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RESUMO 

 

A presente pesquisa aborda a inserção das Tecnologias Digitais em Centros 
Municipais de Educação Infantil do Município de Curitiba, o tema surgiu a partir 
da análise da utilização dos recursos, pois houve a necessidade de mostrar 
que o intuito pedagógico está presente ativamente dentro das unidades 
educacionais. As instituições utilizam recursos para fins recreativos e 
pedagógicos, obtendo assim um retorno bem significativo no desenvolvimento 
das crianças. Identificamos as práticas pedagógicas envolvendo recursos 
tecnológicos no CMEI, averiguamos a capacitação dos profissionais para a 
utilização de recursos tecnológicos e observamos as práticas dos profissionais 
para a inserção dos recursos tecnológicos. Realizou-se um estudo a base de 
pesquisa do tipo qualitativo, com o objetivo de analisar os principais aspectos 
do uso dos recursos tecnológicos nos Centros Municipais de Educação Infantil, 
do município de Curitiba. Buscou-se conceituar com os objetivos específicos as 
maiores dificuldades nas aplicações das mídias no processo educacional na 
modalidade educação infantil. Aplicou-se um questionário aos professores para 
conhecer a realidade atual do assunto e acompanhar a diversidade de recursos 
aplicados nas instituições, seus objetivos no teor do processo educacional, e as 
dificuldades apresentadas pelo corpo docente na sua prática diária, no 
conhecimento e aprendizagens. Levantou-se indicadores que mostram o 
quanto as práticas destes recursos utilizadas pelas crianças nos CMEIs, 
interferiram em seu desenvolvimento, tendo os professores como mediadores 
destas práticas, acompanhando e beneficiando as aprendizagens, com os 
avanços que esses recursos puderam favorecer para a criança e para o 
desenvolvimento. 
 

PALAVRA CHAVE: Tecnologias Digitais, Práticas Docentes na Educação 

Infantil, Mediação Pedagógica 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Abordar o tema Tecnologias Digitais em Centros Municipais de Educação 

Infantil (CMEIs) do Município de Curitiba se justifica pelas diversas inquietações 

que marcam a prática pedagógica nessas instituições de ensino. Nesse contexto, 

observa-se que as atividades da vida humana na sociedade contemporânea vêm 

passando por modificações devido o aparecimento das tecnologias digitais, que 

são definidas, segundo Moran (2013), como um conjunto de recursos 

tecnológicos, desde os mais convencionais, como rádio, por exemplo, até aqueles 

mais interativos, como computador e a Internet. 

Destaca-se que essas tecnologias digitais invadem o nosso cotidiano 

trazendo inovações na forma como interagimos e nos organizamos.  Desse modo, 

tendo como referência o cotidiano dos CMEIs, observa-se que as crianças 

apresentam significativa familiaridade com essas tecnologias. Assim, diferentes 

propostas de utilização das tecnologias digitais, entre elas, aquelas com fins 

apenas recreativos e outras com fins pedagógicos estão presentes nessas 

instituições.  

Tal observação me instigou a refletir sobre a maneira como essas 

propostas podem interferir no desenvolvimento da criança, pois observa-se 

também, a necessidade de uma mudança no papel do professor. Desse modo, 

esse profissional se constitui como um mediador na interação entre e criança e as 

tecnologias digitais. Nesse sentido, define-se como problemática de pesquisa a 

seguinte questão: Como ocorre a mediação do uso das tecnologias digitais pelas 

professoras na aprendizagem de crianças de 03 a 05 anos em um CMEIs do 

Município de Curitiba? 

Para a realização da pesquisa foi necessário delimitar os participantes a 

serem pesquisados. Assim, considerando o número significativo de CMEIs do 

município de Curitiba (aproximadamente 200), decidiu-se por investigar uma 

dessas unidades, tendo como propósito investigar 20 profissionais de Educação 

Infantil que atuam com crianças de 03 a 05 anos. Para a investigação da  

proposta, definiu-se como objetivo geral: Analisar a forma como vêm ocorrendo a 

inserção das tecnologias digitais na aprendizagem de crianças de 03 a 05 anos 
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num CMEI do Município de Curitiba. Para o alcance de tal objetivo, definiu-se 

mais especificamente: Conceituar as práticas pedagógicas envolvendo 

tecnologias digitais no CMEI; Identificar as práticas pedagógicas dos profissionais 

envolvendo a aplicação de tecnologias digitais que ocorrem num determinado 

CMEI do município de Curitiba. 

A abordagem da pesquisa educacional é do tipo qualitativo, que de 

acordo com Bogdan e Biklen (1994), não busca enumerar ou medir evento e, 

geralmente não emprega instrumental estatístico para análise dos dados, seu 

foco de interesse é amplo e parte de uma perspectiva diferenciada da adotada 

pelos métodos quantitativos. Para a realização da pesquisa teve-se como 

referência a pesquisa bibliográfica e a pesquisa a campo. A pesquisa bibliográfica 

é desenvolvida a partir do material já elaborado, constituído principalmente de 

livros e artigos científicos. É uma pesquisa exclusivamente a partir de fontes 

bibliográficas (GIL, 1996, p. 48).  

A pesquisa de campo utiliza técnicas específicas, que tem o objetivo de 

recolher e registrar, de maneira ordenada os dados sobre o assunto em estudo 

(ANDRADE, 2010, p. 131). Baseado no conceito do autor a pesquisa de campo é 

uma forma de escrever a opinião dos pesquisados e comparar com a análise 

bibliográfica. 

Tendo definido a problemática, os participantes a serem pesquisados, a 

abordagem da pesquisa e os autores que dariam a bases teóricas, desenvolveu-

se a pesquisa, que está assim estruturada: 

No capítulo 1, abordam-se os conceitos que norteiam as reflexões sobre o 

conceito de Tecnologia, suas relações com as tecnologias digitais e suas 

aplicações na Educação Infantil. Também abordam as questões referentes à 

Formação Continuada de professores e os desafios educacionais 

contemporâneos 

No capítulo 2, apresenta-se à análise da pesquisa de campo desenvolvida 

num determinado CMEI do município de Curitiba. Considerando os dados obtidos 

foi possível verificar questões sobre as tecnologias digitais no cotidiano e na 

prática pedagógica dos professores. 
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Na conclusão buscou-se apresentar, como resultado das reflexões 

realizadas ao longo da pesquisa, os pontos principais a serem considerados ao se 

pensar a aplicação das tecnologias digitais nos CMEIs do município de Curitiba. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NO CMEI 
 

Entende-se que as práticas pedagógicas têm como base diferentes 

concepções de educação. Ao pensar essas práticas nos Centros Municipais de 

Educação Infantil (CMEIs), de acordo com Proença (2008), há a necessidade de 

se explicitar qual a concepção que se tem como norteadora da proposta 

desenvolvida, além da clareza do porquê e para que a criança pequena vai ao 

CMEI. Constata-se a partir da minha experiência como educadora desse nível de 

ensino que há vários objetivos que permeiam esse trabalho que envolve a 

articulação entre o cuidar e educar. Em especial, a construção da sociabilidade, 

da aprendizagem e da independência em prol de sua autonomia, além dos 

cuidados necessários à sua higiene, alimentação, segurança, brincadeiras e 

vínculos afetivos. 

Observa-se com base na minha prática como educadora de CMEI, que a 

criança enquanto sujeito social necessita fazer parte dos grupos sociais, 

diferentes da sua família para se munir de instrumentos para o convívio em 

sociedade ao interagir com seus pares, crianças da mesma idade, professores e 

funcionários da instituição, construindo subsídios para atuar em situações 

coletivas de vida em grupo, diferentemente dos papeis que exerce em seu núcleo 

familiar.  

Nos CMEIs, observa-se ainda que as crianças têm a oportunidade de 

aprender a brincar, imaginar, criar e de dar ênfase à fantasia pois, enquanto ser 

simbólico, vivencia o mundo mágico do faz de conta e, brincando, internaliza e 

expressa praticas culturais que observou no mundo real que a cerca. Enquanto 

sujeito psicológico, a criança do CMEIs tem a oportunidade de tornar-se cada vez 

mais independente, segura, capaz de tornar iniciativas pertinentes à sua idade e 

construir, gradativamente sua autonomia.  

Detecta-se com base na minha prática, que no grupo, as crianças 

aprendem a escolher, selecionar, priorizar, julgar e expor conforme suas 

preferências. Aprende também, a lidar com frustações e limites fortalecendo o 

aprendizado, a autoestima e o respeito a si mesma e aos outros. Enquanto sujeito 
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cognitivo, segundo Galeb (2013), toma contato de forma prazerosa e organizada 

com a cultura da qual faz parte, tanto como produtora quanto usuária, 

apropriando-se de conhecimentos necessários para sua ação na sociedade. 

Ainda com base em minha prática, observa-se que a criança como um ser 

pensante, desejante, curioso, espontâneo e questionador, vivencia no CMEI 

desafios planejados pelo educador que lhe possibilitará exercícios de habilidades 

mentais como observar, comparar, verbalizar hipóteses, elaborar pequenas 

conclusões e expressar descobertas e conhecimentos que construídos 

diariamente. 

Tendo como referência essas características da criança e relacionando-as 

à crescente utilização de ferramentas tecnológicas como o computador e a 

Internet, é importante considerar a forma como esses recursos fazem parte do 

seu cotidiano. Assim, observa-se que a inserção dessas ferramentas, têm exigido 

das crianças a aprendizagem e raciocínios específicos.  

Por essa razão, Galeb (2013), se refere ao surgimento de uma nova 

modalidade de letramento, ou seja, o letramento digital. Nessa perspectiva, 

considera-se a necessidade de as crianças dominarem um conjunto de 

informações e habilidades mentais que precisam ser trabalhadas com urgência 

pelas instituições de ensino, a fim de capacitar o mais rápido possível os 

educandos a viverem como verdadeiros cidadãos neste novo milênio cada vez 

influenciado pela utilização de equipamentos eletrônicas e digitais. 

 2.2  AS TECNOLOGIAS DIGITAIS APLICADAS À PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

NOS CMEIS 
 

Destacando a relação entre tecnologia e aprendizagem, Siemens (2004, p. 

1), afirma que “nos últimos vinte anos, a tecnologia reorganizou o modo como 

vivemos, como nos comunicamos e como aprendemos”. Entende-se que é 

inegável a influência das tecnologias na aprendizagem, porém, conforme Mendes 

(2010), é imprescindível esclarecer o que se entende por esse conceito, pois é 

comum no cotidiano o emprego do termo tecnologia como sinônimo de qualquer 

objeto, principalmente eletrônicos ou digitais, porém trata-se de uma concepção 

limitada. 
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Segundo Vargas (1994), o uso da palavra tecnologia para se referir à 

máquinas, instrumentos e equipamento e sua fabricação vem sendo recorrente, 

mas esses artefatos não se constituem em tecnologia. O autor atribui a razão da 

popularização do uso do termo tecnologia a uma confusão que surgiu na área de 

informática, como se a máquina fosse tão ou mais importante do que o saber que 

a ela deu origem. Embora, se reconheça que há uma tecnologia embutida em 

qualquer instrumento ou ferramenta, isso não é razão para confundir artefato com 

tecnologia, isto é, “o conhecimento científico aplicado às técnicas e aos seus 

materiais e processos” (VARGAS, 1994, p. 224). 

Nessa perspectiva, segundo Mendes (2010), a ausência de uma reflexão 

sobre o que se define por tecnologia, implica em supervalorizar as ferramentas 

digitais e deixar num segundo plano, o principal ator desse processo, o ser 

humano. Sendo a Tecnologia a utilização (ou desenvolvimento) de ferramentas 

(digitais ou não), que tem como principal agente o ser humano, pois é pelo seu 

refletir, pensar, interagir e aplicar, constituída enquanto processo, não pode ser 

confundida com produtos, principalmente eletrônicos de última geração. Ainda 

segundo Mendes (2010), evidencia-se assim, que a tecnologia é um processo 

eminentemente humano. Reconhece-se que o aumento significativo de interações 

sociais trazidos pelas ferramentas e instrumentos digitais pode transformar as 

relações e ampliar a aprendizagem. No entanto, esse processo só ocorre se 

houver uma ação efetiva no sujeito em relação ao objeto do conhecimento. 

Segundo Mendes (2010), há a necessidade de se compreender a 

tecnologia de modo dialético, ou seja, como sendo a relação entre trabalho 

humano, ciência e técnica para produzir artefatos e transformar a natureza. Na 

concepção do autor, os artefatos que nos permitem informar e comunicar melhor 

e com mais velocidade as informações são também responsáveis por uma 

acelerada transformação de nós mesmos e de nosso modo de viver e aprender.  

Observa-se que diversas atividades da vida moderna têm se modificado 

com o aparecimento das tecnologias digitais, que segundo Moran (2013), se 

constituem como um conjunto de aplicações de recursos tecnológicos desde os 

mais convencionais (como o rádio e a televisão) até aqueles mais interativos que 

se apresentam como canais de aprendizagem envolvendo o computador e a 

Internet. 
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Ainda conforme Moran (2013), a inserção das tecnologias digitais tem 

trazido mudanças no cotidiano e acabam por influenciar o processo ensino- 

aprendizagem, levando os educadores a refletir sobre as consequências que 

esses recursos e essas práticas podem trazer para a sociedade. Nesse sentido, a 

apropriação de conhecimentos envolve novas formas de interação com a cultura 

letrada, pois conforme Iavelberg (2013), as práticas sociais que envolvem a 

escrita e também o diálogo entre os conhecimentos da vida, constituem ao nosso 

início da identidade cultural. 

As crianças podem desenhar em telas virtuais, usando softwares ou 
aplicativos de desenho, e suas produções podem ser gravadas, 
impressas e arquivadas em pastas no computados ou noutro 
equipamento. [...] O uso simultâneo de meios tradicionais e de 
tecnologias contemporâneas situa a criança da Educação Infantil no 
mundo da arte contemporânea, e expande suas possibilidades de fazer e 
reconhece modalidades atuais de criação artística” (IAVELBERG, 2013, 
p. 67) 

As tecnologias digitais como o computador, a câmera fotográfica, os Kits 

Legos, a televisão, o DVD, a Internet, entre outros instrumentos utilizados para 

promover novos ambientes que proporcionem uma aprendizagem significativa, 

onde a criança assuma a postura mais ativa na construção do conhecimento 

(KENSKI, 2012). 

Sobre a inserção das tecnologias digitais no cotidiano das crianças, as 

Diretrizes Curriculares para Educação Municipal de Curitiba – DCMC – (2006), 

orientam que a Educação Infantil garanta às crianças experiências que 

possibilitem a utilização de gravadores, projetores, computadores, máquinas 

fotográficas e outros recursos tecnológicos e mediáticos. 

Tendo como referência minha prática, observa-se que com uma câmera na 

mão e ideias na cabeça, as crianças se apropriam do trabalho de produção e 

apreciação de imagens e aprendem a olhar e pensar sobre o mundo com novos 

enfoques e enquadramentos. A câmeras fotográficas podem ser usadas para 

documentar um passeio ao entorno da unidade, registrar acontecimentos 

considerados significativos para as crianças, auxiliar em momentos de 

intervenção de imagem, decisões sobre mudanças de espaços da instituição, 

ajustando enquadramento de tela, exercícios visuais de ângulo, e o respeito ao 

olhar diferenciado de cada um.  
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Ainda com base em minha prática, observa-se que em passeios realizados 

em alguns parques do município de Curitiba, as crianças têm a iniciativa de 

registrar imagens de diferentes espaços que possibilitam o brincar. Observa-se 

também que após as fotos serem impressas, utilizam do percurso gráfico para 

fazer suas interferências, desenhando suas brincadeiras imaginárias e 

construindo assim uma nova imagem.  

Quanto à disponibilidade de recursos, os tablets são uns dos recursos de 

maior uso em nossas instituições educativas, principalmente pela facilidade de 

manuseio, e por ser uma ferramenta que proporciona à criança pequena um 

contato com a cultura digital. Não possui fio, diminuindo riscos de choques, sendo 

um instrumento bem adequado para a Educação Infantil.  Permite um trabalho 

individual e em grupo, favorecendo uma aprendizagem colaborativa, na interação 

de diferentes momentos do dia a dia.  

A partir dos aplicativos disponíveis nos tablets, é possível criar desenhos 

variados e oportunizar o letramento com escritas e textos, a leitura de livros com 

as histórias literárias, a edição de imagens e a realidade aumentada 3D, 

aplicativos de jogos, câmera digital para fotografar e filmar, e gravação de som. 

Observa-se que os registros de imagem são convidativos para catalogar 

informações existentes no espaço externo como plantas, insetos, brinquedos, 

possibilitando a pesquisa a partir das curiosidades manifestadas pelas crianças. O 

fato das crianças poderem levar o tablet para todos os cantos do CMEI, propicia 

seu uso social, participando de eventos como festas, passeios, visitas ao museu e 

registrando suas preferencias em fotografia e filmagem. 

O uso dos tablets permite a edição de imagens, o que leva as crianças a 

explorarem livremente em aplicativos, acrescentarem objetos e efeitos em suas 

produções, o que estimula as exposições digitais das imagens. Essa proposta se 

estende a escrita espontânea e o trabalho com o nome próprio. 

  A ideia de utilização dos tablets, segundo Galeb (2013), vem com a 

perspectiva da democratização do acesso às tecnologias e da apropriação por 

parte das crianças de um conhecimento sobre os recursos desenvolvidos pela 

humanidade ao longo do tempo. Esse processo, segundo a autora, não se refere 

ao desenvolvimento de atividades isoladas, mas sim integradoras objetivando o 
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desenvolvimento da coordenação motora fina, do reconhecimento de letras, 

números e formas geométricas isolados, entre outras práticas.  

Destacam-se ainda como ferramentas bastante utilizadas tanto pelas 

crianças como pelos professores, o Projeto Multimídia e o Retroprojetor. Assim, o 

brincar com luz e sombra por ela produzidas, é algo que se explora cedo com as 

crianças. Observa-se que as fontes de luz chamam a atenção e as crianças, e o 

brincar oportuniza ações que estimulam outros olhares, movimentos com seus 

corpos, produções do imaginário e fontes de grande investigação para as 

crianças. 

  Com base em minha prática, observa-se que vários equipamentos são 

usados para propostas de luz e sombra; lanternas, mesa de luz, câmera, além 

dos acimas citados. A importância das práticas pedagógicas envolvendo esses 

recursos na Educação Infantil evidencia-se pelo fato de que:  

Nas crianças pequenas, as linguagens são aprendidas nas ações 
materiais e simbólicas significativas. São as ações corporais, gestuais e 
verbais que acontecem no encontro das crianças e crianças, entre 
crianças e adultos, entre adultos e adultos, propiciadas através de ações 
como correr, falar, chorar, cantar e ainda atividades mais integradas com 
a presença de fantoches, teatro de sombras, de diálogos e maquiagens, 
e de outros materiais, que favoreçam o encontro entre o movimento do 
corpo e as linguagens para a produção de significados. (BRASIL, 2009, 
p.87) 

Desse modo, acompanhar a criança explorando essas práticas evidencia 

que criança é corpo, sentido, pensamento, criação de hipóteses, experimentação 

e ampliação de expressões e conhecimento de mundo. Observa-se a satisfação 

da criança ao ver que brincando com a sombra de objetos e de corpo tudo se 

transforma na presença da luz, diminui, aumenta, alarga, afina, deforma, 

possibilitando com auxílio de outros recursos como lápis, giz, tinta, interagir com o 

lúdico, criando brincadeiras, e diferentes linguagens.  

Evidencia-se assim, conforme Ostetto (2007), a importância da valorização 

do ato lúdico e criador como fundador da expressividade infantil, tendo espaços 

para brincar e condições para a apropriação e desenvolvimento de pensamentos 

e atitudes criativos e artísticos. Observa-se uma experiência geralmente utilizada 

com o uso do retroprojetor que instiga a curiosidade, o brincar com as mãos e 

corpo na luz projetada. Desse modo, explora-se os contornos e silhuetas, com 

brinquedos de miniatura, pedras, folhas, árvores, tecidos, fazendo relações, 
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cores, textura, tamanho e formas, e os desenhos criados em transparências e 

projetado em diferentes suportes, o que facilita a análise e a ampliação. 

De acordo com Ostetto (2007), luzes e projeções podem ser fonte de 

criação de cenários para diferentes enredos, construções de histórias, contextos e 

brincadeiras. Stop Motion, é uma técnica de animação na qual é necessário 

fotografar cada cena e movimentos simples das figuras, para que no final da 

edição haja a impressão de ação do personagens e cenários. Observa-se que nos 

CMEIS os recursos mais utilizados para criação do protagonismo é a massa de 

modelar feita pelas crianças, os desenhos em série e a utilização de jogos de 

encaixe (Legos) para construções de cenário.   

Entende-se que nessas atividades a mediação do profissional é viabilizar a 

ideia das crianças ou dos grupos e fazendo a edição final do filme, 

compartilhando os problemas apresentados, suas soluções e respeitando foco 

inicial levantado pelas hipóteses trazidas pelas crianças. 

A rede de relações e comunicações possibilita, por meio de 
compartilhamentos de ideias e estratégias criativas, a criação de muitas 
explorações especializadas, investigações e construções entre crianças, 
(...) ao aprenderem juntos e trocarem pontos de vista e ideias sobre 
caminhos e explorar, essas conexões contribuem para criar uma 
consciência do valor das relações e um senso estético prazeroso 
(EDWARDS, 2016, p. 321) 

As ações pedagógicas realizadas com os stop motion oportunizam a 

organização de pensamento, exploram sua criatividade e seu conhecimento por 

meio do lúdico em diferentes abordagens temáticas. Um exemplo vivenciado foi 

oportunizar miniaturas de dinossauros em um canto externo da unidade, onde as 

crianças buscam um espaço com árvores, terras, pedras e buracos, 

proporcionando maior realidade na cena, já que em algum momento em sala de 

referência, foi contextualizado este tema, proporcionando assim, melhor 

compreensão do que se espera da ideia principal de cenário.  

[...] por meio destas vivências, a criança torna-se não só protagonista, 
mas autora deste processo, maravilhando-se e imaginando a partir das 
imagens capturadas pelas câmeras. Para tanto, é necessário que 
compreendamos as imagens captadas como resultado de uma 
experiência investigativa, criativa, de autoria e de escolhas, ou que 
requer da educadora e do educador muita sensibilidade e o 
desprendimento de expectativas prévias. (SÃO PAULO, 2015, p.37) 
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Quanto ao uso do computador nos centros municipais de Educação Infantil, 

para as práticas do cotidiano, preferencialmente são utilizados os softwares 

educativos, em cantos de atividades diversificadas, em que as crianças brincam 

com jogos de estratégia, quebra cabeça, jogos de memória, dentre outros. Outra 

proposta efetivada nas unidades com as turmas de Pré-escola, são a utilização 

para pesquisas na Internet para literaturas infantis digitais, letramento com o uso 

de programas de escrita, de textos e desenhos, conhecer lugares por meio dos 

mapas e identificar rotas em seu entorno, fazendo em que as práticas 

pedagógicas sejam ricas, interessantes e favorecendo seu conhecimento. Para 

Galeb (2013), é papel  

[...] das instituições educativas proporcionar o acesso das crianças aos 
bens culturais, dentre estes a tecnologia, de uma forma intencional e 
planejada, lembrando que é premissa destas, proporcionar o 
desenvolvimento da criança em seus aspectos: social, afetivo, cognitivo, 
motor, biológico e psíquico. A tecnologia está presente e é preciso 
pensar em educação articulada a esta cultura, sobretudo, a Educação 
Infantil, que hoje, no interior de suas instituições atende as crianças 
nascidas na era digital. (GALEB, 2013, p. 70) 

Na pré-escola, observa-se que tem se tornado frequente a presença de 

gravadores, filmadoras, projetores, máquinas fotográficas, jogos eletrônicos e 

computadores. Esses recursos facilitam o envolvimento das crianças em diversas 

atividades. Instigadas a explorá-los, os pequenos estão aptos para usá-los de 

maneira competente e divertida para a ampliação de seus saberes. O gravador é 

adequado para o registro e a audição de canções e histórias e, inclusive, da 

própria fala dos pequenos. Alguns aplicativos específicos disponíveis no 

computador, permitem brincar com letras, números, linhas, formas e cores. 

Observa-se que, aos poucos, com orientação e liberdade para descobrir os 

diversos recursos, a criança se apropria de procedimentos básicos que levam à 

criação e transformação de imagens digitais. Conforme Moran (2013), o principal 

desafio para os professores em nossos dias é descobrir as possibilidades que as 

tecnologias digitais trazem para potencializar a aprendizagem. Desse modo, para 

que esses recursos façam sentido para a prática pedagógica, precisam ser 

integrados ao projeto político-pedagógico com o propósito de servir como mais 

uma maneira de explorar o mundo e se expressar. 
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2.3 A FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS PARA AS TECNOLOGIAS DIGITAIS 

Observa-se que estamos vivendo em uma sociedade em constante 

mudança. As tecnologias digitais estão cada vez mais invadindo os espaços 

educacionais, trazendo ao professor novos desafios, o que o leva a buscar 

aperfeiçoamento quanto ao uso pedagógico dos recursos tecnológicos no ensinar 

e aprender. Entende-se que o trabalho com as tecnologias digitais requer um bom 

conhecimento tanto da parte técnica e quanto da parte pedagógica. Nesse 

sentido, conforme Moran (2013), o papel do professor é indispensável, 

possibilitando pedagogicamente a criança interpretar, relacionar hierarquizar e 

contextualizar as informações que recebe por meio das tecnologias digitais. 

Entende-se que o professor continua sendo fundamental como mediador 

das aprendizagens infantis, precisando apropriar-se das tecnologias presentes na 

cultura humana contemporânea afim de integrá-las às suas práticas. Nesse 

contexto, destaca-se a importância da Formação Continuada1 como forma de 

proporcionar ao educador o entendimento de que a utilização de diferentes 

recursos traz uma perspectiva da democratização do acesso às tecnologias 

digitais. A interação das crianças com essas tecnologias, o encaminhamento de 

atividades pedagógicas e a trabalho do professor, pode possibilitar a apropriação 

do conhecimento acumulado humanidade por meio da leitura, do desenvolvimento 

da coordenação motora fina, do reconhecimento das letras, números, formas e 

demais práticas.  

Entende-se que a formação continuada possibilita ao professor mudar 

concepções e trazer para a prática pedagógica o que foi aprendido, modificando 

assim suas ações envolvendo as ferramentas disponíveis de modo a possibilitar a 

criança uma aprendizagem pautada, segundo Bulgraen (2010, p. 37), “numa ação 

pedagógica mediadora e problematizadora dos conteúdos sistematizados, das 

vivências dos alunos e dos acontecimentos da sociedade atual”. Numa 

perspectiva de mediação, o ensinar não ser resume a transferir conhecimentos, 

mas, como afirma Bulgraen (2010) é  

                                                           
1
 Define-se Formação Continuada de professores, conforme Chimentão (2009), como o 

permanente processo de aperfeiçoamento dos saberes necessários à atividade profissional, 
realizado após a formação inicial, com o objetivo de assegurar um ensino de melhor qualidade aos 
educandos.  
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[...] possibilitar ao aluno momentos de reelaboração do saber dividido, 
permitindo o seu acesso critico a esses saberes e contribuindo para sua 
atuação como ser ativo e crítico no processo histórico-cultural da 
sociedade. (Bulgraen, 2010, p. 37) 

Nesse sentido, destaca-se que o professor precisa ser mediador da 

interação entre as crianças, o conhecimento e as tecnologias digitais. A intenção 

de pautar a formação do professor pela compreensão crítica da sua realidade 

social, aliada a capacidade de intervenção nesta realidade, supõe, conforme 

Almeida (1998), integrar teoria e prática. Desse modo, prepara-se este 

profissional para fazer escolha em relação ao conteúdo e ao método de 

organização do trabalho pedagógico, como ação intencional de formação cidadã. 

 As tendências reconhecidas pelas literaturas quanto à formação de 

professores para a inserção das tecnologias digitais na prática pedagógica 

destacam a importância da Formação Continuada. Evidencia-se o exposto na 

seguinte afirmação de Almeida (1998): 

Para que o professor tenha condições de criar ambientes de 
aprendizagem que possam garantir esse movimento (continuo de 
construção e reconstrução de conhecimento) é preciso reestruturar o 
processo de formação, o qual assume a característica de continuidade. Há 
necessidade que o professor seja preparado para desenvolver 
competências , tais como:  estar perto e aprender a aprender, atuar a 
partir de temas emergentes no contexto e de interesses dos alunos, 
promover o desenvolvimento de projetos cooperativos, assumir atitudes 
investigador do conhecimento e da aprendizagem do aluno, propiciar a 
reflexão , a depuração e o pensar sobre o pensar, dominar recursos 
computacionais, identificar as potencialidades de aplicação desses 
recursos na prática pedagógica, desenvolver um processo de reflexão na 
prática e sobre a prática, reelaborando continuamente teorias que 
orientem sua atitude de mediação. (ALMEIDA, 1998, p. 2-3) 

A formação de professores para tecnologias digitais no ensino e 

aprendizagem exige estudos, reflexões e planejamento para as práticas 

educativas. Pois conforme Galeb (2016), vivemos numa 

[...] sociedade tecnológica, portanto se não proporcionarmos as nossas 
crianças de Educação Infantil este recurso, bem como outros que estão 
constantemente na mídia, com certeza estaremos fora deste contexto. 
(GALEB, 2016, p. 27) 

Como resultados das iniciativas de Formação Continuada para a aplicação 

das tecnologias digitais, conforme Galeb (2016), observa-se a inserção desses 

recursos como ferramentas de aprendizagem de forma variada, como: leitura, 

oralidade e escrita, percursos gráficos, digitação de números e letras, 

conhecimento matemáticos, com jogos, números, calendário , relações sociais e 
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naturais, de pesquisas online, fotos e vídeos, linguagem artística visual, 

musicalização, cantos de atividades diversificadas, onde as crianças interagem 

com as suas vivências tecnológicas vinda de contextos fora da instituição. 

As contribuições das tecnologias digitais no ensino e aprendizagem, 

manifestam–se, conforme Galeb (2016, p. 31),  no desenvolvimento cognitivo 

(maior facilidade na aprendizagem, melhores resultados no conhecimento dos 

conteúdos referentes aos eixos temáticos  e de trabalho, estimulação do 

raciocínio, desenvolvimento  da visão do mundo); no desenvolvimento social   

(melhor convivência com os colegas, respeito as regras, acesso as tecnologias); 

no desenvolvimento psicológico (autonomia e maior concentração); na 

capacidade de resolver desafios, nas atividades motivadoras e desenvolvimento 

físico  (domínio de equipamentos e coordenação motora).  

Nessa perspectiva, o professor é mediador de conhecimento, transforma a 

criança, construindo múltiplas relações destes saberes ao mundo em que as 

cerca. A seguir, tendo como base as reflexões apresentadas nesse capítulo,  será 

apresentada a analise da inserção das tecnologias digitais na prática pedagógica 

dos professores num determinado CMEI do município de Curitiba. 
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3. METODOLOGIA 

 Considerando os propósitos definidos para o desenvolvimento dessa 

pesquisa, buscou-se conhecer como está ocorrendo a inserção das tecnologias 

digitais na prática pedagógica nos Centro Municipais de Educação Infantil do 

Município de Curitiba. Para isso, optou-se por uma pesquisa de abordagem 

qualitativa proposta Bogdan e Biklen (1994). Segundo os autores, esse tipo de 

pesquisa está  

 
[...] continuamente a questionar o sujeito de investigação, com o objetivo 
de perceber “aquilo que eles experimentam, o meio em que eles 
interpretam as suas experiências, e o modo como eles próprios, 

estruturam mundo social em que vivem. (BOGDAN e BIKLEN, 1994, p. 
224). 

 Os investigadores qualitativos, estabelecem estratégias e procedimentos 

que permitam considerar as experiências e ponto de vista do informador. O 

processo de condução investigação qualitativa, conforme Bogdan e Biklen (1994, 

p. 51), “reflete uma espécie de diálogo, entre os investigadores e os respectivos 

participantes, dados estes a serem abordados, por aqueles de uma forma neutra”.  

 
Na presente pesquisa têm-se como referência a pesquisa bibliográfica e a 

pesquisa a campo. A pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir do material já 

elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos. É uma 

pesquisa exclusivamente a partir de fontes bibliográficas (GIL, 1996, p. 48). No 

conceito do autor sobre a pesquisa bibliográfica, considera-se que temos a 

oportunidade de investigar sobre os conceitos que os autores propõem sobre as 

tecnologias digitais. Tendo como base a revisão de literatura já apresentada 

nesse trabalho, busca-se então a análise na aplicação desses conceitos por meio 

de uma pesquisa de campo. 

A pesquisa de campo utiliza técnicas específicas, que tem o objetivo de 

recolher e registrar, de maneira ordenada os dados sobre o assunto em estudo 

(ANDRADE, 2010, p. 131). Baseado no conceito do autor, a pesquisa de campo é 

uma forma de escrever a opinião dos pesquisados e comparar com a análise 

bibliográfica. 

O desenvolvimento de uma pesquisa de campo exige um planejamento 

geral de um plano especifico para coleta de dados, bem como um relatório escrito 

das várias etapas de pesquisas incluindo os resultados obtidos (ANDRADE, 2010, 

p.125). Então para efetivar a pesquisa de campo segundo o autor é preciso definir 
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as várias etapas da coleta de dados durante o processo e tendo em vista a 

análise proposta na pesquisa. 

Definiu-se como os participantes da pesquisa, os 20 (vinte) professores que 

atuam num determinado CMEI do Município de Curitiba2  com turmas de Pré de 4 

a 5 anos. A opção por realizar a pesquisa nessa instituição se deve à 

receptividade de seus profissionais em relação à pesquisadora e ás reflexões 

sobre o tema. 

Em relação às etapas da pesquisa, inicialmente entrou-se em contato com 

a direção do CMEI, marcou-se um horário para a apresentação dos propósitos da 

pesquisa e a autorização para realiza-la. Na data marcada, estive no CMEI, 

entreguei a direção a carta de apresentação (APÊNDICE I). Após a explanação 

dos objetivos da pesquisa, obtive parecer favorável à realização de observações 

de atividades pedagógicas envolvendo as tecnologias digitais no cotidiano do 

CMEI e a realização de entrevistas com os professores, tendo como instrumento 

de coleta de dados, o questionário, que segundo Gil (1998), se constitui  

 
[...] como técnica de investigação composto por um número mais ou 
menos elevado de questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo 
por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, 
expectativas, situações vivenciadas etc. (GIL, 1998, p. 128) 

Demos início as observações das práticas pedagógicas dos professores e 

com bloco de anotações, registrou-se encaminhamentos metodológicos propostos 

e aspectos da interação dos alunos com as tecnologias digitais. A partir dessas 

observações e tendo como referência as reflexões propiciadas pela revisão de 

literatura que dão a base dessa pesquisa, elaborou-se o questionário para coleta 

de dados.  

Realizou-se um pré-teste de aplicação desse questionário com o propósito 

de verificar a compreensão das perguntas por parte dos respondentes, aplicando-

o a dois professores do CMEI pesquisado. Tal realização possibilitou a 

adequação e correção das questões tendo em vista evitar dificuldades de 

compreensão e a obtenção de respostas que expressassem dados relevantes 

quanto à aplicação das tecnologias digitais no CMEI. A cada entrevistado foi 

pedido o consentimento para entrevista e recolhido daqueles que o assinaram. 

(APÊNDICE II). Após essas adequações, distribui-se por meio de endereço 

eletrônico pessoal aos 30 (trinta) professores o questionário definitivo (APÊNDICE 

III). 

                                                           
2
 Conforme LÜDKE, M. e ANDRÉ, M.D.E. (1986, p. 50), “a garantia do anonimato pode favorecer 

uma relação mais descontraída, mais espontânea, e consequentemente a revelação de dados que 
podem comprometer o entrevistado se sua identidade não for protegida”. 
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3.1 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Considerando o número de questionários distribuídos, obteve-se um total 

de vinte (20) preenchidos, ou seja, dez (10) professores não responderam. De 

posse dos questionários preenchidos passou-se a análise dos dados, tendo como 

referência cada uma das questões apresentadas aos participantes da pesquisa. 

 

3.1.1 FORMAÇÃO DOS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

Tendo em vista detectar o perfil profissional dos participantes da pesquisa, 

apresentou-se a eles as seguintes opções para marcação quanto à formação: 

Magistério em nível Médio, Licenciatura completa (curso), Licenciatura em 

Andamento, Especialização. Os dados obtidos estão representados no Gráfico 1: 

 

 
GRÁFICO 1 – PERFIL PROFISSIONAL DOS PARTICIPANTES DA 
PESQUISA 
 

 
FONTE: AUTORA, 2017. 

 

A análise do gráfico revela que os 20 profissionais entrevistados, conforme 

gráfico estão separadas por grupos de 01 a 04.  Do total 12, possuem nível 

superior em Pedagogia, 4 com Especialização em Educação, 02 cursando   

Pedagogia e 02 com magistério.  

 

3.1.2 TEMPO DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL DOS PARTICIPANTES DA 

PESQUISA. 

 
O tempo de atuação das profissionais são caracterizadas no gráfico acima 

por ordem decrescente: 1º grupo, dez anos ou mais, 2º grupo 8 anos, 3º grupo até 

12 4 

2 

2 
grupo 1 - Profissionais com
graduação em pedagogia

 grupo 2 - Profissioanis com
especialiazação

grupo 3 - Profissioanis
cursando Pedagogia

grupo 4 - Profissioanis com
Megisterio
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cinco anos e 4º grupo, até 3 anos, em avaliação de estágio probatório. Esses 

dados estão representados no Gráfico 2: 

 

  GRÁFICO 2 – TEMPO DE ATUAÇÃO DOS PROFISSIONAIS. 

 
    FONTE: AUTORA, 2017. 

 

O gráfico acima identifica os profissionais com tempo de atuação nos 

CMEIs atendendo a faixa etária de 3 a 5 anos e por sua vez, já utilizaram dos 

recursos tecnológicos nas práticas educativas diárias tanto pedagógicas quanto 

recreativas.   

3.1.3 TEMPO DE ATUAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EM TURMAS DE PRÉ (4 A 5 

ANOS) 

O gráfico a seguir demonstra os profissionais em tempo de atuação nos 

CMEIs, com faixa etária Pré-escolar 4 a 5 anos e que utilizam ou já utilizaram dos 

recursos tecnológicos nas práticas cotidiana da criança. 

O primeiro grupo são profissionais que atuam por dez anos dentro da faixa 

etária Pré-escola, com turmas de Pré I e Pré II. O segundo grupo são 

profissionais que atuam por sete anos em turmas de Pré I e Pré II. O terceiro 

grupo são profissionais que não atuam e nunca atuaram em turmas pré-escolar 

até o momento, somente modalidade creche de 0 a 3 anos.  E o quarto grupo são 

profissionais que estão atuando pela primeira vez na modalidade Pré escola (faixa 

etária 4 a 5) turmas de Pré I e Pré II.   
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GRÁFICO 3 – TEMPO DE ATUAÇÃO DOS PROFISSIONAIS  

EM TURMAS DE PRÉ. 

 

FONTE: AUTORA, 2017. 

Nos grupos acima citados foi identificado que os recursos tecnológicos já 

foram utilizados em diferentes momentos do cotidiano escolar, nas práticas 

pedagógicas diárias com intuito pedagógico e recreativo.  

3.2 CONCEPÇÃO DE TECNOLOGIA PELO PROFESSOR 

Tendo em vista a importância de o professor ter clareza sobre o conceito 

de tecnologia, buscou-se a averiguar qual concepção de tecnologia permeia a 

prática pedagógica no CMEI e no nível de ensino em questão. Para isso, fez-se 

aos entrevistados a seguinte pergunta: Para você, o que é tecnologia? 

Identificou-se que a maioria dos entrevistados, demonstra ter como 

conceito físico de tecnologia, as ferramentas. Evidencia-se tal concepção na fala 

dos seguintes entrevistados: 

Tecnologia pra mim é sinônimo de instrumentos modernos, novas 

possibilidades de uso com computadores, tablet`s, aparelhos celulares, 

iPad´s etc e que utilizamos para adquirir informações e/ou conhecimento 

de forma rápida e inovadora. (Professora A) 

 

 Tecnologia, para mim, é o computador, que permite a evolução do ser 

humano, é o que torna possível e prazerosa a transmissão e o 

aperfeiçoamento do conhecimento. (Professora J) 

10 
7 

0 

1 

1º grupo profissionais
que atuam em 10 anos

2º grupo profissioanis
atuam em 7 anos

3º grupo  nenhuma
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 Ferramenta, método e instrumento indispensável para ampliar o 

conhecimento e ter uma melhor compreensão das coisas e do mundo. 

(Professora M) 

As afirmações dos entrevistados ilustram, as afirmações de Vargas (1994), 

sobre o uso da palavra tecnologia para se referir à máquinas, instrumentos e 

equipamentos, como se fossem o processo denominado tecnologia, que se 

caracteriza por ter como seu principal agente, o ser humano, no caso dessa 

pesquisa, o professor. Detecta-se assim, que embora façam referência ao 

aparelho, alguns entrevistados, acabam por reconhecer a forma como essas 

ferramentas podem estimular um processo inovador, como afirma o seguinte 

entrevistado: 

São ferramentas com várias funcionalidades, estimulando novas 

experiências para além da sala de atividades o que contribui para o amplo 

desenvolvimento humano. (Professora A) 

Entende-se que esse reconhecimento, por parte do professor, da forma 

como a ferramenta pode estimular processos inovadores está relacionado ao que 

os professores percebem no cotidiano, dada à disseminação das tecnologias e as 

modificações que causam na forma como os seres humanos se relacionam e 

interagem. Nesse sentido, conforme afirmam Brito e Purificação (2008): 

Cada tempo histórico tem suas próprias características e uma das mais 
presentes nos dias atuais é o uso da tecnologia. Vivemos hoje a 
sociedade da informação, uma sociedade que usa cada vez mais a 
tecnologia digital para diferentes fins. Alguns consideram a tecnologia 
apenas como instrumento, mas ela vai muito mais além: é um termo que 
envolve o conhecimento técnico e cientifico e as ferramentas, processos e 
materiais criados ou utilizados pela humanidade. Logo, “a tecnologia é a 
aplicação do conhecimento cientifico para obter o resultado prático” 
(BRITO e PURIFICAÇÃO, 2008, p.22) 

Entende-se que cada vez mais os profissionais incorporam o uso das 

tecnologias como ferramenta indispensável para ampliar o aluno as possibilidades 

de apropriação do conhecimento. Nessa perspectiva, o pensar sobre o uso das 

ferramentas no ensino e aprendizagem, pode para melhorar a qualidade do 

aprendizado, permitindo desenvolver diferentes estratégias, para que de maneira 

lúdica, aprendam significativamente.  

 



24 
 

3.3  PRINCIPAIS TECNOLOGIAS DIGITAIS APLICADAS NO CMEI 

Tendo em vista identificar quais as principais tecnologias digitais aplicadas 

ao processo de ensino e aprendizagem no CMEI pesquisado, fez-se, 

propositalmente de forma aberta, tendo em vista possibilitar aos entrevistados 

pensar sobre quais recursos utilizam, a seguinte questão: Quais recursos 

tecnológicos você aplica  sua prática pedagógica no CMEI? 

Ao utilizar o termo recursos tecnológicos nessa pergunta, buscou-se 

detectar também, a utilização de outros recursos além daqueles que se 

caracterizam como tecnologias digitais. Nesse sentido, parte significativa dos 

entrevistados, ou seja, setenta por cento (70%), entendem como recursos 

tecnológicos todo e qualquer material utilizado para estimular a criança e auxiliar 

um processo de aprendizagem, como livros, riscantes, música, jogos, dança, 

filmes, brinquedos, radio, data show, televisão, tablets, computadores,(kidsmart) 

máquinas fotográficas, smartphones, gravadores e filmadoras, áudios, vídeos, 

pesquisas na internet, são alguns recursos citados pelas profissionais. 

Entende-se necessário relatar que os recursos citados pelas professoras 

de Educação Infantil, são de uso comum em todo CMEI, sendo que alguns 

materiais estão disponíveis em salas alternativas, e outros ficam disponíveis 

dentro das salas de referência sempre no acesso das crianças. Considerando 

entre os recursos tecnológicos citados pelos professores, aqueles que se 

caracterizam como tecnologias digitais mais utilizados destacam-se os tablets, 

computadores (kidsmart), retroprojetor e câmera fotográfica.  

Identifica-se que o exposto nas Diretrizes Curriculares para Educação 

Municipal de Curitiba – DCEMC – (2006), sobre a inserção das tecnologias 

digitais no cotidiano das crianças como forma de garantir as crianças experiências 

que possibilitem a utilização de gravadores, projetores, computadores, máquinas 

fotográficas e outros recursos tecnológicos e mediáticos, se expressa no CMEI a 

partir da disponibilidade dessas tecnologias, o que é garantido pela Secretaria de 

Educação Municipal. 

No entanto, entende-se que a presença das tecnologias digitais em si no 

CMEI, não garantem as experiências inovadoras, se professor não se constituir 

como agente mediador neste processo de formação da criança, tendo como 
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desafio, utilizar diferentes recursos no processo de ensino e aprendizagem. 

Tendo como pressuposto de que, segundo Mendes (2010), a tecnologia tem 

como principal agente o ser humano, pois é pelo seu refletir, pensar, interagir e 

aplicar, constituída enquanto processo e que não pode ser confundida com 

produtos, principalmente eletrônicos de última geração, faz-se necessário 

considerar o papel do professor na inserção das tecnologias no ensino e 

aprendizagem.  

Desse modo, considera-se que o desenvolvimento das habilidades e 

aquisição de conhecimento por parte da criança, precisa ser planejada pelo 

adulto, que previamente traça os objetivos e as estratégias em relação à 

utilização dos recursos para poder avaliar os resultados. 

 

3.4  FREQUÊNCIA DA APLICAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS NO CMEI. 

Tendo em vista detectar a frequência da utilização das tecnologias digitais 

no cotidiano do CMEI, fez-se aos entrevistados a pergunta: Com que frequência 

você aplica tecnologias digitais na sua prática pedagógica?  Com que finalidade? 

As respostas obtidas à essa questão estão representadas no gráfico 4: 

GRÁFICO 2–FREQUÊNCIA NA APLICAÇÃO DAS TECNOLOGIAS  

DIGITAIS. 

 

FONTE: AUTORA, 2017. 

 

A análise do gráfico revela que a maioria dos professores aplicam 

diariamente as tecnologias digitais na prática pedagógica. Relacionando a 

17 

2 
1 

Diaremente Semanalmente Mensalmente
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frequência de utilização às finalidades de aplicação, detectou-se que tal inserção 

ocorre em diferentes momentos, conforme as necessidades propostas, mas 

sempre projetadas para contribuir no desenvolvimento e aprendizagem, como se 

evidencia no comentário do seguinte entrevistado:  

Esse contato das crianças com o novo, deixo acontecer de forma gradativa, 

sendo que os cantos de atividades diversificadas um desses momentos de 

exploração de tais recursos pelas crianças, incluso como atividades 

permanentes em nossa rotina, diária e ou semanal, intercalando sempre o 

uso nas diferentes práticas do nosso dia a dia. (Professora F) 

 

O encaminhamento descrito pela entrevistada, vem de encontro às 

afirmações de Galeb (2016), segundo o qual o acesso às tecnologias digitais 

precisa ser pautado na participação das crianças em explorar, criar, reconfigurar, 

analisar, transformar, questionar, com o objetivo de inserir autonomia. Identifica-

se assim, que essas recomendações estão presentes no cotidiano dentro da 

CMEI pesquisado. Desse modo, como destaca Moran (2011), o papel do 

professor é indispensável, possibilitando pedagogicamente a criança interpretar, 

relacionar hierarquizar e contextualizar as informações que recebe por meio das 

tecnologias digitais.  

Identifica-se que a perspectiva de trabalho da entrevistada busca respeitar 

as ideias e sugestões vindas das crianças considerando a necessidade da 

introdução de métodos, linguagens de uma maneira dinâmica e criativa, sempre 

respeitando suas singularidades, o que converge para o pensamento de Galeb 

(2016), segundo o qual: 

As interações das crianças com diversos objetos favorecem seu 
desenvolvimento em sua própria identidade e visão do mundo. O adulto 
pode contribuir muito a medida que propicia diferentes experiências entre 
a criança e outras pessoas, objetos e meio que a cerca. (GALEB, 2016, 
p.77) 

Observou-se o correspondente ao exposto, no momento de observações 

da prática pedagógica dos professores no CMEI pesquisado, pois as crianças 

brincam utilizando os recursos tecnológicos, nos cantos de atividades 

diversificadas. Um traço marcante dessa prática é a exploração de diferentes 

recursos como computadores, tablets, teclado, telefone, máquinas fotográficas, 
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dentre outros, no faz de conta e nas ações do cotidiano, transformando essa 

prática em uma divertida fase de descobertas, incentivando sempre o 

pensamento crítico, a participação, a cooperação, a experimentação, o que gera 

inúmeros caminhos, idas e vindas na construção deste aprender.  

Nesse sentido, observou-se a importância do professor como agente de 

tecnologia e como mediador das aprendizagens infantis, possibilitando à criança 

apropriar-se das tecnologias presentes no seu cotidiano.  

3.5  FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES PARA APLICAÇÃO DAS 

TECNOLOGIAS DIGITAIS NO CMEI. 

Considerando que há uma estreita relação entre a utilização das 

tecnologias digitais e a capacitação do professor para esse processo, buscou-se 

identificar alguns elementos3 da Formação Continuada dos profissionais do CMEI 

pesquisado. 

Para isso, lançou aos entrevistados a seguinte questão: Você participa de 

cursos de Formação Continuada para aplicação de tecnologias na sua prática 

pedagógica? Em caso afirmativo, com que frequência? Eles contribuem para a 

efetiva aplicação das Tecnologias no CMEI? 

Os entrevistados foram unânimes em afirmar que são ofertadas 

semestralmente oficinas com temática relacionadas às tecnologias digitais. 

Quanto à contribuição para aplicação efetiva das tecnologias, quinze (15) entre os 

vinte (20) entrevistados, apontam certas limitações quanto aos objetivos dessas 

oficinas, como exemplo, o que se detectam nas seguintes respostas: 

A gente sempre aprende alguma coisa interessante, mas na maioria das 

vezes, a gente vai lá no curso, mas quando volta aqui para a escola, nem 

sempre aqui a gente tem os recursos e as ferramentas que viu lá no curso. 

(Professora A) 

                                                           
3
 Considerando a complexidade que envolve a Formação Continuada de professores e a 

delimitação dessa pesquisa, optamos por investigar apenas alguns elementos desse processo. 
Isso por entender que, no contexto de utilização das Tecnologias Digitais, é importante relacionar 
a inserção desses artefatos na prática pedagógica ao preparo do professor para esse processo. 
Porém, envolve dimensões políticas, culturais, sociais e econômicas, que extrapolariam os 
propósitos da presente pesquisa.   
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As ferramentas que eu vejo lá são interessantes, mas há poucas 

informações e debates sobre o que elas podem realmente ser aplicado  no 

contexto pedagógico. (Professora F) 

Eu acho que se os cursos fossem realizados aqui mesmo no CMEI, eu iria 

ter uma noção mais clara do que posso fazer com elas aqui. Eu 

aproveitaria melhor o curso porque é aqui que eu tenho as reais 

necessidades.  (Professora H) 

A gente sempre aprende alguma coisa interessante, mas na maioria das 

vezes, a gente vai lá no curso, mas quando volta aqui para a escola, nem 

sempre aqui a gente tem os recursos e as ferramentas que viu lá no curso. 

(Professora J) 

Analisando as respostas com base em Moran (2013), destaca-se a 

importância da Formação Continuada como forma de proporcionar ao educador o 

entendimento de que a utilização de diferentes recursos traz uma perspectiva da 

democratização do acesso às tecnologias digitais.  

Considerando que esse processo, segundo Bulgraen (2010), possibilita ao 

professor mudar concepções e trazer para a prática pedagógica o que foi 

aprendido, modificando assim suas ações envolvendo as ferramentas disponíveis, 

no CMEI pesquisado detecta-se um descompasso entre os cursos propostos e o 

atendimento às reais necessidades dos professores.  

3.6 CONTRIBUIÇÕES DA APLICAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS NO 

CMEI. 

Com a finalidade de investigar a forma como os professores entrevistados 

percebem as contribuições das tecnologias digitais para suas respectivas 

práticas, lançou-se a eles a seguinte questão: Para você, as tecnologias digitais 

trazem contribuições para a sua prática pedagógica? De que forma? 

Os entrevistados foram unânimes em afirmar que as tecnologias digitais 

trazem sim, contribuições. Partindo do entendimento que faz necessário 

compreender a forma como percebem essas contribuições, analisou-se o 

complemento dado à resposta anterior, ou seja: De que forma? Detectou-se 
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aspectos importantes sobre essas contribuições, o que se evidencia nas 

respostas dos seguintes entrevistados: 

A educação trilha um caminho árduo e constante, desta forma, creio que a 

tecnologia norteia alguns processos, mas não limitando todo o processo de 

tecnologia e sim na forma de expressão de cada pequeno indivíduo. 

(Professora L) 

Identifica-se na fala da entrevistada a forma como a aplicação das 

tecnologias digitais contribuem para o planejamento da prática pedagógica, ao 

afirmar que “norteia alguns processos”. Verifica-se que tal afirmação se relaciona 

ao exposto por Mendes (2010), de que para a criar ambientes de aprendizagem 

que possam construir e reconstruir conhecimentos, é necessário a constante 

reformulação dos objetivos e encaminhamentos metodológicos, o que pode ser 

realizado tendo elemento motivador a inserção das tecnologias digitais. 

Foi possível detectar também o reconhecimento das contribuições das 

tecnologias digitais na prática pedagógica dos entrevistados, no que diz respeito a 

atender aos desafios educacionais que se colocam em nossos dias, na resposta 

da seguinte entrevistada. 

Comunicação, criatividade, pensamento crítico, são três das habilidades 

importantíssimas do século em que vivemos, e não vejo melhor forma de 

nossas crianças vivenciarem tais habilidades, do que aliar os recursos 

tecnológicos à educação, onde podem sim observar, manusear, investigar 

e porque não brincar, aguçando novas experiências culturais e descobertas 

sem desperdiçar o que já conhecem, tornando-se ainda mais antenados de 

forma desafiadora e agradável. (Professora A) 

Verifica-se que a percepção da entrevistada quanto à contribuição das 

tecnologias digitais para a sua prática pedagógica revela também, a consciência 

de seu papel enquanto educadora frente aos desafios educacionais, o que 

converge para as afirmações de Almeida (1998), o professor precisa assumir seu 

papel enquanto investigador da aprendizagem do aluno e propiciar a ele a 

reflexão, depuração e o pensar. Para isso, é preciso  
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[...] dominar recursos computacionais, identificar as potencialidades de 
aplicação desses recursos na prática pedagógica, desenvolver um 
processo de reflexão na prática e sobre a prática, reelaborando 
continuamente teorias que orientem sua atitude de mediação. (ALMEIDA, 
1998, p. 3) 

Desse modo, a formação de professores para tecnologias digitais no 

ensino e aprendizagem exige estudos, reflexões e planejamento para as práticas 

educativas.  

Foi possível detectar também, o reconhecimento da contribuição das 

tecnologias digitais para o desenvolvimento da autonomia e da reflexão por parte 

da criança, conforme as respostas dos seguintes entrevistados: 

Com o uso da máquina fotográfica a criança poderá registrar seu ponto de 

vista, visualizar o que ela se percebe no ambiente, o que para ela naquele 

momento lhe é significativo, as escolhas de jogos, e a justificativa das 

escolhas faz toda diferença em sua autonomia, no diálogo, na forma de 

realizar as atividades propostas e até na utilização dos espaços por eles 

utilizados. (Professora L) 

Com as tecnologias é possível trazer mais dinamismo e criatividade ao 

nosso dia a dia escolar, desenvolvendo atividades que propiciem uma 

reflexão por parte da criança, oportunizando assim ampliar os 

conhecimentos obtidos em sala de aula. (Professora J) 

As respostas das entrevistadas convergem para o que afirmam as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEIs), de que a 

aproximação com as multimídias garante o direito das crianças ao acesso e uso 

dos diferentes recursos tecnológicos e midiáticos, amplia suas possibilidades de 

expressão.  

Nesse sentido, entende-se que um dos papéis do professor é o de 

potencializar a produção de culturas infantis, que tenham a escuta apurada e 

sensível na gestão do seu cotidiano com as crianças e serem defensores das 

várias formas de ser criança e viver as infâncias. Além disso, as práticas citadas 

pelas entrevistas encontram bases no próprio currículo da Educação Infantil, que 

é concebido como: 

 



31 
 

[...] um conjunto de práticas que buscam articular as experiências o dos 
saberes das crianças, com os conhecimentos que fazem parte do 
patrimônio cultural, artístico, cientifico e tecnológico. Tais praticas são 
efetivadas, por meio de relações sociais que as crianças desde bem 
pequenas estabelecem com os professores e outras crianças, e afetam a 
construção de suas identidades. (BRASIL, 2013, p.86) 

A partir do exposto, entende-se que a principal razão da Educação Infantil 

seja dar a oportunidade às crianças de desenvolverem novas habilidades, em um 

cenário que hoje é tão comum, construindo saberes para além do espaço 

educativo, ultrapassando os muros da Unidade, proporcionando o aprender com o 

outro, com vivências concretas abrindo novos horizontes e descobertas ainda 

mais significativas. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Essa pesquisa partiu de minhas inquietações enquanto profissional atuante 

em CMEIs, pois ao observar as práticas envolvendo a aplicação de tecnologias 

digitais a partir de diferentes propostas questiona-se sobre as reais contribuições 

desses artefatos para o desenvolvimento da criança. 

Nesse sentido, teve-se como problemática de pesquisa a forma como 

ocorre a inserção das tecnologias digitais na aprendizagem de crianças de 03 a 

05 anos nos CMEIs do Município de Curitiba. Para o alcançar o objetivo geral de 

investigar as práticas que ocorrem nesse contexto, definiu-se primeiramente 

conceituar as práticas pedagógicas envolvendo as tecnologias digitais nos CMEIs. 

Detectou-se que essas práticas pedagógicas apresentam diferentes concepções 

de Educação, mas que consideram a criança enquanto sujeito social, necessita 

fazer parte dos grupos sociais, diferentes da sua família para se munir de 

instrumentos para o convívio em sociedade ao interagir com seus pares.  

Do cotidiano dessas crianças, é comum a interação com diferentes 

recursos tecnológicos e propõe-se que no CMEIs, eles sejam aplicados a 

situações de aprendizagem, visando o pleno desenvolvimento da criança e ao 

letramento digital, como forma de possibilitar uma aprendizagem contextualizada. 

Nesse sentido, o trabalho educativo mediado por tecnologias digitais pode 

beneficiar a criança possibilitando variadas formas de aprendizagem estimulando 

a participação ativa nesse processo. Assim, os recursos tecnológicos trazem para 

o processo de aprendizagem mudanças significativas para a criança, pois os 

torna participes do processo educativo e impulsiona o professor a buscar 

constantemente novos conhecimentos para adequar sua prática pedagógica.  

Quanto à identificação das práticas pedagógicas envolvendo tecnologias 

digitais no CMEI pesquisado, verificou-se que apresentam em experiências que 

motivem o pesquisar, o investigar, em ações diárias do cotidiano, no trabalho 

integrado das tecnologias digitais, como computadores, máquinas fotográficas, 

tablets, projetores, retroprojetor, nas brincadeiras, no faz de conta, nos cantos de 

atividades diversificadas e em suas vivencias trazidas para o contexto escolar.  

Com relação à capacitação dos profissionais para a utilização dos recursos 

tecnológicos, identificou-se que apresentam conhecimentos e saberes referentes 
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as suas vivências diárias, pesquisas, trocas de experiências, e uma construção 

inicial de etapa para apropriação pedagógica dos recursos oferecidos. A oferta de 

cursos, e encontros de formação também são citadas para auxiliar as práticas 

docentes nas ações propostas em planejamentos. Porém, há limitações que 

precisariam ser superadas, tendo em vista possibilitar aos professores 

capacitações em compasso com as necessidades e ao contexto do CMEI em que 

atuam.  

Mesmo considerando essas limitações, de modo geral, as práticas 

inseridas no contexto dos CMEIS, favorecem saberes, conhecimentos 

descobertas de nossas crianças. Dessa forma, reconhecem-se os benefícios que 

as tecnologias digitais podem oferecer ao processo de ensino aprendizagem.  

Embora se tenha atingido os objetivos propostos por essa pesquisa no que 

diz respeito a identificar as práticas envolvendo tecnologias digitais no CMEI e as 

contribuições para o desenvolvimento da criança, considera-se que há outras 

questões que precisam ser aprofundadas. Entre elas, questões relacionadas à 

Formação Continuada de professores para a aplicação das tecnologias digitais, o 

que  pretende aprofundar em pesquisas futuras. 
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APÊNDICE I 
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APÊNDICE II 
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APÊNDICE III 

 

QUESTIONÁRIO 

Observação: Não há respostas consideradas corretas. Responda todas que 
julgue ter conhecimento.  

 

Formação: _______________________ . 

Turma que atua: ______________________.  

1. Tempo de atuação no magistério _______.   

2. Tempo de atuação na Educação Infantil____________. 

3. Para você o que é tecnologia? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

4. Você participa de cursos de Formação Continuada para aplicação de 

tecnologias na sua prática pedagógica? Em caso afirmativo, com que 

frequência? Eles contribuem para a efetiva aplicação das Tecnologias no 

CMEI? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

5. Quais são recursos tecnológicos você aplica em sua prática pedagógica no 

CMEI? 
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

6. Com que frequência você aplica tecnologias digitais na sua prática 

pedagógica? 

(   ) Diariamente (    ) Semanalmente  (    ) Mensalmente 

7. Para qual finalidade você aplica tecnologias digitais na sua prática 

pedagógica?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

8. Para você, as tecnologias digitais para trazem contribuições para a sua 

prática pedagógica? De que forma? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 


