artigos científicos (Plickers, JClic e Cubo 

Kids) e no banco de dados do play store, a partir da pesquisa “app infantis” (as minhas histórias, 

torre de Hanoi, Itaú para crianças, silabando e crianças colorir). 

 

Figura 9 - Conhecimento dos professores quanto ao uso de apps educacionais 

 
      Fonte: Elaborada pela autora (2021). 
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Em conformidade com a figura acima descrita, a maior parte dos professores diz não 

conhecer os apps, assim como demonstram os percentuais, com variações entre 89% (JClic) e 

35% (crianças colorir), com parcela relevante de respostas também na opção “conheço, mas 

nunca usei”, oscilando entre 47% (silabando) e 11% (JClic). Em exceção, o aplicativo Itaú para 

Crianças aparece com um percentual descrito em 51% (n=23) como já utilizado e 38% (n=17) 

como sendo conhecido, porém nunca usado, sendo um número reduzido de 11% (n=5) que 

asseguram não o conhecer.  

Torna-se preponderante que, dentre os apps dispostos na avaliação, considerou-se a 

proposição de ferramentas que necessitam de uma quantidade maior de artefatos digitais para a 

sua utilização – dentre os quais citamos Silabando, JClic e a Torre de Hanoi – como também 

de aplicativos que demandam poucos recursos tecnológicos para o seu desenvolvimento – como 

é o caso do Plickers, Cubo Kids, As Minhas Histórias e Itaú para Crianças. Em específico a 

esse último grupo de apps, Barroso et al. (2018), Aquino e Caetano (2020) atribuem a 

possibilidade de inserção tecnológica em instituições com poucos recursos digitais, de modo 

que, utilizados de forma coletiva, favorecem principalmente a socialização e a avaliação 

diagnóstica e formativa. 

Notadamente, no que se refere ao uso dos apps acima mencionados, o gráfico 10 revela 

pouca utilização no contexto diário com as crianças, exceto no que prediz aos aplicativos Itaú 

para Crianças77 e As Minhas Histórias, didaticamente direcionados para leitura e contação de 

histórias, com possibilidade de quiz interativo.  

 

Gráfico 10 - Utilização de apps em contexto de Educação Infantil 

 
                   Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

 
77 App indisponível atualmente, conforme pesquisa realizada em fevereiro de 2021. 
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A preferência por apps que explorem campos habitualmente trabalhados na Educação 

Infantil, como o caso da leitura (51% Itaú para Crianças e 33% As Minhas Histórias), 

principalmente, feitas pelo professor, desponta o uso de algum recurso tecnológico no momento 

da rotina dedicada à contação de histórias. Todavia, observa-se que, embora as escolas não 

disponham de muitos equipamentos para manuseio com as crianças, a alusão ao uso dos apps 

Crianças Colorir (n=10; 22%) e Silabando (n=7; 15%), que, respectivamente, exploram a 

coordenação motora e o conhecimento de letras/famílias silábicas (grafema e fonema), se 

sobrepõem a ferramentas que, utilizadas coletivamente, demandam poucos equipamentos, 

como o caso do Cubo Kids (n=3; 7%) e Plickers (sem descrição de uso).  

De igual modo, essa realidade apresenta-se em parâmetros semelhantes no que 

corresponde à análise total do grupo de professores colaboradores e, em específico, os da 

EMEICA, o que comprova, em termos metodológicos, que os professores da rede municipal de 

ensino utilizam, de forma restrita, apps e ferramentas digitais. Nesse sentido, transpondo as 

respostas dos professores, elencamos os desafios e vantagens da integração tecnológica no 

contexto da Educação Infantil, tanto no que concerne às suas experiências na utilização de 

ferramentas digitais quanto da concepção que possuem acerca dessa utilização.  

 

5.3.1 Desafios  

 

Nomeadamente, muitos desafios perpassam o processo de ensino e aprendizagem, 

sobretudo, em um período em que tudo aspira tecnologia. À escola, nesse sentido, cabe trabalhar 

na perspectiva do letramento digital, sendo esse, contudo, o primeiro entrave da escola, haja 

vista a carência docente nessa área em específico (RIBEIRO; CLIMACO, 2020). Esse fato 

apresenta-se descrito nas respostas dos professores quando assumiram, em sua maioria, 

apresentar níveis intermediários tanto no que corresponde ao conhecimento de aplicativos e 

ferramentas digitais quanto de diferentes equipamentos tecnológicos, o que reforça a atenção 

ao nível da qualificação profissional.  

Contudo, esse não se constitui o único entrave no trabalho com tecnologias digitais na 

Educação Infantil, mormente na visão dos professores, que, dentre uma grelha de questões que 

abordam desafios descritos à integração tecnológica, elegeram os três que julgam interferir de 

forma direta em suas práticas pedagógicas, como apresentado na figura 10. Torna-se 

preponderante aclarar que as opções postas aos professores se constituíram a partir dos dados 

levantados na pesquisa bibliográfica, com aporte teórico em diversos autores, dentre os quais 
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citamos: Costa, Steyer e Ramos (2019), Bottentuit Júnior (2019), Caetano e Nascimento (2017), 

Caetano (2015), Faria, Faria e Ramos (2013) e Amante (2011). 

 

Figura 10 - Principais desafios na integração tecnológica 

 

                              Fonte: Elaborada pela autora (2021). 

 

Destarte, torna-se evidente que a falta de equipamentos tecnológicos nas escolas lidera 

como o principal desafio no trabalho com tecnologias, precedida da necessidade de 

formação/orientação para utilização pedagógica no contexto infantil. Como terceira maior 

dificuldade, de forma equiparada, os professores descrevem limitações tanto no que 

corresponde ao desconhecimento de aplicativos e softwares direcionados à Educação Infantil, 

como também a necessidade de formação para manuseio dos equipamentos. De forma pontual, 

a formação docente aparece entre os maiores desafios, não apenas ao nível da exploração 

pedagógica dos equipamentos, mas também em nível técnico de operacionalização.  

No tocante a essa questão, torna-se eminente ressalvar a opinião do corpo docente da 

EMEICA, quando, em primeira instância, mencionam como fator crítico, de forma similar, a 

necessidade de formação para utilização pedagógica e a falta de equipamentos tecnológicos na 

escola, ambos assentidos com 61% (n=16). De forma subsequente, apontam a necessidade de 

formação em nível técnico para manuseio dos equipamentos (n=13-50%), seguida do 

desconhecimento de aplicativos e softwares direcionados a crianças na fase da Educação 

Infantil.  

A esse respeito, Bottentuit Júnior (2020) e Costa, Steyer e Ramos (2019) endossam o 

limitado acervo tecnológico nas instituições infantis, decorrente do pouco investimento nessa 

etapa de ensino, acrescentando, ainda, a inadequação de infraestrutura e a falta de motivação 
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docente. Essa realidade indubitavelmente corrobora tanto com o limitado acervo tecnológico 

existente nas escolas quanto com a dificuldade de se adotar novas metodologias que viabilizem 

essa inserção, o que ficou claramente expresso nas afirmações dos professores quanto ao 

desconhecimento de ferramentas que auxiliem na prática, assim como quanto à necessidade de 

formação para educação tecnológica. 

Com base no exposto, a figura 11 expõe as respostas dos professores, em ordem 

sequencial de escolhas, de forma a evidenciar, em um comparativo, a percepção que os docentes 

da EMEICA e do município possuem sobre os aspectos impeditivos para o trabalho com 

tecnologias no espaço da Educação Infantil. Entretanto, aclaramos que serão referenciadas as 

oito primeiras opções de cada grupo de professores, considerando como critério para exposição 

uma maior demanda de escolhas nas questões apresentadas. 

 

Figura 11 - Desafios para a integração tecnológica – contexto da EMEICA e do 

município 

 
                                                Fonte: Elaborada pela autora (2021). 

 

De modo evidente, os dados demostram que os pontos estabelecidos pelos dois grupos, 

embora sejam os mesmos, apresentam concepções diferentes no que concerne à definição do 

grau de dificuldade que representam no processo de integração tecnológica. Em convergência, 

EMEICA

Necessidade de 
formação/orientação para 
utilização pedagógica da 

tecnologia (62%)

Falta de equipamentos 
tecnológicos na escola (62%)

Necessidade de formação 
para manuseio de 

equipamentos tecnologicos 
(50%)

Desconhecimento de Apps e 
Softwares direcionados para 
a Educação Infantil (42%)

Dificuldade de inserir 
recursos digitais na rotina de 

sala (27%)

Inadequação na estrutura 
física (23%)

Etapa de ensino que leciona 
(19%)

Ausência de direcionamento 
na Proposta Pedagógica para 

integração da tecnologia 
(15%)

Município

Falta de equipamentos 
tecnológicos na escola (56%)

Necessidade de 
formação/orientação para 
utilização pedagógica da 

tecnologia (53%)

Desconhecimento de Apps e 
Softwares direcionados para 
a Educação Infantil (40%)

Necessidade de formação 
para manuseio de 

equipamentos tecnologicos 
(40%)

Etapa de ensino que leciona 
(31%)

Dificuldade de inserir 
recursos digitais na rotina de 

sala (31%)

Inadequação na estrutura 
física (24%)

Ausência de direcionamento 
na Proposta Pedagógica para 

integração da tecnologia 
(16%)
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a necessidade de um maior investimento tanto na formação docente quanto na aquisição de 

equipamentos se apresenta como preponderante nesse contexto, e em muito limita a busca por 

novas possibilidades metodológicas, haja vista a inferência ao pouco domínio de equipamentos. 

Outro fator que apresenta similaridade, embora em última avaliação, refere-se à ausência de um 

direcionamento mais conciso na Proposta Pedagógica para a integração tecnológica. 

Com base nesse último aspecto, algumas reflexões emergem, mormente pela vigência 

das bases normativas e reguladoras da Educação Infantil que predizem em seu contexto a 

inserção tecnológica. Nesse sentido, de forma contraditória, ao passo que os RCNEI (1998), 

DCNEI (2009), PNE (2014) e a BNCC (2017b) defendem e prescrevem um trabalho com base 

na cultura digital, a integração tecnológica, conforme os professores, não é ponto de orientação 

nas Propostas Pedagógicas das 12 escolas investigadas, as quais constituem o contingente de 

92% das instituições de ensino infantil do município. 

Nessa perspectiva, torna-se contundente as colocações de Kenski (2007), quando 

referenciou a inserção tecnológica como parte da proposta curricular das escolas, pensamento 

esse retomado por Amante e Faria (2014), Edwards, Gandini e Forman (2016), Barroso et al. 

(2018), quando asseveraram a importância de um currículo que considere as novas 

metodologias de ensino. Em específico, no contexto infantil, as propostas pedagógicas, 

pautadas nos saberes e experiências das crianças, deverão promover, dentre outras 

aprendizagens, o direito de “[...] explorar a arte, a escrita, a ciência e a tecnologia, como 

modalidade de cultura.” (BRASIL, 2017, p. 34). 

Outro aspecto que merece destaque assenta-se na dificuldade dos professores em 

trabalhar os recursos tecnológicos em decorrência da etapa de ensino que lecionam. Embora 

assumindo posições diferentes em ambos os levantamentos de dados (7ª posição na EMEICA 

e 5ª no município), de forma evidente, os entendimentos incidem em uma maior viabilidade do 

trabalho com recursos digitais em etapas subsequentes da Educação Básica, sendo esse fato, em 

muito, decorrente do desconhecimento de aplicativos e softwares direcionados ao público 

infantil.  

Notadamente, para Behenck e Cunha (2013), a disparidade existente no acervo 

tecnológico das escolas de Educação Infantil, comparadas as do Ensino Fundamental e Médio, 

contribui para o reforço dessa concepção, que se apresenta oposta às experiências digitais das 

crianças em contexto familiar e social. Em complemento, Natalino e Tibúrcio (2018), Nunes e 

Couto (2017), Amante (2011) e Ramos (2005) não apenas asseveram a exequibilidade de 

atividades envolvendo tecnologias digitais no âmbito da Educação Infantil, como também 

esboçam os benefícios no processo de aprendizagem a nível perceptivo, cognitivo, afetivo, 
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social e motor, adentrando, assim, nas vantagens pedagógicas do uso de tecnologias para o 

processo educativo.  

 

5.3.2 Vantagens 

 

Apoiados em Amante (2007), Faria e Ramos (2007), Andrade (2018), Costa, Steyer e 

Ramos (2019), ressalvamos os benefícios assentidos no processo educativo a partir do uso de 

tecnologias digitais que possibilitam, de forma interativa e colaborativa, o desenvolvimento de 

habilidades motoras, perceptivas e cognitivas, apreendidas no nível do raciocínio lógico, 

oralidade e escrita. Nessa perspectiva, pondera-se, de forma paralela, que embora sejam 

palpáveis alguns desafios no cotidiano das escolas de Educação Infantil, muitos benefícios 

também podem ser descritos como potenciadores do processo de ensino e aprendizagem. 

Com base no exposto, conhecer a opinião dos professores sobre as principais vantagens 

em trabalhar com tecnologias digitais na escola, conforme apresentado no gráfico 11, se 

constituiu parte indispensável de nossa investigação, pois, para além de nos revelar a visão dos 

docentes acerca dos benefícios do trabalho com tecnologias, nos possibilitou analisar tanto os 

desafios quanto as possibilidades da educação tecnológica na Educação Infantil. Explicitamos, 

contudo, que a resposta dos professores se deu por meio de uma grade de opções construídas à 

luz do referencial teórico e que suscitou deles a escolha de uma alternativa, com inferência à 

prática.  

 

Gráfico 11 - Principal vantagem no trabalho com tecnologias digitais na Educação 

Infantil 

 
                       Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

31%

22%
15%

15%

11%
4%

A tecnologia motiva a aprendizagem das crianças

A tecnologia permite o acesso a diferentes informações

A tecnologia promove ludicidade nas aulas

A tecnologia possibilita inovação na prática

A tecnologia possibilita o desenvolvimento do letramento digital

A tecnologia possibilita maior concentração das crianças
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Conforme descrito no gráfico, um número considerável de professores pondera que a 

tecnologia motiva a aprendizagem das crianças (n=14; 31%), pensamento esse que corrobora 

com as assertivas de Caetano (2015), Wolinger (2019), Çetin e Solmaz (2020), quando abordam 

a elevação nos índices de motivação, concentração, organização e, por conseguinte, maior 

interesse na realização das atividades. Nota-se, em segunda opção, que uma característica 

marcante no trabalho com tecnologias se assenta na percepção do acesso a diferentes 

informações (n=10; 22%), o que de fato se comprova, dada a forma cada vez mais frequente 

que as crianças acessam a circularidade de materiais dispostos no ambiente virtual (ATAIDE; 

FERREIRA; FRANCISCO, 2019). Subsequentemente, 15% (n=7) dos professores, de forma 

equiparada, descrevem vantagens tanto a nível da promoção da ludicidade quanto da 

possibilidade de inovar a prática pedagógica.  

A esse respeito, Kenski (2007), Moran (2018), Caetano e Nascimento (2017) reforçam 

a inovação metodológica não apenas do ponto de vista do uso esporádico e técnico das 

tecnologias, mas em um viés pedagógico que imprima interatividade e dinamismo no ensino, 

ocasionando, em consequência, maior ludicidade no processo de aprendizagem. A alusão ao 

desenvolvimento do letramento digital (n=5; 11%) e à possibilidade de maior concentração 

(n=2; 4%), embora em menor escala, demonstram o entendimento de vantagens que assentam 

no desenvolvimento intelectual da criança, como é o caso, sobremaneira, do desenvolvimento 

do letramento digital. 

Ainda, de forma mais específica, interessou-nos saber a avaliação dos professores acerca 

dos pontos positivos no uso de aplicativos e ferramentas digitais com crianças na primeira 

infância, considerando, para tanto, a vivência dessa experiência prática com as crianças. Nesse 

sentido, a figura 12 apresenta a compilação das respostas aferidas pelos docentes, tanto do 

município quanto da EMEICA, caracterizadas como respostas livres e subjetivas, dentre os que 

descreveram terem feito uso desses recursos digitais em algum momento de suas práticas.  
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Figura 12 - Pontos positivos no trabalho com app e software 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2021). 

 

Nota-se, pelas descrições dos docentes, que o uso de apps e softwares com as crianças 

proporcionou um maior desenvolvimento da interação, motivação, concentração, atenção e 

participação nas atividades realizadas, sendo, ainda, perceptíveis os aspectos inerentes à 

ludicidade, ao estímulo à curiosidade, à musicalidade e à inovação metodológica, que permitem, 

em conformidade com os inquiridos, “possibilitar a aprendizagem” e uma melhor 

“compreensão dos temas trabalhados”. De forma isolada, a alusão ao nível de entretenimento 

reduz, de forma simplificada, a função pedagógica das ferramentas digitais, reforçando o uso 

das tecnologias como meio de distração. 

 Em específico, a referência exposta remissiva ao prazer em ouvir histórias prediz, de 

forma indutiva, que a avaliação se refere a um app de contação de histórias, o que denota 

coerência à afirmativa dos professores quanto ao uso dos apps Itaú para Crianças (51%) e As 

Minhas Histórias (33%). No entanto, o número de professores que aferiram já ter utilizado 

algum app em sala de aula com crianças pequenas (a Torre de Hanoi, Silabando, Crianças 

Colorir, Cubo Kids e de contação de história) representa um número superior aos que se 

dispuseram a relatar os aspectos positivos dessa experiência (município n=11; 47% e EMEICA 

n=8; 30%). 
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Ainda, com observância às avaliações expostas pelos dois grupos de docentes 

(município e EMEICA), analisadas de forma conjunta, subscrevem aspectos que abrangem 

similarmente benefícios assentidos tanto ao processo de ensino quanto de aprendizagem, assim 

como sintetiza o quadro 11, corroborando, desse modo, com as assertivas de Wolinger (2019), 

Caetano e Nascimento (2018), Silva, Sales e Castro (2018) e Araújo et al. (2017).  

 

Quadro 11 - Pontos positivos de App e softwares no processo de ensino e aprendizagem 
 

Apoio ao ensino Dinamização da aprendizagem 

✓ Prática pedagógica inovadora e lúdica; 

✓ Diversificação metodológica para a 

abordagem dos temas trabalhados; 

✓ Maior interação professor-aluno. 

 

✓ Raciocínio lógico e concentração; 

✓ Interação e criatividade; 

✓ Participação e atenção no 

desenvolvimento das atividades; 

✓ Motivação e estimulo à superação de 

desafios; 

✓ Organização lógica do pensamento; 

✓ Prazer em ouvir histórias; 

✓ Desenvolvimento de diferentes 

habilidades. 
      Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

Destarte, embora os dados despontem um número ainda reduzido de professores que 

utilizem aplicativos na rotina de trabalho com as crianças, a percepção dos pontos positivos se 

apresenta como fator de motivação na superação dos desafios postos às instituições de ensino. 

Essa realidade dialoga de forma veemente com o pensamento de Costa, Steyer e Ramos (2019), 

quando asseveram que a motivação se torna fator imprescindível à inserção tecnológica, visto 

os desafios não serem sobrepostos aos benefícios.   

A esse contexto, acrescenta-se a concepção que os professores do município apresentam 

acerca dos recursos digitais agregados a essa etapa de ensino, e que de forma direta se torna 

condição para a utilização de aplicativos educacionais. Nesse sentido, o gráfico 12 expõe a 

principal característica dos recursos digitais no contexto infantil, sob a perspectiva dos 

colaboradores da pesquisa. Em apoio a essa questão, foi disponibilizada um leque de opções 

que ilustravam, com base na pesquisa bibliográfica, algumas características dos recursos 

didáticos como apoio ao processo educativo, com possibilidade de acréscimo pelo respondente 

(opção “outros”). 
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Gráfico 12 - Principal característica dos recursos digitais no contexto infantil 
 

 
                        Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

Notadamente, a principal característica atribuída aos recursos digitais refere-se à fonte 

de interação e aprendizagem colaborativa (n=32; 71%), apresentando larga distância em relação 

à opção que a coloca como recurso de apoio didático (n=12; 27%). De forma sumária, esse 

resultado se apresenta alinhado ao pensamento de Moran (2018), Andrade (2018), Borges 

(2017) e Caetano (2015), quando asseguram que o uso de tecnologias favorece a aprendizagem 

em um viés de colaboração com seus pares e com o professor, que nesse processo assume o 

papel de mediador da aprendizagem 

 

5.4 Formação docente em tecnologia educativa 

 

De forma proeminente, muito se discute atualmente no contexto educacional acerca da 

formação docente, tanto no que se refere à formação inicial e continuada do professor como 

também no âmbito da tecnologia educativa, o que pressupõe adequar-se aos parâmetros 

contemporâneos suscitados ao processo de ensino e aprendizagem. A essas discussões, 

acrescentam-se o amparo legal expresso na legislação vigente, a criação de políticas públicas 

que garantam e oportunizem o acesso a formações, sobretudo, em serviço, como também as 

alterações nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso em Pedagogia, de forma a 

possibilitar uma maior aproximação entre teoria e prática. 

Nessa perspectiva, pondera-se que a efetivação de uma boa prática decorra, em muito, 

da busca pela qualificação profissional, assim como preconiza Gonçalves (2017), Lucena 

(2016) e Caetano (2015), e que de forma direta impacta e amplia os processos inerentes à 

aprendizagem. De maneira especial, essa afirmação prediz que as mudanças assentidas na 

prática tanto dinamizam o processo educativo quanto alteram significativamente os níveis de 

71%

27%

2%
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aprendizagem das crianças, dada a constituição de novas concepções de ensino, mormente no 

que corresponde à formação tecnológica. 

Com base no exposto, conhecer o nível de qualificação dos profissionais da Educação 

Infantil do município de São Miguel se constitui elemento importante da nossa investigação, 

considerando, para tanto, o papel mediador do professor no processo de inserção tecnológica, 

sobretudo, a partir da integração de aplicativos e dispositivos móveis. Nesse viés, nossas 

primeiras indagações versaram sobre o quantitativo de cursos em que os professores 

participaram nos últimos cinco anos, como meio de compreendermos seus interesses e 

preparação diante do meio digital. Assim, aclaramos que o recorte temporal aos últimos cinco 

anos se deu pela transitoriedade emergente no processo de ensino e aprendizagem, o que exige 

um aperfeiçoamento constante.  

Nessa perspectiva, dos 45 inquiridos, 58% (n=26) declararam participação em 1 curso 

formativo na área tecnológica, 9% (n=4) afirmaram terem frequentado 2 e 3 cursos, de forma 

equiparada, ao passo que 13% (n=6) referenciaram participação em 4 cursos, sendo esse o 

registro de maior quantitativo aferido. De forma pontual, 11% (n=5) declararam nunca terem 

frequentado nenhum curso dessa natureza, percentual esse que se apresenta superior aos índices 

registrados com participação em 2 ou 3 formações.  

De forma contundente, se torna ponto de reflexão o número expressivo de professores 

que referem, no decorrer dos últimos cinco anos de sua trajetória profissional, terem participado 

de 1 único curso de formação. O destaque a esse dado se assenta tanto pela amplitude e formato 

dos cursos correlacionados ao nível técnico de operacionalização e da exploração pedagógica 

das tecnologias no âmbito escolar, quanto pela comparação do tempo de atuação profissional 

dos professores, sendo esse último aspecto demonstrado no gráfico 13, para uma posterior 

análise comparativa. 

 

Gráfico 13 - Professores por tempo de atuação 
 

 
                         Fonte: Elaborado pela autora (2021). 
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  Assim como apresentado no gráfico, a maior parte dos professores do município se 

enquadra no intervalo que contabiliza de 21 a 25 anos de atuação profissional (n=16; 36%), 

com segundo maior percentual aferido no tempo estimado de 0 a 5 anos (n=13; 30%), seguindo, 

subsequentemente, em valores equiparados, os intervalos entre 16 e 20 anos e 6 a 10 anos de 

serviços prestados, ambos com percentuais descritos em 15% (n=7), com média de experiência 

subscrita de 16,7 anos. Em comparativo, os números que subscrevem um maior tempo de 

atuação profissional (21-25=36%) se tornam superiores aos dados percentuais que descrevem 

participação em 2, 3 e até 4 cursos de formação, que, juntos, totalizam 31% (n=14) do número 

de professores. Assim, a confluência desses dados pressupõe que parte desse grupo, em 

específico, tenha participado de 1 formação apenas, ou, ainda, integre o grupo dos que nunca 

participaram. 

Esse fato ganha notoriedade, se considerarmos que os professores que somam um maior 

tempo de atuação são, igualmente, oriundos de um sistema de ensino com pouca alusão ao uso 

de tecnologias educativas, e em decorrência precisariam ter buscado mais atualizações nos 

últimos anos, em razão das modificações nas práticas de ensino. Nesse viés, tornar-se relevante 

a assertiva de Valente (2019), quando afirma que a expansão digital impôs novos desafios à 

educação e, consequentemente, exigiu novas competências digitais ao docente. Em consonância 

com o exposto, Silva e Barbosa (2019) reiteram, asseverando a iminência de uma atualização 

constante, uma vez que o período atual subscreve a era da informação e da tecnologia.  

Ainda, com base no tempo de atuação profissional, torna-se relevante retomarmos os 

projetos e programas do governo federal voltados, em específico, para a formação docente, 

ofertados em época na qual parte dos professores já atuava como docentes de instituição 

pública. A análise dessa questão considerou o tempo de atuação profissional mencionado pelos 

professores no questionário, cruzado com o referencial teórico que discorre sobre o tempo de 

vigência de alguns programas e projetos de âmbito federal, como apresentado no quadro 12. 

  

Quadro 12 - Projetos e programas do Governo Federal por período de atuação 

profissional 

Programas e  

projetos federais 

Principal característica 

ao nível de formação 

Período Tempo de 

atuação 

profissional 

Quantidade 

de 

professores 

Projeto ProInfo -Capacitação dos 

recursos humanos 

(técnicos, professores 

multiplicadores, 

1997 

(24 anos) 

-Acima de 25 

anos 

- Entre 21-25 

anos 

 

17 
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professores 

participantes). 

Projeto ProInfo 

Integrado 

-Formação docente, 

em caráter presencial e 

a distância; 

- Desenvolvimento de 

conteúdos e recursos 

digitais. 

2007 

(13 anos) 

-Acima de 25 

anos 

- Entre 21-25 

anos 

- Entre 16-20 

anos 

- Entre 11-15 

anos 

 

25 

Projeto UCA -Capacitação docente. 2007 

(13 anos) 

Projeto 

PROUCA 

-Formação docente 

para a integração 

curricular das TDIC. 

2010 

(10 anos) 

-Mais de 25 

anos 

- Entre 21-25 

anos 

- Entre 16-20 

anos 

- Entre 11-15 

anos 

- Entre 6-10 

anos 

32 

Programa 

Educação 

Conectada 

-Formação de 

professores. 

2017 

(3 anos) 

-Mais de 25 

anos 

- Entre 21-25 

anos 

- Entre 16-20 

anos 

- Entre 11-15 

anos 

- Entre 6-10 

anos 

- Entre 0-5 anos 

45 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

Em consonância com os dados expostos, o tempo de atuação dos professores, em sua 

totalidade, coincide, em algum período de tempo, com a homologação e vigência de cursos 

ofertados por programas e projetos do Governo Federal, voltados de forma mais direta à 

formação docente e à produção de conteúdos educacionais. De forma categórica, o grupo de 

docentes que referem atuação profissional superior a 21 anos apresenta convergência de tempo 

com os cursos ofertados pelo Projeto ProInfo (1997), ProInfo Integrado (2007), Projeto UCA 

(2007), Projeto PROURCA (2010) e Programa Educação Conectada (2017). Por conseguinte, 

mesmo os professores que referem um tempo menor de vínculo (0-5 anos) apresentam 

confluência com o programa Educação Conectada, com início de funcionamento registrado em 

2017. 
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Todavia, ao relacionarmos os cursos aferidos pelos professores nos últimos 5 anos, 

conforme apresenta o quadro 13, torna-se notável a ausência de referência ao curso Educação 

Conectada, sendo este ofertado no mesmo período de tempo em que os professores descreveram 

participação em cursos na área de tecnologia educacional.  

 

Quadro 13 - Participação em cursos na área de tecnologia educacional 
 

Cursos na área de tecnologia Quantidade de professores 

Nº % 

Letramento Digital- Formação de professores   15 33% 

Ferramentas do Google    6 13% 

Tecnologia da educação e informação   4 9% 

Mídias digitais    3 7% 

Aplicativos digitais 2 4% 

Ensino híbrido   2 4% 

Formação para a docência virtual    2 4% 

Produção de videoaulas   2 4% 

Como ensinar a distância 1 2% 

Competências profissionais, emocionais e tecnológicas para 

tempos de mudança   

1 2% 

Criação e edição de desenhos  1 2% 

Ferramenta digital para a comunicação e aprendizagem das 

novas gerações    

1 2% 

Formação para professor e pesquisa em CMOOC   1 2% 

Informática   1 2% 

Inovação pedagógica   1 2% 

Nova plataforma Gsuite   1 2% 

Projeto eu ensino de casa  1 2% 

Tecnologia em Recursos Humanos   1 2% 
Fonte: Elaborado pela autora (2021).  

 

De forma evidente, a tabela acima representada exibe uma diversificação considerável 

de cursos (n=18), com participações que variam entre 1 e 3 docentes, exceto no que corresponde 

às formações intituladas “Letramento Digital – Formação de Professores” (n=15), “Ferramentas 

do Google” (n=6) e “Tecnologia da educação e informação” (n=4), que apresentaram uma 

maior participação em detrimento das demais. Outro aspecto de suma relevância, considerando 

a investigação acerca da formação docente, se assenta no paralelo entre a quantidade dos cursos 

descritos, correlacionados ao número de professores que referem algum curso realizado na área 

de tecnologias (n= 39-87%). 

Nessa perspectiva, à proporção que apenas 39 docentes mencionaram alguma formação 

nessa área, a soma de participantes nos cursos correspondeu a um quantitativo de 47 respostas, 

o que demonstra confluência com os dados anteriormente asseverados pelos respondentes, no 
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que tange à participação em mais de um curso. Torna-se, ainda, notável o número de docentes 

que não descreveram nenhum curso (n=6; 13%), dado que se assemelha ao resultado descrito 

de 11% (n=5) de professores que nunca participaram de formação na área de tecnologia.  

A esse respeito, observa-se a oposição entre a ausência de curso formativo no percurso 

profissional de alguns docentes e o quantitativo de formações em que parte dos professores 

refere participação. Contudo, a distinção desses dois aspectos direciona para um discurso 

veemente, que caracteriza a dificuldade de inserção tecnológica na Educação Infantil como 

fator emergente da falta de qualificação na área tecnológica, assim como apontam os 

professores, quando indagados sobre a maior dificuldade dessa interação.  Esse fato, que se 

apresenta como elemento posterior à recolha dos dados,  suscita reflexões inerentes aos 

objetivos e propostas formativas dos cursos descritos pelos professores, mormente no que 

corresponde à aproximação com o contexto de ensino e nos impele a retomar o pensamento de 

Souza et al. (2017), Lucena (2016) e Caetano (2015), quando asseveraram discrepâncias 

assentidas na quantidade de cursos direcionados à formação docente, que apresenta 

incongruência com a formação deficitária dos professores.   

Nesse viés, embora não possamos refletir sobre os referidos aspectos, dada a ausência 

de elementos que nos permita ultrapassar as proposições, torna-se relevante retomar as 

afirmações de Echalar e Peixoto (2017), Consed (2016) e Valente (1997) acerca de algumas 

fragilidades expostas nos programas e projetos federais, decorridos no período entre 1987 e 

2010. Em conformidade com os autores, em sua maioria, os problemas versaram sobre:  

conteúdo em desacordo com a realidade do professor, descompasso entre teoria e prática 

(projeto EDUCOM); carga horária compacta (FORMAR); divergência entre as Diretrizes do 

Programa e os objetivos propostos na implantação (ProInfo e ProInfo Integrado); e restrições 

na infraestrutura que permitissem a sua aplicabilidade (PROUCA), comprometendo, assim, a 

sua eficácia. 

Como refinamento, interessou-nos saber as áreas de formação em tecnologias nas quais 

os professores referiram participação em cursos, como forma de conhecermos os seus domínios 

no que corresponde à utilização dos recursos digitais. Esclarecemos que, em direcionamento, 

foram colocadas algumas alternativas, dentre as quais citamos: processador de texto, linux, 

produção de recursos de áudio, uso educativo da tecnologia, ainda com possibilidades de 

acréscimo, dada a alternativa “outros”. Vale salientar que a compilação dos dados apresentados 

no gráfico 14 revela as respostas dos professores do município de São Miguel/RN. 

 



176 
 

Gráfico 14 - Áreas de formação em tecnologias nas quais os professores do município 

participaram de cursos 

 
                  Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

O gráfico posto, que condensa um total de 111 respostas, aponta dados reveladores no 

que diz respeito à quantidade de professores que indicam cursos concentrados no uso educativo 

da tecnologia (n=37; 82%), navegação na internet (n=25; 55%), criação de blogs/sites (n=20; 

44%) e produção de recursos de áudio (n=12; 27%). Em menor escala, a referência as áreas que 

suscitam um domínio mais técnico dos recursos digitais apresentam percentuais pequenos, com 

variações entre 4% (Linux e folha de cálculo) e 2% (informática básica e nenhum), exceto no 

que concerne ao processador de textos, que subscrevem 24% (n=11).   

Notoriamente, a escolha em maior escala por cursos que abordam o uso pedagógico das 

tecnologias digitais justifica, sobremaneira, a participação nas formações anteriormente 

referenciadas, entre as quais retomamos: Letramento Digital – formação de professores, 

Ferramentas do Google, Tecnologia da Educação e Informação, Aplicativos Digitais e Mídias 

Digitais. Essa realidade, embora apresente similaridade com as 64 respostas da EMEICA, 

analisadas em separado, apresenta também pontos de destaque, conforme explicitado na tabela 

11, a qual permite visualizar distintamente as respostas dos professores em uma realidade mais 

ampla (município) e restrita (EMEICA). Para tanto, destacamos que a exposição do gráfico não 

aborda em sua totalidade as respostas dos professores, mas, somente, os aspectos considerados 

mais pontuais. 
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Tabela 11 - Áreas de formação nas quais os professores do município e da EMEICA 

participaram de cursos 

Area de formação em tecnologia EMEICA Município 

N % N % 

Uso educativo da tecnologia 21 81% 37 82% 

Navegação na internet 16 61% 25 55% 

Criação de blogs/site 11 42% 20 44% 

Produção de recursos de áudio 9 35% 12 27% 

Processador de texto 4 15% 11 24% 
Fonte: Elaborada pela autora (2021). 

 

Desse modo, nota-se que os percentuais destacados no uso educativo das tecnologias 

apresentam-se com índices semelhantes tanto em âmbito municipal quanto escolar, uma vez 

que, respectivamente, apresentam 82% (n=37) e 81% (n=21), realidade também observada na 

área de criação de blogs/sites. Já no que concerne à produção de recursos de áudio e navegação 

na internet, os dados apresentam algumas diferenças, que caracterizam maiores percentuais para 

a EMEICA. Destarte, no que se refere à produção de recursos de áudio, 35% (n=9) dos 

professores afirmaram ter participado de cursos nessa área, o que denota uma diferença de 8% 

a mais do que foi contabilizado em nível de município. Subsequentemente, 61% (n=16) dos 

respondentes subscrevem participação expressiva em navegação na internet, com diferença 

assentida em 6% na comparação com a totalidade dos docentes. 

Diante do exposto, torna-se preponderante aprofundar o percurso investigativo, tanto no 

que concerne à proveniência das formações delineadas nos últimos 5 anos quanto à modalidade 

que as caracterizam, como forma de clarificar os meios utilizados pelos docentes na constituição 

dos seus currículos. Destarte, no que corresponde à procedência, a figura 13 retrata, em números 

percentuais, os cursos decorrentes de programas federais ou municipais, recursos pessoais, ou 

ainda de instituições e órgãos promotores de formação nessa área. 

 

Figura 13 - Procedência dos cursos realizados pelos professores 

 
         Fonte: Elaborada pela autora (2021). 

Ofertados pelo 
município

87%

Recursos próprios

24%

Cursos de programas 
federais

9%

Outras instituições

4%

Nunca participou

2%



178 
 

De forma explícita, a maior parte dos docentes frequentaram cursos ofertados pelo 

município (n=39-87%), o que demonstra preocupação da entidade municipal em qualificar o 

seu corpo docente78. Em seguida, nota-se que o segundo maior percentual se evidencia na 

necessidade particular de buscar aperfeiçoamento, através de recursos próprios (n=11; 24%). 

Para tanto, ao referenciarmos em separado o grupo de professores da EMEICA, se torna notável 

que, embora a sequência encerre, em uma primeira escala, participação em cursos promovidos 

pelo município (n=22; 85%) e, subsequentemente, custeados pelos próprios docentes (n=8; 

31%), a diferença, em específico a esse último percentual, eleva em 7% o número de docentes 

da referida escola que investiram em sua formação, em detrimento do corpo docente do 

município. 

  Consecutivamente, no tocante à modalidade em que os cursos foram ofertados, a 

grande maioria 89% (n= 40) refere terem ocorrido no formato a distância, com segundo maior 

percentual descrito em 15% (n=7) para formações em regime presencial, sendo o menor 

percentual na modalidade semipresencial (n=3-7%). Notadamente, a opção pelos cursos 

ofertados à distância se torna maior, com percentuais que se igualam tanto ao nível do município 

quanto ao da EMEICA.  

Essa realidade corrobora com os dados divulgados na pesquisa Tic Educação, edição de 

2018 (BRASIL, 2019), quando asseverou que 72% dos docentes pesquisados nas diferentes 

regiões do país se utilizaram dos recursos tecnológicos para a realização de cursos diversos, 

dentre os quais cita graduação, pós-graduação e extensão, com prevalência dos cursos on-line. 

Todavia, a mesma pesquisa, realizada no ano de 2019 (BRASIL, 2020), aponta, de forma 

específica, que apenas 33% dos professores pesquisados haviam realizado formação continuada 

em tecnologia educativa. Contudo, recorriam a vídeos e tutoriais on-line como recuso de 

aperfeiçoamento.  

Nessa perspectiva, torna-se preponderante identificar a origem dos conhecimentos 

adquiridos pelos professores em tecnologias, considerando tanto o processo formal de aquisição 

do conhecimento (cursos de formação inicial, continuada e de extensão) quanto o informal 

(troca de experiências com seus pares). Sendo assim, a investigação a essa questão se deu 

através de um aglomerado de opções, que nos permitiu, conforme apresenta o gráfico 15, 

conhecer os meios de que os professores do município se utilizaram para compor os 

 
78 O curso ofertado pelo município, intitulado “Letramento digital – formação de professores”, ocorreu no período 

de setembro a outubro de 2020, como apoio metodológico para o ensino remoto. Fonte dos dados: A 

pesquisadora, considerando a sua inserção no quadro de docentes do município e como participante do referido 

curso. 
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conhecimentos que julgam, atualmente, deter em tecnologia. Ressaltamos, contudo, que o 

gráfico apresentará a compilação de 149 respostas, apontadas pelo grupo de 45 colaboradores, 

uma vez que a questão, elaborada no formato caixa de seleção, permitiu a escolha de várias 

alternativas. 

 

Gráfico 15 - Origem dos conhecimentos em tecnologia 

 
      Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

Notoriamente, a alusão à aquisição do conhecimento advindo da troca de experiências 

com pessoas/colegas mais experientes no ambiente de trabalho apresenta um maior percentual 

comparado com os demais (n=32; 71%), embora quase equiparada à segunda opção, que se 

refere à orientação de familiares e amigos (n=31; 69%), diferença demarcada por apenas 1 

resposta. Subsequentemente, de igual modo, as respostas que emergem como terceira e quarta 

opções apontam, respectivamente, que a aquisição do conhecimento aconteceu de forma 

autônoma (n=27; 60%) e através de cursos de formação a nível de extensão (n=26; 58%). 

Notadamente, a opção que faz alusão à observação de pessoas consideradas hábeis no manuseio 

tecnológico (n=19; 42|%) apresenta longa distância das alternativas que suscitam o 

conhecimento adquirido na Pós - Graduação (n=5; 11%), Graduação (n=4; 9%), ou advindo de 

outros meios (n=5; 11%). 

Nesse ínterim, três aspectos conferem maior relevância aos dados, dos quais elecamos:  

a) Os três maiores índices referidos correspondem a um processo informal de aquisição 

do conhecimento (troca de experiência com pessoas/colegas experientes no ambiente 
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reforça a prerrogativa de uma aprendizagem colaborativa, mediada com pares mais 

experientes (MORAN, 2018; BACICH, 2018); 

b) A referência de 58% (n=26) dos professores, que atribuem responsabilidade maior 

aos cursos de formação a nível de extensão pela aquisição dos seus conhecimentos, 

apresenta similitude com os dados anteriormente descritos, que apontam a 

participação em pelo menos 1 curso na área de tecnologia educativa (n=26; 58%). 

Esse fato, que denota, sobretudo, coerência nas respostas do questionário, pressupõe 

que, embora os professores julguem ser necessário aprofundamentos que 

possibilitem inserção tecnológica, mormente, no contexto da Educação Infantil, os 

cursos ofertados até então contribuíram com seus processos formativos;  

c) Notadamente, 9% (n=4) dos professores destacaram o curso de Graduação como 

interlocutor de seus conhecimentos em tecnologias e 11% (n=5) reportam-se à Pós- 

Graduação. No que concerne, em específico, aos cursos de Graduação, a ausência de 

dados que nos possibilitem analisar a grade curricular dos cursos de Pedagogia, 

sobretudo das Universidades lócus de formação dos docentes, nos impossibilita de 

estabelecer um diálogo comparativo entre os dados referendados pelos professores e 

os Currículos dos Programas de Graduação. A essa questão, ressalvamos que o 

surgimento desse dado na pesquisa, subsequente à recolha dos dados, suscita uma 

investigação maior, de natureza exploratória, (Estado da Arte ou de Revisão 

Sistemática da Literatura – RSL) que se apresenta, nesse momento, como proposição 

de uma pesquisa posterior.  

Outrossim, embora no decorrer da pesquisa dois pontos tenham surgido como elementos 

posteriores ao recolhimento dos dados (análise dos objetivos e propostas dos cursos descritos 

pelos professores e da grade curricular dos cursos de Pedagogia), a pesquisa que nos propomos 

realizar respondeu as nossas questões e nos permitiu, no decurso do seu processo, atingir os 

objetivos delineados à sua execução. De forma inicial, a escolha por coletar e analisar em 

separado os dados do Município e da Escola Municipal de Educação Infantil, denominada 

EMEICA, se deu em uma perspectiva de confrontar dados e averiguar possíveis discrepâncias, 

fato esse muito pouco observado e, consequentemente, pouco destacado na análise, uma vez 

que provocaria redundância nas informações.  

De forma profícua, constatamos que, embora sejam descritas limitações no que 

corresponde à falta de equipamentos tecnológicos, desconhecimento do uso pedagógico de 

algumas ferramentas digitais e, sobretudo, da necessidade imperativa de formações na área da 

tecnologia educativa, algumas iniciativas de inserção tecnológica já despontam. A 
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materialização dessa assertiva ganha notoriedade no quantitativo de professores que já 

descrevem participação em cursos diversos, inclusive advindos de investimentos próprios, 

como também da quantidade, embora tímida, dos professores que afirmaram, em algum 

momento de sua prática, terem inserido o uso de apps educacionais com crianças pequenas.  

Em suma, tanto a pesquisa realizada nas nossas bases teóricas quanto os dados 

levantados nos questionários com os docentes nos mostraram ser possível a utilização de 

tecnologias digitais na Educação Infantil, de forma específica, com a inserção de aplicativos e 

dispositivos móveis. O ponto principal, no entanto, perpassa pela motivação em inserir novas 

práticas e conceber o espaço infantil como passível de inovação. 
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6 CONCLUSÃO 

 

“Eu quero desaprender para aprender de novo. Raspar as 

tintas com que me pintaram. Desencaixotar emoções, 

recuperar sentidos”.  

                                                (ALVES, 1994, p. 29). 

 

Nas últimas décadas, acompanhamos um processo contínuo de discussões no âmbito da 

Educação Infantil, que resultaram na ruptura de alguns paradigmas historicamente construídos, 

que limitavam tanto a percepção da criança como um ser capaz de aprender quanto de um 

trabalho pedagógico nas creches e pré-escolas que não valorizasse apenas o cuidar. De forma 

metafórica, assim como escreveu Rubem Alves, vivenciamos, no decorrer desse processo, um 

“desaprender para aprender de novo”, em uma Escola que passou a considerar a criança como 

um dos protagonistas do processo de ensino. 

Nesse ínterim, em contexto atual, se torna impensável dissociar o trabalho realizado pela 

escola da vivência social, cultural e sobretudo digital das crianças, considerando, para tanto, 

que todo o encaminhamento pedagógico deverá incidir dos saberes e experiências das crianças. 

Notadamente, no que confere à inserção tecnológica, os desafios se apresentam em maiores 

proporções, dada as limitações ainda existentes no tocante aos poucos investimentos na área, 

tanto no que corresponde à adequação da infraestrutura, aquisição e manutenção de 

equipamentos, como também na formação do professor, que acaba por acarretar 

desconhecimento do potencial pedagógico até mesmo dos recursos já existentes na escola. 

Nessa perspectiva, asseveramos que a análise dos dados incidiu da pesquisa 

bibliográfica e da compilação das respostas advindas do nosso instrumento de coleta dos dados 

(questionário), com colaboração de 74% dos professores da Educação Infantil do Município, 

sendo esse percentual considerado expressivo no contexto da pesquisa.  

Nesse sentido, nossa investigação, que buscou respostas à problematização inicial 

“Quais as possibilidades pedagógicas na utilização de aplicativos e dispositivos móveis no 

processo de ensino e aprendizagem da Educação Infantil?”, pondera ter obtido resultados que 

contemplaram, de forma profícua, os objetivos delineados à sua execução. Esse fato torna-se 

visível na correlação estabelecida entre cada objetivo e os respectivos dados referenciados. 

Destarte, ao analisarmos como objetivo geral possibilidades pedagógicas de aplicativos 

e dispositivos móveis na mediação do ensino e aprendizagem na Educação Infantil, nos 

deparamos com duas realidades distintas. A princípio, constatamos que os professores 

declararam deter um bom conhecimento da funcionalidade de alguns dispositivos móveis, 
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utilizando-os com certa frequência em contexto escolar e, de igual modo, expressam algum 

conhecimento acerca de aplicativos educacionais. Todavia, em segunda constatação, 

averiguamos que o uso desses aplicativos acontece de forma incipiente, haja vista considerarem 

improvável explorar apps com os poucos recursos existentes nas escolas.   

Para tanto, a pesquisa nas bases de dados teóricos proporcionou o aprofundamento em 

apps que, de forma pontual, oferecem tanto possibilidades pedagógicas ao nível do ensino e da 

aprendizagem como requerem a adoção de poucos recursos tecnológicos, sobretudo 

compatíveis com os equipamentos disponíveis nas instituições públicas de Educação Infantil, 

assim como descrito no uso do app Plickers. Não obstante, a busca pela referência do app 

considerou ainda como relevantes a etapa de ensino e o papel mediador do professor no 

processo de aprendizagem, que, para além de explorar a oralidade, a escrita, a percepção, a 

atenção e o rápido raciocínio, desafie a criança a pensar e construir hipóteses que as façam 

avançar em seu desenvolvimento cognitivo. 

Reconhecemos, contudo, a limitação de descrevermos, de forma detalhada, as minúcias 

do desenvolvimento perceptivo, cognitivo e comportamental das crianças frente à exploração 

de apps e dispositivos móveis, assim como de asseverar o seu potencial educativo pelo viés dos 

docentes, uma vez que o sistema de aulas remotas, com predominância de atividades 

assíncronas (perdurando por mais de treze meses), impediu que executássemos na prática 

atividades dessa natureza com as crianças, conforme pretendido no início da investigação. No 

entanto, as experiências descritas por Çetin e Solmaz (2020), Gonzales et al. (2019), Nunes e 

Couto (2017) e Morais, Silva e Mendonça (2017) evidenciaram, de forma incisiva, os 

contributos do trabalho com apps e dispositivos móveis no processo de ensino e aprendizagem, 

com observância ao desenvolvimento da autonomia, percepção, interação, escuta, oralidade, 

escrita e conhecimento matemático. 

No que corresponde ao primeiro objetivo específico elencado, nos propomos a conhecer 

o nível de qualificação profissional dos professores da Educação Infantil no que se refere às 

tecnologias digitais, o que nos permitiu, em primazia, constatar que, em sua grande maioria, os 

professores utilizam tecnologia com frequência em seu cotidiano, denotando afinidade com o 

ambiente virtual, embora apresentem maior destreza para comunicação em redes sociais. Já em 

uso profissional, embora, em sua maioria, os professores tenham demonstrado utilizar algum 

tipo de recurso em atividades que envolvam tanto o planejamento e preparação de materiais 

quanto o uso de equipamentos e ferramentas digitais com as crianças, a dificuldade referida à 

inserção tecnológica se apresenta ainda demasiadamente acentuada, realidade essa que se 
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equipara às abordagens estabelecidas por diferentes autores, dos quais destacamos Valente 

(2018), Lucena (2016), Caetano (2015), Amante (2011) e Amante, Oliveira e Pereira (2017). 

No que se refere, em específico, ao nível de qualificação docente, duas realidades bem 

distintas puderam ser observadas, as quais influenciam de forma direta o trabalho com 

tecnologias em salas de Educação Infantil. A primeira condiz com o fato de os professores 

terem se sentido desafiados, diante do contexto digital, no decorrer dos últimos cinco anos a 

buscarem formação que lhes possibilitasse trabalhar diferentes ferramentas tecnológicas com 

as crianças. E, em oposição, professores que se abstiveram, em igual período de tempo, a 

investir em seu processo formativo, o que de certo modo suscita uma resistência à prática 

pedagógica mediada pelas tecnologias, fato esse que se tornou concreto à pesquisadora, haja 

vista a dificuldade relatada por dois dos colaboradores em preencher o formulário digital da 

pesquisa, dada a familiaridade apenas com o material impresso. 

 A esse respeito, pondera-se que, à proporção que a necessidade de aperfeiçoamento 

profissional se tornou realidade urgente para grande parte dos professores em tempos atuais, 

também foram muitos os cursos ofertados, mormente no último ano, em consequência da 

iminência da adoção do ensino remoto em todas as etapas de ensino, provocada pela suspensão 

das aulas (pandemia em curso da COVID-19). A notoriedade à essa realidade se assenta no 

indicativo de uma maioria dos docentes que buscaram qualificação na área de tecnologias 

educativas com cursos predominantemente na modalidade à distância e, em sua maioria, 

ofertados pelo munícipio ou advindos de recursos próprios, demostrando, respectivamente, 

interesse da esfera municipal em qualificar o seu corpo docente, além de uma motivação pessoal 

para qualifica-se.  

No entanto, embora um número considerável de professores tenha sinalizado uma busca 

por qualificação na área de tecnologias educativas e busque nesses próprios recursos os meios 

de aperfeiçoamento, a limitação na exploração das ferramentas digitais com as crianças ainda 

se apresenta como fator reverso à formação docente.  Essa realidade, à proporção que nos 

evidencia a necessidade premente de constante atualização profissional, ressalta também 

reflexões suscitadas posteriormente à compilação dos dados, no que corresponde aos programas 

dos cursos de formação realizados pelos professores e da carga horária oferecida.  

No tocante ao segundo objetivo, que buscou identificar a opinião dos docentes referentes 

aos contributos das TDIC para o ensino, constatamos que os professores apresentam opiniões 

divergentes quanto ao papel das tecnologias no processo de ensino e aprendizagem, com 

concepções que assentam de forma antagônica o seu uso como meio de distração e como 

promotor de uma aprendizagem colaborativa, com forte demarcação no processo de ensino. De 
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forma majoritária, são percebidas vantagens no que diz respeito ao desenvolvimento cognitivo, 

afetivo, social e motor das crianças, assim como referido nas experiências descritas com 

aplicativos, com ênfase em uma maior participação, motivação, concentração e ludicidade 

proporcionada ao processo de ensino e aprendizagem. 

Nessa perspectiva, de forma bem demarcada, identificamos um grupo heterogêneo de 

professores quanto às visões preestabelecidas no uso de tecnologias, tanto no que corresponde 

ao corpo docente do município em sua totalidade quanto no que prediz ao público de 

professores da EMEICA, classificando-as como recursos de apoio ao ensino (com referência 

ao suporte pela busca de qualificação), potenciadora da aprendizagem e meio restrito ao 

entretenimento. Contudo, nota-se que o efetivo uso das ferramentas digitais pouco se consolida 

na prática, posto um conjunto de fatores considerados impeditivos à sua inserção, dentre os 

quais, de modo quase concorde, são referidos formação docente inadequada e falta de 

equipamentos tecnológicos nas escolas. 

Nesse viés, conhecer os equipamentos tecnológicos existentes nas instituições infantis 

do município, além de ser parte constituinte do delineamento inicial da pesquisa, passou a ser 

também elemento reportado na compilação dos resultados do questionário, o que evidencia uma 

aproximação do contexto local (município) com os diferentes contextos (nacional e 

internacional) apresentados no referencial teórico.  

Notadamente, as escolas de Educação Infantil dispõem de restrições tanto no que 

corresponde à quantidade de equipamentos tecnológicos quanto à manutenção e diversificação 

desses equipamentos. Em sua maioria, a disponibilidade do aparelho de DVD, televisão, data 

show, computador e aparelho de som não viabiliza, segundo os docentes, um trabalho mais 

direcionado com tecnologias digitais, demonstrando, dessa forma, a ideia historicamente 

construída de que apenas é possível trabalhar com ferramentas digitais em instituições que 

disponham de um rico acervo tecnológico. Torna-se ainda contraditório o fato de algumas 

escolas disporem de laboratório de informática e, no entanto, ele não ser utilizado de forma 

equânime pelas crianças da Educação Infantil e Ensino Fundamental. 

Outrossim, corroboramos com a premissa de um maior investimento em políticas 

públicas que contemplem de forma mais efetiva as Escolas de Educação Infantil, tanto a nível 

da aquisição de novos recursos quanto da manutenção dos equipamentos existentes. Todavia, 

ousamos afirmar que a dificuldade de inserção tecnológica decorre mais do nível da preparação 

profissional e da motivação docente do que do quantitativo de equipamentos disponíveis nas 

escolas. Ainda assim, de forma evidente, a disponibilidade de um maior acervo de artefatos 

digitais possibilitaria, em termos logísticos, maior frequência na sua utilização, e não incorreria 
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em agendamentos com uso espaçado, como referido na EMEICA, dada a quantidade mínima 

de equipamentos dispostos para um grande quantitativo de turmas. 

Frente a esse contexto, consideramos preponderante retomar os estudos feitos por 

Wolinger (2019), Barroso et al. (2018), Natalino e Tibúrcio (2018), Nunes e Couto (2017), 

Brito e Ramos (2017) e Amante (2011), quando abordaram, de modo convergente, a inserção 

pedagógica das tecnologias no espaço escolar da Educação Infantil como uma prática possível 

de se realizar.  Em complemento, Aquino e Caetano (2020), Costa, Steyer e Ramos (2019), 

Rodríguez (2019), Morais, Silva e Mendonça (2017) e Faria e Ramos (2007) reforçaram não 

apenas a importância da inclusão tecnológica no trabalho com crianças pequenas, como também 

apresentaram possibilidades que viabilizam a sua utilização a partir do manuseio de poucos 

equipamentos, conforme alusão aos apps Plickers, Cubo kids e às ferramentas de interação 

social, como Facebook e Blogs.  

Correlacionando a teoria posta com a prática descrita pelos professores do município, 

nota-se que os poucos recursos existentes na escola são utilizados, porém, com pouca ênfase 

para o uso de ferramentas digitais que fomentem tanto a aprendizagem em diversos campos do 

desenvolvimento infantil quanto a intencionalidade educativa que incida na exploração e 

consolidação de saberes. Essa realidade, portanto, nos impele refletir que, em muitos casos, a 

inviabilidade no uso de equipamentos tecnológicos, notadamente de apps educacionais e 

dispositivos móveis, não provém do pouco acervo de equipamentos, mas, sim, da falta de 

conhecimento que permita explorá-los pedagogicamente. 

Nesse percurso, nos foi possível contemplar o quarto objetivo, que tratou de analisar 

possibilidades e desafios na prática da educação tecnológica no contexto da Educação Infantil, 

o que denotou uma dualidade premente entre a necessidade de ressignificar a utilização dos 

recursos tecnológicos no âmbito das instituições infantis e as fragilidades existentes que 

dificultam essa integração. Para tanto, cabe ressaltar que o apontamento dos benefícios e 

dificuldades se ancorou nos dados levantados no aporte teórico e na devolutiva dos 

questionários direcionados aos docentes, não sendo possível, contudo, a comprovação prática 

de experiências vivenciadas e construídas no espaço escolar, dada a realidade atual do sistema 

de ensino (aulas remotas).  

De forma incisiva, no que corresponde à ressignificação do trabalho realizado, pondera-

se que o ponto inicial se assenta no redirecionamento da função atribuída a cada tecnologia, em 

uma perspectiva de potencializar a sua utilização. Essa afirmação torna-se palpável se 

considerarmos que os equipamentos tão comumente encontrados nas escolas de Educação 

Infantil, como o aparelho de DVD, televisão, notebook e data show, assim como os de uso 
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pessoal do professor (aparelho celular), podem ser explorados conjuntamente com aplicativos 

que possibilitem uma aprendizagem colaborativa e direcionada no âmbito escolar. 

A essa questão, torna-se crucial tanto as indicações de Çetin e Solmaz (2020), Wolinger 

(2019), Caetano e Nascimento (2018), Barroso et al. (2018) e Morais, Silva e Mendonça (2017), 

quando destacam a utilização de recursos simples e em pouca quantidade agregados a apps 

educacionais, quanto ao posicionamento dos professores, quando descrevem utilizar 

tecnologias digitais no desenvolvimento das atividades com as crianças. No tocante a esse 

último aspecto, que alude à utilização de tecnologias em escolas de Educação Infantil do 

município de São Miguel, a referência, embora em pequena escala, à exploração de aplicativos 

educacionais, amplia as possibilidades de integração tecnológica e, sobremaneira, contribuem 

para a motivação de outros professores que consideram inexequíveis o uso de tecnologias 

digitais nessa etapa de ensino. 

Em contraponto, a similaridade dos fatos referidos tanto em nossa base teórica como no 

lócus de nossa investigação aponta desafios que se apresentam como condicionantes 

desfavoráveis ao uso de tecnologias, os quais podem ser descritos em três categorias master, a 

saber: inadequada formação docente na área de tecnologias educativas, limitado acervo 

tecnológico e, por fim, desarticulação dos documentos norteadores das escolas (Projeto Político 

Pedagógico – PPP) com os documentos de base nacional (LDBEN, DCNEI e BNCC).  

Em detalhamento, no que corresponde à formação docente, duas vertentes subdividem 

essa categoria, quais sejam: formação para o manuseio técnico dos equipamentos e formação 

docente na área de tecnologia educativa, com predominância para o conhecimento e adaptação 

de apps e softwares voltados ao público infantil, assim como para produção de objetos digitais 

de aprendizagem. No tocante ao limitado acervo tecnológico, sobrepõem-se a necessidade de 

adequações estruturais nas instituições de ensino, assim como de manutenção e preservação dos 

artefatos pertencentes às escolas, o que pressupõe observância a um maior investimento na área, 

seja este decorrente de recursos advindos da esfera federal, municipal ou da própria instituição 

(FNDE/PDDE). 

Por fim, no que se refere à desarticulação dos documentos mandatórios e reguladores 

como os PPP das Instituições, os dados apontam implicações que contribuem para pouco 

envolvimento dos docentes, maior dificuldade em atribuir função pedagógica às tecnologias 

nessa etapa de ensino e, sobretudo, a dissociação da educação tecnológica justaposta ao 

currículo escolar. No que corresponde, em específico, ao último aspecto referido, nota-se que 

o distanciamento entre o que determina os documentos vigentes, no tocante à integração 

tecnológica e à construção e implementação de uma Proposta Pedagógica que contemple o 
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contexto social e cultural dos discentes, se torna fator condicionante à pouca integração 

tecnológica.  

Diante todo o exposto, à proporção que reconhecemos ser possível a integração 

tecnológica no âmbito da Educação Infantil, também reconhecemos os condicionantes que se 

apresentam como ponto de reflexão ao trabalho docente, que se assentam na falta de 

equipamentos tecnológicos, desconhecimento do potencial educativo das tecnologias e 

formação docente inadequada na área da tecnologia educativa. Indubitavelmente, quando se 

aborda a formação docente, dois aspectos emergem como preponderantes, quais sejam: a 

necessidade de formação contínua, dadas as constantes atualizações das ferramentas digitais, 

assim como apontaram Valente (2018), Gonçalves (2017), Caetano (2015), UNESCO (2014), 

Kenski (2013) e Amante (2011); e, por conseguinte, a necessidade de uma formação que, em 

sua proposta, ultrapasse os modelos técnicos de  instrumentalização, estimulando a produção 

de materiais pedagógicos, conforme defendem Lucena (2016), Caetano e Nascimento (2018).  

Essa realidade, amplamente discutida no cenário educacional, se torna ainda mais 

palpável quando analisada nos espaços internos das instituições de Educação Infantil do 

município de São Miguel, o que denota uma maior relevância à nossa investigação, dada a 

possibilidade de refletir e redirecionar, junto aos docentes e equipes gestoras municipal e 

escolar, o trabalhar realizado nessa etapa de ensino. Entretanto, à medida que acreditamos que 

a reflexão se constitua como ponto fundamental de qualquer mudança, também ponderamos ser 

necessário uma ação mais efetiva que contemple um processo formativo a nível de educação 

tecnológica, com ênfase na produção de materiais digitais produzidos pelos próprios 

educadores, o que trará maior exequibilidade à inserção das tecnologias no contexto infantil.   

Essa necessidade se torna premente, sobretudo, pelo fato de a formação docente ter 

perdurado toda a abordagem da investigação (base teórica e lócus da pesquisa), tanto a nível de 

problema quanto de solução. De forma profícua, estamos convictos de que essa temática 

permanecerá constantemente em pautas de discussões, visto que cada vez mais adentramos no 

mundo da tecnologia e continuamente nos depararemos com crianças imersas no mundo digital, 

assim como tão bem afirmaram Barroso et al. (2018), Monteiro e Osório (2015) e Amante 

(2011), o que exigirá da escola como um todo um processo contínuo de ação-reflexão-ação, de 

modo a (re)significar suas práticas de ensino. 

Nessa perspectiva, emerge o repensar da função social da Escola de Educação Infantil 

e seus paradigmas atuais acerca do cuidar e do educar, que em contexto digital muito se 

abancam no direcionamento do letramento digital ao nível da criança, dos docentes e das 

famílias. Manter-se, portanto, distante do contexto digital na atualidade, é desconsiderar, em 
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primazia, que as crianças manuseiam de forma quase autodidata diferentes dispositivos móveis 

e se apropriam diariamente do conteúdo de diversos apps nos ambientes virtuais, expondo-as a 

riscos prementes, assim como alertaram a Sociedade Brasileira de Pediatria (2019), Brito e 

Ramos (2017) e Dias e Brito (2017). Por conseguinte, abster-se do trabalho com tecnologias 

digitais é desconsiderar os saberes e experiências das crianças advindos do meio familiar e 

social, o que implica em um distanciamento das prerrogativas contidas nos documentos de base 

que regem a Educação Infantil no Brasil (DCNEI, 2009; BNCC, 2017).  

Nesse ínterim, enquanto pesquisadores, nosso compromisso com a pesquisa transcende 

a divulgação dos resultados junto ao corpo docente do município, gestores locais, comunidade 

acadêmica e científica, uma vez que nos colocamos à disposição do município como 

colaboradores de um processo formativo, conforme desejo manifestado pela esfera municipal. 

Para além do campo da pesquisa, enquanto educadores guiados pela afirmativa de Paulo Freire, 

quando compara a educação a um ato de amor e coragem, seremos incessantes na busca pelo 

aprimoramento de nossa prática, o que pressupõe rupturas, superações e aprendizagens.  

No que corresponde, em específico, ao percurso da nossa investigação, à proporção que 

destacamos como positivo o acolhimento do corpo docente do município em colaborar no 

preenchimento do questionário – instrumento da nossa pesquisa –, ressaltamos também 

algumas limitações, materializadas nos seguintes aspectos: 

a) Dificuldade de alguns professores em responder o questionário digital, com 

solicitações para que o preenchimento ocorresse em formulário impresso; 

b) Impossibilidade de acompanhar, de forma presencial, a vivência de atividades 

propostas com dispositivos móveis e app educacional, tanto ao nível do aluno quanto 

do professor; 

c) A observação da prática docente se tornou inviável, dada a predominância de aulas 

assíncronas com as crianças; 

d) A inviabilidade de realizarmos entrevista com os professores, considerando os relatos 

compartilhados de jornada de trabalho intensa em virtude do acompanhamento 

remoto. Esse elemento se tornou público à pesquisadora no contato feito para 

solicitação do preenchimento do questionário. 

Para tanto, embora esses condicionantes tenham impossibilitado, nesse momento da 

pesquisa, um paralelo incisivo entre o discurso teórico e o prático, também aguçou o desejo de 

consolidar pesquisas futuras, que associem o uso de apps educacionais a partir de atividades 

experienciadas no chão das salas de Educação Infantil, seja no ensino hibrido seja no 

integralmente presencial, mas que permitam o manuseio direto da criança com o equipamento 
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tecnológico e com o app. De forma salutar, a proposição dessa investigação demandará tanto a 

ampliação da análise de aplicativos voltados ao público infantil, que de forma transitória se 

renova diariamente, quanto o acompanhamento da aprendizagem ocorrida nessa mediação. 

Em extensão, a análise dos dados despontou ainda a iminência de realizarmos uma 

pesquisa que analise a referência posta nas Grades Curriculares dos Cursos de Graduação para 

o uso de tecnologias educativas, considerando, para tanto, o fato de alguns professores terem 

referido que os conhecimentos que atualmente detêm em tecnologia advieram do curso de 

Graduação, notadamente do Curso de Pedagogia. A referida investigação, suscitada a partir da 

compilação dos dados, abordará, a partir de pesquisa documental e produções cientificas (estado 

da arte ou de uma Revisão Sistemática da Literatura – RSL), até que ponto os Cursos de 

Graduação em Pedagogia contemplam o contexto digital atual.  

Em suma, muitos são os desafios no âmbito educacional, e notadamente muitos foram 

os desafios no percurso desta investigação, haja vista as limitações do ensino remoto nas turmas 

de Educação Infantil. Todavia, acreditamos que esse estudo, movido pela inquietude, possa 

trazer contribuições às práticas pedagógicas, de modo que se possa ousar e incluir, de forma 

pedagógica, o uso de apps e dispositivos móveis na rotina escolar das turmas de Educação 

Infantil.  
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO APLICADO AOS PROFESSORES 
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APÊNDICE B - ORIENTAÇÕES PARA AVALIAÇÃO DO QUESTIONÁRIO 

 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN  

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPEG 

Campus Avançado “Prof.ª Maria Elisa de A. Maia” - CAMEAM  

Departamento de Educação - DE 

Programa de Pós-Graduação em Ensino - PPGE 

Curso de Mestrado Acadêmico em Ensino - CMAE 

 

ORIENTAÇÕES PARA AVALIAÇÃO DO QUESTIONÁRIO 

Área de pesquisa: “Tecnologias Digitais na Educação Infantil”   

 

Clareza das perguntas 

Avalie se as perguntas são claras. 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Opções de resposta 

Verifique se, na sua opinião, as opções de resposta contemplam todas as situações possíveis. 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Ordem das questões 

Diga se, na sua opinião, a sequência das questões está adequada. 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Questões parecidas ou repetidas 

Diga se, na sua opinião, existem perguntas muito parecidas. 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Necessidade de mais perguntas 

Diga se deveria existir mais perguntas e quais. 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Dê uma opinião geral sobre o questionário 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C - PRÉ-VALIDAÇÃO DO QUESTIONÁRIO 
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ANEXO A - PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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