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Resumo 

Este trabalho tem como finalidade discutir sobre o uso da tecnologia dispositivo 

móveis tais como: o celular o tablete, os jogos, os brinquedos eletrônicos. Na 

educação Infantil.  A tecnologia está presente em quase todos os lugares tornando 

assim, possível de ser trabalhada na educação em especial na educação infantil. Uma 

vez que, a criança já nasce em contato direto com essas novas tecnologias, os 

brinquedos, a televisão, o tablete, o celular são tecnologias, que fazem parte da vida 

da criança em todos os lugares onde elas convivem, quando chegam à escola, lá 

talvez seja o lugar onde ela menos convive com esses recursos, por quê?  Se a vida  

da criança esta permeada por esses novos recursos, como não aproveitá-los no 

ambiente escolar? Vários estudos comprovam que esses recursos quando bem 

utilizados são grandes aliados como recursos pedagógicos em favor da educação, 
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contribuindo de forma efetiva para a educação e desenvolvimento integral da criança.  

Fazendo uma reflexão a respeito do uso desses dispositivos móveis pelas crianças 

pode-se  observar que estas tecnologias agregam  conhecimentos e estimulam o  

interesse no aluno da Educação Infantil. Tornando assim uma ferramenta educativa 

para o aluno, basta que o professor saiba planejar e conduzir de forma correta esses 

recursos, incluindo-os no  cotidiano educacional dessa criança.  A metodologia 

utilizada neste trabalho se referiu a um estudo de cunho bibliográfico pautado em 

pesquisas  publicadas.  
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INTRODUÇÃO 

Na era contemporânea considerada de inovações tecnológicas, é impossível 

ignorá-la como recurso pedagógico, na educação infantil, os recursos tecnológicos 

moveis, presentes na vida da criança desde o seu nascimento, devem estar presentes 

na educação das crianças, como grandes aliados no processo de desenvolvimento 

integral dela.  

A metodologia se referiu a um estudo bibliográfico, pautado, em pesquisa já 

realizadas e publicadas, analisando as vantagens, e como eles podem ser usados 

pelo professor em beneficio do aluno. 

 Barbosa et al, (2014, p. 2892)  assegura, é preciso  que o professor saiba 

selecionar  os programas educativos, uma vez que., os mesmos devem  ser revertidos  

em aprendizagens significativas para o aluno.  “As habilidades  desenvolvidas por 

essas crianças  ultrapassa  a habilidade instrumental”.   Vale ressaltar que, a criança 

em contato com os aparelhos, eletrônicos, ela por si só e com a orientação do 

professor  vai,  descobrindo outros conhecimentos a partir delas mesmos em contato 

com os aparelhos tecnológicos móveis.  

É preocupante chegar as escolas de Educação Infantil, encontrar os 

professores praticando rotinas com as crianças que,  apenas as levam aos cuidados 

mínimos de higiene e alimentação. Não encontramos escolas com equipamentos 

tecnológicos, professores preparados. E ai cabe uma pergunta,  como vamos incluir  

nossos alunos no mundo da tecnologia, como estimulá-los a aprender se na verdade 

parece que a escola é o local onde a tecnologia esta menos presente?  



 

Material e métodos ou Metodologia 

 Barbosa (2014, p. 2888) considera que, no  contexto contemporâneo, as 

crianças estão diante de uma infinidade de informações e recursos tecnológicos que 

as possibilitam desenvolver-se de forma autônoma e participativa. A chegar a escola, 

trazem uma bagagem de conhecimentos prévios que devem ser considerados, são os 

nativos digitais, por estarem diante de um ambiente no qual as mídias estão presentes 

na vivencia em sociedade. Nesta direção, “[...] os sujeitos que nasceram imersos no 

mundo digital interagem, simultaneamente, com as diferentes mídias” (ALVES, 2008, 

p.06 e 07 citado por BARBOSA,  et al, 2014, p. 2888).  

 Neste sentido a autora ressalta que, a Educação Infantil,  primeira etapa da 

educação básica, deve acompanhar as novas formas de ver e agir da sociedade, com 

suas transformações e inovações. Assim, inserir as mídias digitais na sala de aula, 

desde esta etapa, constitui-se de grande importância, pois a todo instante as crianças 

têm acesso às tecnologias, não apenas aos jogos e brincadeiras, mas também como 

meios de comunicação, nos quais lhes proporcionam habilidades e facilidades para 

resolver situações vividas diariamente.  (BARBOSA,  et al, 2014, p. 2888).  

Do ponto de vista da metodologia e metodo adotado nesta pesquisa,  Pereira 

(2005),  diz que ela  segue alguns principios  metodologicos. Neste aspecto, ela a 

considera como sendo,  uma  pesquisa qualitativa, em razao da  interpretação dos 

fenomenos  ser  feita a partir de informaçoes subjetivas, podendo ser, por exemplo, 

verbais, entrevistas e ou dentre outras tecnicas não numericas que possam ser 

utilizadas. Para Minayo:  “a pesquisa qualitativa responde a questoes muito 

particulares . Ela se preocupa, nas ciencias sociais, com o nivel de realidade que não 

pode ser quantificado”. (MINAYIO,1994,p. 21-22).   

Em se tratando de método Pereira (2005) afirma que esta é uma pesquisa 

bibliografica.  realizada a partir de material cientifico já publicado, constituido 

principalmente de teses dissertaçoes, livros,  periodicos cientificos e anais de 

congressos cientificos,  impressos ou  disponiveis em sites  eletronicos. 

Os materiais utilizados para o seu  desenvolvimento  foram: papel, livros, 

biblioteca, salas de aulas, computador, impressora, fotocópias, artigos cientificos, 

impressos e disponiveis em sites eletronicos.  

Metodo e metodologia são  distintos, em relação ao  método, os estudos de  



Pereira (2005)  a denominam como sendo  uma pesquisa bibliográfica. Este trabalho 

é parte do conteudo  da disciplina Didatica, do 6º periodo de Pedagogia da UNIFIMES, 

como requisito parcial para sua aprovação, sua proposta  é parte do planejamento,   e 

tem como fundamento promover a integração, ensino pesquisa e extensao, estimular 

os alunos a inciação cientifica e publicação, bem como promover uma reflexao 

sistematica sobre a importancia do uso das tecnologias na educação infantil   

 O trabalho foi dividido em etapas,  no primeiro momento, definiu os temas, 

organizou-se  a sala em diferentes  grupos, distribuiu-se  os temas aos grupos,  

construi-se  o referencial teorico, elaborou-se o projeto,  o texto,  revisou-se e fez a 

formatação.  

  A penúltima  fase do trabalho consistiu no seu encaminhamento para a 

Semana de Iniciação Cientifica  da UNIFIMES, que acontece  junto com  a XI Semana 

Universitaria da UNIFIMES 2016.  

A última parte, trata-se de uma aula prática  com o uso de uma das tecnologias 

móveis na Educação Infantil.   

 

Resultado da Discussão 

Mosquier e Rolin, (2016) são dois estudiosos que pesquisam e publicam sobre 

o uso das tecnologias moveis na educação infantil.  Na opinião deles essas 

tecnologias estão impregnadas na vida de todos em especial das crianças que estão 

nascendo. Elas já nascem convivendo diretamente em casa com, computadores, 

tabletes, televisão. Vídeo games, brinquedos eletrônicos, dentre outros. São 

chamadas crianças digitais. 

Em contrapartida as escolas e os professores são do século passado, formados 

em uma era não digital, além disso, muitos deles são resistentes, tem dificuldades em 

lidar com tecnologias. As escolas na sua maioria não se planejaram para a oferta de 

uma educação para a inclusão digital. Muitas delas receberam laboratórios de 

informática, porem os professores não foram capacitados o suficiente para inclui-los 

com segurança na sala de aula. 

Faltam recursos financeiros e humanos para manutenção dos laboratórios, ou 

seja, técnicos para orientar os professores e manter esses equipamentos em 

condições de uso.  

As escolas infantis em sua grande parte ainda continuam praticando rotinas 

que não estimulam a criança a se desenvolver de forma integral nos aspectos, 



psicológicos, social, psicomotor, cultural....  Em casa ela já tem seus brinquedos quase 

todos digitais, já ligam e deslizam em uma tela de celular tablete e computador, 

aprendem a fazer os comandos para entrarem nos jogos nos vídeos sozinhos, quando 

chegam e escola, os professores tentam desconecta-las deste mundo, por falta de 

preparo e às vezes equipamentos. Neste sentido a sua educação fica fora da realidade 

e torna-se pouco estimulante.  

 

A escola de Educação Infantil é o primeiro espaço institucional em que 

a criança começa a ampliar suas relações sociais e afetivas. Por essa razão, 

este espaço deve propiciar à criança a construção de conhecimentos 

significativos, estimulando-a desenvolver a sua criatividade, e conhecimento 

cognitivo. Sob este aspecto o emprego da computação móvel na metodologia 

do professor, pode servir para estimular a aprendizagem de forma prazerosa, 

já que as crianças veem o computador como um brinquedo. (MOSQUIER, 

ROLIN, 2016, p. 2). 

 

Neste sentido não há como a escola ignorar essas tecnologias na sala de aula 

ou no ambiente de aprendizagem da criança, caso aconteça a escola continua 

abandonando os conhecimentos e os recursos dos quais ela dispõe fora do seu 

contexto escolar para aprender.  

 Segundo Mosquier e Rolin, (2016, p. 3) “É de fundamental importância a 

reflexão sobre a realidade da Informática nas escolas, o seu potencial e o tipo de 

influência que os instrumentos tecnológicos podem exercer sobre as crianças”. A 

criança que tem contato com os dispositivos móveis tem a oportunidade desde cedo 

de ir ao mesmo tempo  aprendendo e  aprimorando seus conhecimentos,  desenvolve 

habilidades e competências tais como: coordenação motora  fina e ampla, 

lateralidade, percepção visual (tamanho, cor, forma) e auditiva.  

   Além do mais,    desenvolve o raciocínio lógico, desperta  noções de 

planejamento e organização. Oportuniza também  o prazer com o sucesso obtido em 

situações desafiadoras;  que a estimula a criar sempre novas situações de 

aprendizagem.  Na opinião dos autores uma criança quando aprende através das telas 

de computadores por meio de  aplicativos inteligentes, que a estimulem a ir buscando 

sozinha, ela mesma  vai descobrindo o que,  como e porque esta aprendendo. Esta 

criança não aprende de forma mecânica e sim de forma autônoma e construtiva e 

desta e assim ela vai descobrindo por meio do aplicativo que ela é capaz de ir 



construindo a sua aprendizagem com o auxilio do computador e outros mediado pelo 

professor. 

Neste contexto é fundamental reconhecer o papel fundamental que o professor 

exerce neste processo é ele que deve estar apto e preparado para orientar o aluno na 

construção de sua aprendizagem desde a educação infantil.  

 

Conclusão 

  A tecnologia móvel é parte integrante da vida do aluno. É preciso que as 

autoridades, os gestores e a própria escola se planeje e se organize para o uso dessas 

tecnologias como ferramentas pedagógicas que contribuem de forma efetiva para o 

desenvolvimento integral da criança na educação infantil, a primeira e mais importante 

etapa da educação básica.  
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