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A formação humana é constituída de diversos elementos que o indivíduo incorpora ao longo da vida
em busca da sua integralidade, ganha destaque nesse cenário o papel que as tecnologias estão
assumindo durante o percurso formativo, em especial na arena da educação infantil sob o olhar do
âmbito informal e formal. Hoje, observa-se que a acessibilidade a aparelhos tecnológicos é de grande
facilidade e utilidade o que acaba gerando uma sensação de bem-estar em quem os possui. Por conter
essa característica e por se configurar hoje como um elemento quase que indissociável do ser
humano, as tecnologias ganharam espaço no panorama formativo educacional do indivíduo abrindo
espaço para o debate sobre as representações que as mesmas possuem e que contemplem as
necessidades desta primeira etapa educativa do ser humano.
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EDUCAÇÃO INFANTIL E TECNOLOGIAS: UMA ANÁLISE DAS REPRESENTAÇÕES
AUDIOVISUAIS NO DESENVOLVIMENTO PSICOLÓGICO DAS CRIANÇAS

INFANT EDUCATION AND TECHNOLOGIES: AN ANALYSIS OF AUDIOVISUAL
REPRESENTATIONS IN THE PSYCHOLOGICAL DEVELOPMENT OF CHILDREN

EDUCATION DES ENFANTS ET TECHNOLOGIES: ANALYSE DES
REPRÉSENTATIONS AUDIOVISUELLES DANS LE DÉVELOPPEMENT
PSYCHOLOGIQUE DES ENFANTS

Eixo: 14. Tecnologia, mídias e educação

Resumo: A formação humana é constituída de diversos elementos que o indivíduo incorpora ao
longo da vida em busca da sua integralidade, ganha destaque nesse cenário o papel que as
tecnologias estão assumindo durante o percurso formativo, em especial na arena da educação infantil
sob o olhar do âmbito informal e formal. Hoje, observa-se que a acessibilidade a aparelhos
tecnológicos é de grande facilidade e utilidade o que acaba gerando uma sensação de bem-estar em
quem os possui. Por conter essa característica e por se configurar hoje como um elemento quase que
indissociável do ser humano, as tecnologias ganharam espaço no panorama formativo educacional do
indivíduo abrindo espaço para o debate sobre as representações que as mesmas possuem e que
contemplem as necessidades desta primeira etapa educativa do ser humano.

Palavras-chave: Educação. Tecnologias. Psicologia Infantil. Formação humana

Abstract: The human formation is constituted of several elements that the individual incorporates
throughout the life in search of its integrality, it is highlighted in this scenario the role that the
technologies are assuming during the formative course, especially in the arena of the infant education
under the look informal and formal. Today, it is observed that the accessibility to technological
devices is of great ease and utility which ends up generating a sense of well-being in who owns
them. By containing this characteristic and for being today an almost inseparable element of the
human being, technologies have gained space in the educational educational panorama of the
individual opening space for the debate on the representations that they have and that contemplate
the needs of this first educational stage of the human being.

Keywords: Education. Technologies. Infant psicology. Human formation

Résumé: La formation humaine est constituée de plusieurs éléments que l&39;individu incorpore
tout au long de la vie à la recherche de son intégrité. Ce scénario met en évidence le rôle que les
technologies jouent au cours de la formation, en particulier dans le domaine de l&39;éducation
infantile sous le regard informel et formel. Aujourd&39;hui,

on constate que l&39;accessibilité aux dispositifs technologiques est d&39;une grande facilité et
d&39;une grande utilité, ce qui finit par générer un sentiment de bien-être chez leurs propriétaires.
En contenant cette caractéristique et en étant aujourd’hui un élément presque inséparable de l’être
humain, les technologies ont gagné de la place dans le panorama éducatif de l’ouverture individuelle
au débat sur les représentations qu’elles ont et qui répondent aux besoins de cette première étape de
l’éducation. de l&39;être humain.

Mots-clés: Education. Technologies. Psychologie de l&39;enfant. Formation humaine
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Esta pesquisa parte de um estudo bibliográfico sobre a aprendizagem na educação infantil a partir de
três aspectos que serão pontualmente analisados no decorrer de quatro capítulos, o primeiro aspecto
compreendido no primeiro capítulo tratará da aquisição da aprendizagem de maneira informal
através do uso das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDICS), especialmente
tratando dos elementos audiovisuais, que atualmente se caracterizam como componente formador
humano presente desde os anos inicias da criança, acompanhando todo processo formativo informal
e formal.

Na sequência, será feita uma análise no segundo capítulo sobre como a educação formal representada
pela instituição escola introduziu o universo da cibercultura no seu cotidiano e como a mesma faz
uso desses recursos tecnológicos de maneira pedagógica para agregar qualidade no processo de
ensino-aprendizagem uma vez que, o uso das TDICS já tenha sido internalizado pelas escolas e pelos
professores devido justamente ao potencial que as mesmas oferecem como ferramenta pedagógica e
como caminho para o alcance da aprendizagem dos alunos e até mesmo como elemento atrativo para
que o público alvo sinta prazer em estar inserido dentro do ambiente escolar especialmente porque
esse recurso lhe causará familiaridade por acompanhá-lo presencialmente no seu cotidiano. Nesse
ponto da pesquisa utilizaremos como referência os estudos de Pierre Lévy sobre cibercultura para
esclarecermos como ela situa-se na contemporaneidade. Ainda como referência será feito uso de
obras de autores como Bernard Charlot e Luís Paulo Leopoldo Mercado para uma melhor
compreensão sobre o papel do professor nesse cenário e as formas de uso das tecnologias no meio
educacional.

O debate sobre a Base Nacional Comum Curricular e o uso das tecnologias na educação infantil se
apresenta como terceiro capítulo analisando como o documento base que norteia a educação no
Brasil compreende a funcionalidade das TDICS no cenário educacional da primeira etapa da
educação básica situando como as instituições de ensino devem incorporar esse elemento atribuído
nas competências.

Por último, será feita uma análise de como a psicologia explica as representações que as crianças
criam com a prática de uso das tecnologias audiovisuais e de como isso foi internalizado pela escola
que é o ambiente formador humano durante boa parte da vida do indivíduo. Essa análise possui
relevância por tratarmos da primeira fase da vida humana, fase essa que compreende um arcabouço
de aspectos a serem desenvolvidos, dentre eles a capacidade cognitiva e a sociabilidade. Seguindo
essa linha, utilizaremos como suporte os estudos de Jean Piaget e suas contribuições sobre os estudos
do desenvolvimento cognitivo humano.

O protagonismo das TDICS na educação informal.

A primeira infância compreendida pela psicologia entre o nascimento até os seis anos de idade se
caracteriza como uma fase de desenvolvimento dos aspectos físicos, emocionais, das primeiras
linguagens, etc. Sendo uma etapa da vida humana que comporta esses aspectos, se faz necessário
compreender como as tecnologias digitais da informação e comunicação influencia diretamente na
construção e apropriação dessas características inerentes a este período a partir do processo de
educação informal.

Nas palavras de Libâneo (2010) o processo de educação informal é uma atividade ao qual ninguém
escapa.

Na casa, na rua, na igreja ou na escola, de um modo ou de muitos, todos nós
envolvemos pedaços da vida com ela: para aprender, para ensinar, para
aprender-e-ensinar. Para saber, para fazer, para ser ou para conviver, todos os
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dias misturamos a vida com a educação. Com uma ou com várias: educação
Educações. (...). Não há uma forma única nem um único modelo de
educação; a escola não é o único lugar em que ela acontece e talvez nem seja
o melhor; o ensino escolar não é a única prática, e o professor profissional
não é seu único praticante (p. 26).

As palavras de Libâneo esclarecem que aprendemos e adquirimos conhecimento em diversos lugares
e situações que nos são apresentadas no decorrer da vida. Como a primeira infância também é uma
fase de aquisição da aprendizagem, através de diversas maneiras as crianças começam a fazer as suas
descobertas do mundo (cultural e social) por intermédio dos sentidos do corpo humano (tato, paladar,
olfato, audição e visão), é por meio desses sentidos naturais que o desenvolvimento humano
juntamente com a aquisição da aprendizagem acontece.

Sendo um processo holístico e contextualizado que ocorre ao longo de toda
vida, o desenvolvimento humano acarreta mudanças progressivas, contínuas
e cumulativas provocando, no indivíduo, reorganizações constantes ao nível
das suas estruturas físicas, psicológicas e sociais que evoluem num contínuo
faseado e integrativo (NÚÑEZ, 2005; TAVARES et al., apud DIAS,
CORREIA, MARCELINO, 2007, p. 10,11).

Diante das palavras dos autores supracitados é possível ter um maior entendimento sobre como se dá
a progressão do desenvolvimento humano ao longo de toda a vida partindo pontualmente da primeira
infância que comporta todo um arcabouço de características que precisam ser devidamente
estimuladas, apreendidas e que serão gradativamente reorganizadas de acordo com a progressão
natural do percurso de vida do indivíduo.

Essa contextualização abre espaço para que possamos compreender como as TDICS estão assumindo
o protagonismo nesse processo. Em uma sociedade marcada pelo desenvolvimento tecnológico nas
mais diversas áreas como saúde, meio ambiente, comunicação entre outras, é observável o quanto
essas tecnologias estão assumindo o papel de destaque no dinamismo da vida humana, especialmente
através das mídias audiovisuais que dialoga com a educação do indivíduo por meio da relação entre o
ver, ouvir, internalizar e apreender. Esse nexo entre o uso das tecnologias e a educação informal é
explicado por Paulo Freire a partir do que ele compreende como ação-reflexão-ação.

a educação é permanente na razão, de um lado, da finitude do ser humano, de
outro, da consciência que ele tem de finitude. Mas ainda, pelo falto de, ao
longo da história, ter incorporado à sua natureza não apenas saber que vivia
mas saber que sabia e, assim, saber que podia saber mais. A educação e a
formação permanente se fundam aí. (FREIRE, 1997 p. 12).

Nas palavras de Freire o indivíduo vai despertando a vontade de saber que pode mais de acordo com
a progressiva aquisição de conhecimento que ele vai obtendo e isso gera um ciclo de novas
descobertas e de novas aprendizagens. É alinhado com essa compreensão que o uso das tecnologias
começa a despertar no indivíduo a vontade em saber cada vez mais sobre si mesmo, sobre seu
cotidiano, sobre o meio cultural e social no qual está inserido e assim provocar as mudanças que ele
deseja.

As tecnologias hoje fazem parte da dinâmica social e a cada dia se afirmam como um elemento
indispensável da contemporaneidade. No processo de escolarização que tem inicio com a
aprendizagem informal, as TDICS se fazem presentes e assumem cada vez mais um protagonismo de
suma importância através principalmente dos elementos midiáticos que estão intrisecamentes ligados
as tecnologias audiovisuais. Por terem a característica de atrair a atenção das pessoas, as mídias
audiovisuais transmitidas e reproduzidas através da TV, do celular, tablet entre outros, condicionam
boa parte da aprendizagem que, diante do conteúdo exibido pode ser benéfico ou não para o
indivíduo. Diante desse esclarecimento, é importante entender como isso implica diretamente na
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formação do sujeito, quanto a isso Cardoso e Silva fazem uma análise e salientam que:

[...]são as vantagens das tecnologias que provocam uma sedução para se
obtê-las e gerar nos indivíduos uma sensação de bem-estar por apenas
possuí-las. Por outro lado, a predisposição do ser humano em pensar, em
criar e em agir são fragilizadas por essas tecnologias, isso porque elas
mesmas passam a impressão de resolver tudo sem precisar do esforço
humano. A facilidade do manuseio e as várias possibilidades de utilização
dessas tecnologias causam uma fascinação no indivíduo, consequentemente,
atrai a atenção do mesmo, porém deve-se atentar para outros pontos
negativos contidos nessas tecnologias, como por exemplo, o imediatismo de
informações que as tecnologias midiáticas proporcionam e que cria uma
barreira no indivíduo impedindo-o de procurar por respostas as suas dúvidas
de forma mais detalhada e concreta e a superficialidade contida nessas
informações que na maioria das vezes são vazias ou até mesmo apenas
reproduzidas. (CARDOSO, SILVA, 2017, p. 3)

Tratando especialmente da primeira infância que tem boa parte do tempo que compreende essa fase
aliada ao processo de educação informal justamente por anteceder o ingresso no ambiente escolar
característico da educação formal, é possível observar o quanto as crianças se sentem seduzidas por
conteúdos como desenhos e animes e o quanto acabam aprendendo com esses elementos. É
importante salientar que esse tipo de conteúdo pode conter um excelente potencial educativo que
podem despertar nas crianças o gosto e o prazer em estudar e adquirir cada vez mais novos
conhecimentos a partir dos que já tenha sido anteriormente internalizado, por outro lado, é necessário
ter em mente que as tecnologias audiovisuais também possuem uma enorme gama de conteúdos sem
valor educativo e que estão facilmente acessíveis, o contato com esse tipo de conteúdo pode acarretar
em uma série de consequências que possam vir a prejudicar o percurso da aprendizagem do
indivíduo. Atentar-se a essa problemática do protagonismo das tecnologias na educação informal é
importante e necessário, é a partir de tal compreensão que surgi à possibilidade de gerar um feedback
para a formação do sujeito ao ingressar na educação formal.

A cibercultura e o uso das TDICS como ferramenta pedagógica para aquisição da
aprendizagem na educação formal

Com o avanço da tecnologia, a expansão das redes de computadores (ciberespaço), o surgimento da
internet e a ampliação da comunicação virtual através do celular que mais tarde se tornou o que
conhecemos atualmente como smartphones que facilitaram ainda mais a comunicação humana por
todo o globo terrestre através da criação de novos aplicativos e de novas funcionalidades é que
entendemos o surgimento de uma nova cultura denominada cibercultura.

Pierre Lévy (1999), pesquisador em ciência da informação e da comunicação em sua obra
Cibercultura traz uma definição sobre está nova cultura da sociedade contemporânea:

A cibercultura é produzida no ciberespaço que é um novo meio de
comunicação que surge da interconexão de computadores, na qual ela emerge
e se transforma. O termo [ciberespaço] especifica não apenas a infraestrutura
material da comunicação digital, mas também o universo oceânico de
informação que ela abriga, assim como os seres humanos que navegam e
alimentam esse universo. Quanto ao neologismo “cibercultura”, especifica
aqui o conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes,
de modos de pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente com o
crescimento do ciberespaço (LÉVY, 1999, p. 17).
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Com base no pensamento do autor podemos perceber que a cibercultura comporta diversos
elementos alheio ao ser humano, além dos que foram elencados podemos fazer menção a questões
como identidade, representatividade e interação social que são características que fazem parte de um
complexo denominado cultura. Esse debate diz respeito a esta pesquisa por entendermos que a escola
que temos hoje vive uma incessante busca de aperfeiçoamento para melhoria da qualidade da
educação e este novo cenário de uso das TDICS que são um elemento da cibercultura já é uma
realidade existente dentro das instituições de ensino.

Ao fazermos um breve recorte histórico da educação a contexto de Brasil a partir dos anos 2000, é
possível observar que a instituição escola caracterizada como ambiente de educação formal foi se
aprimorando as novas demandas sociais provocadas pelo capitalismo, uma dessas demandas trata
especificamente sobre o uso das tecnologias no cotidiano das pessoas como também em sala de aula
a partir do trabalho docente. Nas palavras de Moreira (2011) “é quase impossível ver os diversos
aspectos da vida humana como a cultura, saúde, economia, educação formal, sem o auxílio das
Tecnologias da Informação e Comunicação”.

Atualmente, as TDICS são consideradas como um elemento quase que indissociável da vida humana
devido ao potencial que as mesmas possuem que facilitam a comunicação e a disseminação de
informações ao redor do mundo, diante disto, as mesmas vem ganhando cada vez mais espaço dentro
dos diversos setores da sociedade a exemplo do setor educacional que com o passar dos anos vem
buscando meios de aperfeiçoar o uso das tecnologias como ferramenta pedagógica. Moran (2013) em
um artigo publicado no portal globo educação esclarece em três etapas como as escolas estão se
adaptando a esta nova realidade:

A implantação das tecnologias nas escolas segue, em geral, três etapas. Na
primeira, elas são utilizadas para melhorar os processos consolidados,
automatizando-os, digitalizando documentos e com isso otimizando o
desempenho e os custos. Na segunda etapa, a escola insere parcialmente as
tecnologias no projeto educacional. Abre laboratórios conectados à Internet,
cria uma página para divulgar sua proposta, seus cursos e alguns aplicativos
de pesquisa e comunicação. Na terceira, que começa atualmente, com os
avanços da banda larga e da mobilidade, as escolas estão repensando seu
projeto pedagógico, seu plano estratégico e introduzem mudanças
significativas como a flexibilização parcial do currículo, com atividades
online combinadas com as presenciais. Essa nova escola se tornará mais
visível nos próximos anos, com a chegada da geração digital à vida
profissional.

Com base na explicação feita por Moran percebemos que a escola aos poucos vai se adequando a
essa nova geração digital de forma lenta, isso se explica através de dois pontos: a escola
necessariamente precisa ser um ambiente atrativo e condizente com a realidade do aluno e se veem
no desafio de elaborar propostas pedagógicas que supram as novas demandas dessa geração.

Além de ter que lidar com a comunidade estudantil na ideia de coletivo, a escola tem a
responsabilidade de considerar as singularidades de cada indivíduo, isso nos leva a pensar que o
aluno ao ingressar na vida escolar espera encontrar um ambiente que cause nele uma sensação de
pertencimento. Na considerada era dos nativos digitais isso se reflete ao percebermos que a escola
vem passando por um processo de mudanças elaborando propostas pedagógicas que levem em
consideração o universo da cibercultura e as tecnologias pertencentes a ela.

Dentro desse processo de mudanças que vem ocorrendo nas escolas, a principal delas refere-se à
formação do professor, é ele como profissional que pode fazer uso dessas tecnologias de maneira
pedagógica e isso passa diretamente pelo domínio que o mesmo tem sobre a ferramenta.

O doutor em educação Bernard Charlot na sua obra “A questão antropológica na Educação quando o
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tempo da barbárie está de volta” faz uma análise sobre a existência ou não de uma pedagogia
contemporânea e esclarece a situação do professor perante essas mudanças que vem ocorrendo nas
instituições de ensino:

[...]as NTIC introduziram irreversíveis formas de modernidade em nossa vida
cotidiana e uma reï¬�exão sobre uma pedagogia contemporânea não pode
deixar de levá-las em consideração. Ademais, além de possibilitar práticas
pedagógicas inovadoras, elas fecham a era do “professor de informação” e
estendem a era do “professor de saber”. O professor de informação é aquele
cujo ensino acumula os dados sem se preocupar muito com o sentido que
esses dados têm pelos alunos. Hoje, esse tipo de professor está ultrapassado:
nenhum vence a concorrência com o Google quando se trata apenas de
transmitir informações. O saber, porém, é mais do que informação: são dados
veriï¬�cados, analisados, agrupados, que constituem sistemas ou redes de
sentido, que possibilitam resolver problemas, entender fenômenos complexos
etc. O professor só sobreviverá tornando-se cada vez mais professor de saber;
se ele insistir em permanecer professor de informação, será substituído por
dispositivos informáticos e audiovisuais administrados por tutores e
monitores e disponibilizados por grandes empresas com ï¬�nalidades
lucrativas. (CHARLOT, 2019, p. 172, 173)

Sabemos que hoje os próprios alunos já fazem uso dessas tecnologias principalmente por meio de
tablets, computadores e celulares e que exercem pleno domínio de como utilizar, com a expansão da
internet esses aparelhos tecnológicos estão presentes dentro das salas de aulas por se tratarem de
aparelhos portáteis, o professor por sua vez se vê na obrigação de transformar esses recursos em
ferramenta pedagógica para que os próprios alunos façam uso adequado em sala de aula e não
fiquem dispersos por usá-los fora do contexto de aprendizagem.

O valor da tecnologia na educação é derivado inteiramente da sua aplicação.
Saber direcionar o uso da Internet na sala de aula deve ser uma atividade de
responsabilidade, pois exige que o professor preze, dentro da perspectiva
progressista, a construção do conhecimento, de modo a contemplar o
desenvolvimento de habilidades cognitivas que instigam o aluno a refletir e
compreender, conforme acessam, armazenam, manipulam e analisam as
informações que sondam na Internet. (ARAÚJO, 2005, p. 23-24)

Nas palavras da autora é de práxis que o professor tenha domínio sobre o uso das tecnologias em sala
de aula e que saiba dar aplicabilidade para que os alunos desenvolvam novas habilidades que os
levem a adquirir novos conhecimentos, é preciso reconhecer que as TDICS se tratam de uma
excelente ferramenta de ensino, mas, sem o devido uso em sala de aula se tornam um problema, uma
barreira que impede a aquisição da aprendizagem.

Com as novas tecnologias, novas formas de aprender, novas competências
são exigidas, novas formas de se realizar o trabalho são necessárias e
fundamentalmente, é necessário formar continuamente o novo professor para
atuar neste ambiente telemático, em que a tecnologia serve como mediador
do processo de ensino-aprendizagem. (MERCADO, 1999, p.15)

Nas palavras do autor a utilização das tecnologias como ferramenta pedagógica só é possível se o
professor estiver capacitado para fazer uso das mesmas fazendo com que dialogue com o processo de
aprendizagem. Nas palavras de Moran (2000) esse diálogo acontece quando:

A tecnologia apresenta-se como meio, como instrumento para colaborar no
desenvolvimento do processo de aprendizagem. A tecnologia reveste-se de
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um valor relativo e depende desse processo. Ela tem sua importância apenas
como instrumento significativo para favorecer a aprendizagem de alguém.
Não é a tecnologia que vai resolver ou solucionar o problema educacional do
Brasil. Poderá colaborar, no entanto, se for usada adequadamente, para o
desenvolvimento educacional de nossos estudantes. (p. 139)

São várias as possibilidades que o professor tem em mãos ao fazer uso desse recurso de maneira
pedagógica, saber mediar, saber dialogar e despertar curiosidade nos alunos em aprender com o uso
das tecnologias se apresenta como o caminho a ser seguido na tentativa de cada vez mais qualificar a
educação fazendo com que os alunos sintam prazer em aprender com uma ferramenta que já estão
familiarizados e com isso gere novas possibilidades, novos horizontes a serem descobertos, dessa
forma, a utilização das TDICS de maneira pedagógica consiga dar um salto qualitativo na educação
no contexto do nosso país que ainda possui índices alarmantes em comparação a outros países menos
desenvolvidos.

A Base Nacional Comum Curricular e o uso das TDICS na educação infantil

Dentre as mudanças que ocorreram no cenário educacional a contexto de Brasil do início do século
XXI até os dias atuais, a mais importante delas ocorreu no início da última década com a criação e
aprovação da Base Nacional Comum Curricular que hoje se caracteriza como documento principal
que norteia a educação básica no Brasil.

Como primeiro pilar da educação básica, a educação infantil se apresenta na BNCC como tópico
inicial explicitando 5 aspectos que estão em destaque no documento os quais são: A Educação
Infantil na Base Nacional Comum Curricular, A Educação Infantil no contexto da Educação Básica,
os campos de experiências, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para a Educação
Infantil e por último a transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental.

A partir desse entendimento sobre como a E.I se situa dentro da BNCC, buscaremos analisar como o
documento incorporou o uso das TDICS e como a escola vem incorporando essa atual mudança.

Ao fazermos a leitura da BNCC no que se refere a educação infantil é possível perceber que a mesma
não faz detalhamentos específicos sobre o uso de tecnologias nessa etapa de ensino, o que se tem
como suporte é o que está descrito nas competências gerais da educação básica no tópico 4 e no
tópico 5.

O tópico 4 traz como competência:

Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e
escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das
linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar
informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e
produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. (BRASIL, 2017, p.9)

Apesar de estar descrito de forma branda, o documento incorpora no quarto tópico um dos elementos
que é característico das TDICS quando salienta que deve-se utilizar diferentes linguagens dentre elas
a digital, linguagem essa tão comum na sociedade contemporânea especialmente na comunicação
virtual.

No tópico 5 está estabelecido como competência:

Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e
comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas
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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. (BRASIL, 2017,
p.9)

Podemos observar que a quinta competência traz de forma mais específica a incorporação das
TDICS através de práticas socias incluindo as escolares e não somente pela sua utilidade, mas
também através da compreensão e criação com o objetivo de exercer protagonismo e autonomia na
vida do indivíduo.

Sob esse olhar, é importante relatar que o documento Base da Educação Nacional considera como
competência desenvolver conhecimentos e habilidades através das tecnologias digitais justamente
por enxergar potencialidades que podem contribuir na formação do indivíduo desde a primeira etapa
da educação.

Tendo o documento como referência, abre-se espaço para compreendermos como as instituições de
ensino fazem uso dessas tecnologias na educação infantil. O documento por si ao elencar os
objetivos de aprendizagem e desenvolvimento estabelece dentro dos campos de experiências que a
criança pode aprender e desenvolver-se através do reconhecimento dos sons, que podem ser
reproduzidos a partir de um aparelho digital como o celular, assim como “conhecer e manipular
materiais impressos e audiovisuais em diferentes portadores (livro, revista, gibi, jornal, cartaz, CD,
tablet etc.)”. (BRASIL, 2017) dentre outras possibilidades. O uso tecnológico em sala de aula é algo
que já acontece, o ponto principal está relacionado a aplicabilidade que o professor dá a esse
instrumento na busca do desenvolvimento integral da criança.

Implicações da psicologia sobre as Tecnologias digitais e sua influência sobre o início da
alfabetização.

A grande proporção e responsabilidade que as tecnologias digitais possuem no processo formativo
educacional humano merece uma análise sob o olhar da psicologia a partir do inicio do processo de
alfabetização do sujeito com base nos elementos essenciais que essa área da ciência considera como
fundamentais nesse processo de desenvolvimento.

Um dos grandes estudiosos da área da psicologia e com vasta contribuição no campo da educação, o
suíço Jean Piaget em sua obra intitulada Seis Estudos de psicologia considera que “o
desenvolvimento mental é uma construção contínua comparável à edificação de um grande prédio
que, à medida que se acrescenta algo, ficará mais sólido, ou à montagem de um mecanismo
delicado”(PIAGET, 2011). Diante das palavras do autor compreendemos que a construção mental se
constitui a partir da inserção de elementos que o indivíduo vai tendo contato desde o nascimento
perpassando por toda sua trajetória de vida, além disso, esse processo requer bastante atenção por se
tratar da construção mental do ser humano e o sujeito pode sofrer diversas interferências externas que
vão moldando especialmente a sua personalidade, é nesse sentido que o autor considera como a
montagem de um mecanismo delicado.

Durante a primeira infância, principalmente de zero aos dois anos, o corpo humano formará a base
para o seu processo de desenvolvimento. Nessa fase, através de suas experiências, o cérebro da
criança é moldado. Surgindo as principais conexões cerebrais necessárias para determinar a força de
estrutura para o seu desenvolvimento psíquico e geral. Esse também é o momento em que a criança
começará a construir sua aprendizagem através da sua vivencia com meio.

Toda aprendizagem resulta em alguma mudança ocorrida no comportamento
daquele que aprende. Assim, observam-se mudanças nas maneiras de agir, de
fazer coisas, de pensar em relação às coisas e às pessoas e de gostar, ou não
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gostar, de sentir-se atraído ou retraído das coisas e pessoas do mundo em que
vive. (CAMPOS, 2011, p. 51).

Dessa forma, pode ser observado que o uso da tecnologia digital pode ser um meio que influenciará
sobre a formação da criança de forma positiva ou negativa sendo necessário o uso na forma e na
dosagem certa. É recomendado que a criança não tenha contato com essas tecnologias entre zero a
dois anos. Nesse período ela estará desenvolvendo sua linguagem que se dará através da afetividade,
se relacionando com pessoas e objetos. É importante salientarmos que essas tecnologias digitais tem
por característica serem bastantes atrativas o que causa uma fascinação no indivíduo devido as suas
funcionalidades, o contato com elas antes dos dois anos de idade pode acabar condicionando o
indivíduo a uma sensação de dependência e essa afetividade pode ser restringida e sua coordenação
motora, sua personalidade e o seu cognitivo podem ser afetados.

O fato de ter acessos imediatos pode gerar consequências que irão se refletir no processo de
alfabetização fazendo com que a criança, ao ter contato com a escola, possua dificuldades na
realização de tarefas isso porque ela aprenderá a exercer movimentos rápidos que casualmente
resultarão em um comportamento acelerado fazendo com que a mesma não consiga se concentrar
nessas tarefas e não consiga realiza-las. A sensação de não se sentir capaz de executar essas tarefas e
ver que determinados objetos e ações não funcionam como ela quer, leva a criança a uma frustração.
Essa frustração eventualmente será capaz de causar nessa criança uma síndrome do comportamento
acelerado. Ela passará a ser agitada, estressada, irritada, ansiosa, terá falhas em sua memória, má
concentração, entre outros sintomas que implicaram em sua saúde e no seu processo de aquisição de
aprendizagem.

Por outro lado, após os dois anos de idade as tecnologias digitais podem ser benéficas para o
desenvolvimento infantil. De acordo com os capítulos iniciais, usando-as da maneira correta e
necessária, as TDICS se tornam favoráveis para a formação da inteligência, fazendo uma ponte para
o inicio da alfabetização. Dessa forma, Campos afirma que:

[...] Cabe ao psicólogo escolar, ao pedagogo, ao educador a tarefa de
pesquisar os comportamentos que, por inferência, supõe constituírem os
produtos ou resultados da aprendizagem, como também as condições, no
aprendiz e no ambiente, que modificam o desempenho. (CAMPOS, 2011, p.
40).

Os profissionais, a escola e a família serão os principais mediadores para a construção da
aprendizagem. São eles os responsáveis pela busca dos melhores meios de ensinar e ajudar o
aprendiz a desenvolver essa aprendizagem, conhecendo suas capacidades e atendendo suas
exigências de maneiras formais ou informais. Esses mediadores, principalmente os educadores
precisam estar preparados para o uso da tecnologia.

As tecnologias digitais se tornaram indispensáveis ao ser humano. Além da praticidade em segundos,
na dosagem certa ela também é uma ótima ferramenta para a educação e aprendizagem. Ela
proporcionará mudanças nas práticas pedagógicas oferecendo a criança a oportunidade de aprender
de forma agradável, atualizada e até mesmo divertida. Através de jogos, aplicativos e diversas
representações audiovisuais ela terá contato com a leitura, desenvolvendo a fala, a linguagem e
realizará movimentos que influenciaram na sua coordenação motora. Alinhado a isso é que podemos
compreender como a sua utilização na medida certa pode ser benéfica para a criança quando ela
adentrar no período de alfabetização, tendo em vista que a mesma já tenha adquirido uma forma de
linguagem e de expressão proporcionada pelo uso das TDICS cabendo a escola o papel de aproveitar
esses elementos e utilizar como caminho para alfabetizar o sujeito, além disso a escola irá se deparar
com outras possibilidades de trabalho a serem desenvolvidas porque as tecnologias já se apresentam
como algo familiar das crianças.

É recomendado que seja determinado um tempo para a utilização dessas tecnologias e que exista uma
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interação com a criança durante essa utilização, instigando- a através de perguntas capazes de
estimular a imaginação e de atividades que relacionem com o real.

A internet disponibiliza aplicativos e representações audiovisuais que fazem com que a criança tenha
contato com a alfabetização antes mesmo de ter contato com a escola. Através de dispositivos elas
aprendem letras e números, adquirem conhecimento sobre a formação de silabas e palavras,
conhecem as cores, os animais, estimulam a matemática e a lógica através de contagens, fazendo
com que elas conheçam novas línguas e adquiram hábitos.

Assim, apesar de existirem implicações, as tecnologias digitais também podem ser ferramentas que
apresentam as crianças o conhecimento do novo. Cabe aos responsáveis, aos profissionais, a escola
decidir a melhor maneira de potencializar isso em aprendizagem. Com sabedoria, as TDICS podem
ressignificar o trabalho docente dando-lhe mais visibilidade e especialmente ainda mais qualidade na
busca daquilo que consideramos como uma educação de qualidade.

Algumas Considerações

Diante da análise feita no decorrer de quatro capítulos, podemos considerar que as Tecnologias
Digitais da Informação e Comunicação se caracterizam como um elemento indissociável do processo
de formação humana. A proporção que as TDICS alcançaram se tornou perceptível em todas as
esferas da sociedade, seja ela no mercado de trabalho, no lazer ou no âmbito educacional. A
contribuição da pesquisa por ter o foco voltado para a educação, possibilitou um maior
esclarecimento sobre como essas tecnologias influenciam diretamente no processo formativo
humano desde a primeira infância. As representações, as singularidades, a visão de mundo que o
indivíduo adquire ao longo da vida tem grande participação desse elemento tão comum na sociedade
contemporânea, a enorme gama de possibilidades para aquisição do conhecimento que a mesma
oferece se torna o maior ponto positivo em que a mesma agrega na formação do indivíduo.

Alinhado a esse pensamento, entendemos que a Base Nacional Comum Curricular partilha da
compreensão de que não cabe mais o debate sobre a utilização ou não das tecnologias no âmbito
educacional, o seu uso é essencial especialmente no modelo de sociedade que temos, o debate deve
girar em torno sobre as formas de uso, as potencialidades, as consequências do uso exagerado, a
representatividade que as tecnologias possuem, etc. É esse caminho que a base estabelece desde a
educação infantil como a ser trilhado na busca de uma educação de qualidade.

Sob o olhar da psicologia entendemos que as TDICS tem um enorme potencial educativo a partir do
seu uso de forma pedagógica desde a educação infantil, mas, salientando que o mau uso e o uso
exagerado pode trazer consequências que vão na contramão do que considera-se como formação
humana podendo até mesmo condicionar o sujeito a uma dependência e até mesmo apresentá-lo a um
cenário de violência. Além disso, a facilidade de acesso a conteúdos sem valor pedagógico pode
gerar uma confusão de ideias no indivíduo, é nesse momento que a escola tem o papel de
ressignificar esse percurso formativo porque é ela que possui as ferramentas e uma responsabilidade
social que é preparar o sujeito para viver em sociedade e exercer o papel de cidadão.
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