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Resumo 

Ao reconhecer a presença das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação na 

sociedade, devemos analisar a utilização dessas ferramentas como recursos didáticos na 

Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica. Dessa forma, este projeto busca 

contribuir com a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças da Unidade Universitária de 

Educação Infantil Núcleo de Desenvolvimento da Criança (UUNDC) mediante a utilização de 

recursos digitais, favorecendo a liberdade criativa a partir da produção de histórias com 

suporte digital e a interação com programas e jogos voltados para o desenvolvimento da 

lógica, da reflexão e do letramento. De tal modo, reconhecemos que as Tecnologias Digitais 

de Informação e Comunicação podem contribuir para que a criança enfrente e transponha 

desafios que motivem a criação, a reflexão, a curiosidade e o raciocínio. 

 

Palavras-chave: Aprendizagem; Desenvolvimento; Educação Infantil; Práticas Pedagógicas; 

Tecnologias Digitais.  

 

Abstract 

When recognizing the presence of Digital Information and Communication Technologies in 

society, we must analyze the use of these tools as didactic resources in Early Childhood 

Education, the first stage of Basic Education. In this way, this project seeks to contribute to 

the learning and development of the children of the University Child Education Center Child 

Development Center (UUNDC) through the use of digital resources, favoring creative 

freedom from the production of stories with digital support and the interaction with programs 

and games aimed at the development of logic, reflection and literacy. In this way, we 

recognize that Digital Information and Communication Technologies can contribute to the 

child facing and transposing challenges that motivate creation, reflection, curiosity and 

reasoning. 

 

Palavras-chave: Child Education; Development; Digital Technologies; Learning; 

Pedagogical practices. 
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INTRODUÇÃO 

 

As crianças, já nas primeiras fases de contato com o mundo, desenvolvem 

interesse pelas tecnologias digitais, algo presente em seu cotidiano. Nesse sentido, torna-se 

necessário que, já na Educação Infantil, as Tecnologias Digitais da Informação e 

Comunicação (TDIC) sejam utilizadas como ferramentas de aprendizagem que contribuam 

para o desenvolvimento do raciocínio, da lógica e do letramento de forma lúdica, ampliando 

as experiências das crianças no âmbito escolar.  

As práticas pedagógicas na Educação Infantil devem garantir experiências que 

possibilitem a utilização de recursos tecnológicos, tais como o uso de gravadores, projetores, 

computadores, máquinas fotográficas, entre outros, propostos nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para Educação Infantil (DCNEI - Brasil 2010). Tal proposta aproxima essas 

ferramentas do processo de ensino e aprendizagem, tornando-o mais atrativo, recomendações 

também presentes da Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017). 

Além disso, as DCNEI recomendam, desde a Educação Infantil, a aproximação 

com diferentes linguagens, promovendo o progressivo domínio por elas de vários gêneros e 

formas de expressão, fazendo uso de distintos suportes e gêneros textuais orais e escritos. De 

tal maneira que, mesmo antes do processo de alfabetização, o contato com as tecnologias 

digitais, mediado pelo professor, contribua para a organização do pensamento, o letramento e 

a solução de problemas. 

É interessante ressaltar que a autonomia da criança durante o processo de criação 

e exploração sempre deve ser respeitada e incentivada, de modo que as crianças sejam ativas 

no processo de aprendizagem, o que contribui para o pensamento crítico desde a primeira 

etapa da Educação Básica.  

O professor é parte desse processo e contribui para o desenvolvimento das 

habilidades e possibilidades de cada criança, pois como preconiza Freire (1996, p. 12) “daí a 

impossibilidade de vir a tornar-se um professor crítico se, mecanicamente memorizador, é 

muito mais um repetidor cadenciado de frases e de ideias inertes do que um desafiador.” 

Nesse sentido, o projeto em questão apresenta como objetivo geral contribuir com 

a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças da Unidade Universitária de Educação 

Infantil Núcleo de Desenvolvimento da Criança (UUNDC) por intermédio da utilização de 

recursos digitais de forma educativa e lúdica. Tem como objetivos específicos mapear 
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recursos digitais adequados à faixa etária de crianças de três a cinco anos de idade; selecionar 

recursos digitais adequados às necessidades e aos interesses de cada turma; acompanhar as 

crianças durante a utilização de recursos digitais; intensificar a produção e publicação de 

textos (histórias) com suporte digital; bem como desenvolver a capacidade de exploração por 

meio da lógica de programação em blocos, que contribui para a orientação espacial, a 

lateralidade e a lógica matemática. 

 

METODOLOGIA 

 

As atividades foram realizadas na Unidade Universitária de Educação Infantil 

Núcleo de Desenvolvimento da Criança (UUNDC) da Universidade Federal do Ceará. 

Inicialmente, utilizando a abordagem qualitativa, a Professora Dra. Maria Auricélia da Silva 

enfatizou a necessidade de um estudo direto com as crianças, de modo a estabelecer o contato 

para, assim, conhecer seus interesses e criar um ambiente favorável de interação.  

 Em seguida, para uma melhor compreensão acerca da introdução das TDIC na 

educação, foi importante a realização de leituras de autores que estudam o assunto. 

Demos início às propostas, respeitando um cronograma de atividades, o qual 

estabelecia atividades para as turmas Infantil 5A e 5B, utilizando o Objeto de Aprendizagem 

(OA) Histórias Fantásticas do Grupo de Pesquisa e Produção de Ambientes Interativos e 

Objetos de Aprendizagem – PROATIVA da Universidade Federal do Ceará. Na atividade 1, a 

partir de um cenário semipronto, mas rico de possibilidades de escolha e criação, as crianças 

criaram histórias com base no cenário que escolheram, sempre respeitando a liberdade criativa 

e individual.  

Em anos anteriores, essa atividade já vinha sendo realizada pelas crianças com 

êxito. A novidade no ano 2018 está na realização da atividade 2, na qual as crianças primeiro 

criaram uma história e, somente depois, a ilustraram. Esse tipo de atividade propõe um 

desafio maior, o qual incentiva, cada vez mais, a liberdade no processo de escrita, 

contribuindo para o desenvolvimento das suas habilidades.  

Para o desenvolvimento da lógica, utilizamos o jogo “Corra, Marco!”. Essa é uma 

ferramenta na qual as crianças vão desenvolvendo a lógica de programação em blocos por 

meio de um jogo interativo em que elas programam o caminho até alcançarem um objetivo. 

Essa proposta contribui para a resolução de problemas e desenvolve a orientação espacial e a 

lateralidade. 
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Além disso, este ano o projeto pretende avançar no sentido de realizar grupos de 

estudo, unindo estudantes e professores das áreas tecnológicas e da educação, com o intuito 

de ampliar os conhecimentos e reforçar a interdisciplinaridade, bem como buscar ferramentas 

inovadoras a serem utilizadas. Assim, a interação criança-máquina deve ser construída com 

um mediador capaz de contribuir para a sua formação. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO      

 

A realização das atividades nos permitiu um maior conhecimento sobre a 

influência das Tecnologias Digitais na Educação Infantil: de que modo ela pode ser 

introduzida? como pode ocorrer a mediação? qual o conhecimento prévio necessário?  quais 

ferramentas utilizar para desenvolver as atividades? como as crianças vão reagir? Essas foram 

algumas das perguntas feitas ao longo do desenvolvimento das atividades.   

As crianças foram capazes de criar histórias a partir de um cenário semipronto, 

utilizando o OA Histórias Fantásticas - atividade 1- ; depois, na atividade 2, criaram a história 

e, em seguida, foram capazes de ilustrá-la. As produções foram publicadas nos endereços 

eletrônicos https://www.calameo.com/books/004458781acf1c9ce55f6 (Histórias Fantásticas 

Volume 6) e https://www.calameo.com/books/004458781c6f40d1b868d (Histórias 

Fantásticas Volume 7), com o intuito de valorizar a produção textual infantil e disseminar a 

cultura das tecnologias digitais como suporte ao letramento. Além de trabalhar com a 

Oralidade e Escrita, um dos campos de experiência presentes na Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC, 2017), que são aspectos de fundamental importância para a apropriação da 

linguagem, as atividades com o OA Histórias Fantásticas, contribuem com desejo que a 

criança apresenta de se apropriar da leitura e da escrita presente ao seu redor (BRASIL, 2017) 

 Da mesma maneira, foram registradas falas das crianças durante a utilização do 

jogo “Run, Marco” (Corra, Marco). Foi observada uma interatividade e um interesse na busca 

por setenta e quatro (74) soluções até chegar aos objetivos que o jogo propõe. Utilizando dois 

desktops, foi possível observar que as crianças interagiam entre si também, pois 

demonstravam a necessidade de ajudar o colega quando ele apresentava certa dificuldade, 

favorecendo o processo de socialização. Dessa forma, vimos que a relação não se estabelece 

apenas entre a criança e a máquina, mas entre crianças-computador-mediador, reforçando as 

interações, um dos eixos fundantes do trabalho pedagógico na Educação Infantil. Esse modo 

de trabalhar com as crianças encontra amparo na teoria de Vygotsky, especialmente em 
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relação ao conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), que consiste em “delinear 

o futuro imediato da criança e seu estado dinâmico de desenvolvimento, propiciando o acesso 

não somente ao que já foi atingido através do desenvolvimento, como também àquilo que está 

em processo de maturação” (VYGOTSKY, 1984, p. 58). 

Com este trabalho, podemos concluir que a criação de textos e sua ilustração não 

se distancia da interação com jogos que desenvolvem a lógica de programação, visto que, 

quando esses recursos foram pensados para auxiliar nas práticas pedagógicas, tinham como 

finalidade desenvolver o pensamento, a exploração, a criatividade e a resolução de problemas. 

Logo, é proporcionado um momento de prazer e aprendizagem em uma atividade lúdica, de 

acordo com os eixos fundamentais para o trabalho com a Educação Infantil, quais sejam as 

interações e as brincadeiras. Sendo assim, vimos que o trabalho com tecnologias digitais na 

educação infantil parte do interesse da criança pelos suportes digitais, que auxiliam em sua 

formação, tendo a criança como o centro do processo de ensino e aprendizagem. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As TDIC estão presentes na sociedade e seu uso, gradativamente, vem sendo 

pensado em vários contextos. Nesse sentido, diante do projeto, podemos enfatizar que o uso 

das tecnologias digitais como ferramentas na Educação Infantil possibilita novas experiências 

no sentido da diversificação das formas de representação e uso da linguagem, e aprendizagem 

de forma geral, pois tal instrumento torna o aprendizado mais atrativo, já que as crianças já 

utilizam tecnologias para outros fins.  

Os resultados alcançados permitem concluir que as crianças são capazes de 

realizar produções de textos desde a Educação Infantil, sendo este mais um motivo para que a 

produção de textos deve ser estimulada já nessa etapa da Educação Básica. As crianças 

necessitam de um escriba/digitador, pois ainda não leem nem escrevem convencionalmente. 

No entanto, esse fato não inviabiliza nem dificulta a criação de histórias pelas crianças, desde 

que o mediador as incentive na realização da atividade. 

Dessa forma, o OA Histórias Fantásticas e o jogo “Run, Marco” (Corra, Marco) 

são ferramentas de simples manuseio, com interface cativante e amigável, razões pelas quais 

 ambos possibilitam a aprendizagem lúdica, característica de  atividades na Educação Infantil. 

Tais ferramentas possibilitaram experiências enriquecedoras tanto para as crianças quanto 

para os mediadores. Assim, as TDICs são ferramentas que podem contribuir para o 
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desenvolvimento de capacidades, reforçando, ainda, a importância de buscar formas 

inovadoras nesse processo de aprendizagem. 
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