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RESUMO

As Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação – TDIC estão cada vez mais disponíveis de
maneira comunal na infância provocando mudanças na mediação da socialização e aprendizagem,
pois as mesmas estão sendo gradativamente incluídas no espaço virtual. Nesse sentido, o presente
trabalho tem como principal objetivo discutir os apontamentos iniciais de um projeto de pesquisa
através da abordagem bibliográfica sobre a utilização das TDIC no desenvolvimento da aprendizagem
infantil. Assim, conclui-se que é possível relacionar o processo de mediação das TDIC com a
socialização e aprendizagem da criança, pois as mesmas estão cada dia mais imersas às interfaces
digitais, sendo, necessário entender as mudanças mediadas pelas TDIC na infância, já que as
mesmas possibilitam uma aprendizagem conjunta e interativa.

Palavras-Chave: Educação; TDIC; aprendizagem, mediação; infância.

RESUMEN

Las Tecnologías Digitales de Información y Comunicación - TDIC están cada vez más disponibles de
manera comunal en la infancia provocando cambios en la mediación de la socialización y aprendizaje,
pues las mismas están siendo gradualmente incluidas en el espacio virtual. En este sentido, el
presente trabajo tiene como principal objetivo discutir los apuntes iniciales de un proyecto de
investigación a través del abordaje bibliográfico sobre la utilización de las TDIC en el desarrollo del
aprendizaje infantil. Así, se concluye que es posible relacionar el proceso de mediación de las TDIC
con la socialización y el aprendizaje del niño, pues las mismas están cada día más inmersas a las
interfaces digitales, siendo necesario entender los cambios mediados por las TDIC en la infancia, ya
que las las mismas posibilitan un aprendizaje conjunto e interactivo.

Palabras clave: la educación; TDIC; aprendizaje, mediación; la infancia.

ABSTRACT

Digital Information and Communication Technologies (TDIC) are increasingly available in a communal
way in childhood, provoking changes in the mediation of socialization and learning, since they are
gradually being included in the virtual space. In this sense, the main objective of this work is to discuss
the initial notes of a research project through the bibliographic approach on the use of TDIC in the
development of children&39;s learning. Thus, it can be concluded that it is possible to relate the
mediation process of the TDICs with the socialization and learning of the child, since they are
increasingly immersed in the digital interfaces, and it is necessary to understand the changes
mediated by the TDIC in childhood, since the interactive and joint learning.

Keywords: Education; TDIC; learning, mediation; childhood.

INTRODUÇÃO

No decorrer dos últimos vinte anos muito vem sendo discutido sobre as transformações ocorridas nos
diferentes âmbitos – social, cultural, econômico e educacional – advindas da relação entre o homem e
a tecnologia. Diferentes acontecimentos marcaram as relações sociais da vida humana, sobretudo, a
revolução tecnológica, remodelando não somente os ritmos de trocas de informação, mas também, as
diferentes formas de relações com o trabalho, as interações entre os atores sociais, fazendo surgir
novas dinâmicas no campo da produção econômica e socioculturais, como destaca Castells (2000).

Evidenciando esse processo gradativo de inovações que dá origem aos diferentes recursos,
ferramentas, equipamentos, produtos que foram sendo alterados a partir dos avanços em relação às
novas tecnologias capazes de moldar a ação do homem. Segundo Lévy é “impossível separar o
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humano de seu ambiente material” (2010, p.25), ao passo que, diante da proliferação de novos
aparatos tecnológicos, os mesmos mudam e transformam não apenas o estilo de vida, mas também
os novos contextos de mediação da aprendizagem e socialização.

Nesse sentido, as TDIC são produtos de uma sociedade e de uma cultura que propiciam
agenciamentos e influenciam na construção da subjetividade do sujeito dando origem a uma
coletividade tendo como processo basilar a troca de informação e comunicação em vários espaços de
interação virtual, espaços esses demarcados pela não passividade, onde saberes e conhecimentos
são compartilhados através de teias rizomáticas, pois interpreta, transforma e compartilha desvelando
seu uma interação colaborativa através do compartilhamento; permuta que permite à multiplicidade de
significações, novas formas de ver o mundo, a necessidade de coletividade, as transformações
sociais, as socializações, novas formas de aprendizagem (DELEUZE 2006).

Esses movimentos coletivos onde são realizadas discussões sobre a utilização das tecnologias
digitais, cada vez mais convergentes nas interações sociais, inclusive na socialização e aprendizagem
infantil, já que as crianças estão sendo gradativamente imersas em diferentes plataformas midiáticas
disponíveis em espaços virtuais, tendo em mãos – fora do espaço escolar – dispositivos tecnológicos
comunicacionais e têm, de maneira facilitada, o acesso à rede. Esses aspectos caracterizam uma
verdadeira revolução digital, a mesma não inclui apenas adultos e adolescentes, mas em contraste,
crescentemente, as crianças.

Sendo assim, se torna mister repensar a escola em um novo espaço do saber tendo como sentido a
extensão de uma aprendizagem consciente através dos aparatos tecnológicos, mais que isso,
propiciando a potencialização da aprendizagem da criança, esta enquanto protagonista de sua
interação, coletividade e aprendizagem no seio educacional e fora dele, evidenciando assim, uma
nova representação de infância.

Assim, torna-se necessário a disponibilidade e utilização de recursos digitais de forma comunal na
infância, à medida que essas mudanças tornam a escola um importante espaço para uma
aprendizagem significativa com as TDIC e extensão da mesma de maneira positiva fora dele, pois, de
forma inevitável, vive em uma sociedade em rede, e as tecnologias digitais de informação e
comunicação possibilitam acesso multidimensional, tornando-se cada vez mais abrangente, até
mesmo na infância (CASTELLS, 2000).

Esse trabalho é resultado das discussões preliminares do projeto de pesquisa intitulado: Interação e
Aprendizagem de Crianças com Narrativas e Conteúdos digitais: um estudo de caso com crianças
matriculadas na educação infantil de 03 a 07 anos de idade no município de Paulo Afonso – Bahia,
desenvolvido na Universidade do Estado da Bahia – UNEB, Campus VIII através do Grupo de
Pesquisa em Formação de Professores Educação e Contemporaneidade – FORPEC/UNEB/CNPq.

Trata-se de uma pesquisa exploratória, baseada numa abordagem qualitativa de pesquisa, com a
participação de dezoito crianças, com as quais serão aplicadas micro aulas com utilização de
ferramentas digitais. Os instrumentos de pesquisa serão observação participante (OP), diário de
bordo (DB) e filmagem. Especificamente aqui, são apresentadas discussões conceituais, a partir de
uma abordagem bibliográfica que antecede a execução da pesquisa de campo, cujo objetivo propõe
repensar a escola como espaço de vivência da aprendizagem infantil com a utilização das TDIC na
escola, evidenciando a importância desse espaço como extensão de uma aprendizagem significativa,
valorizando a criança enquanto sujeito de sua aprendizagem em contado com as diferentes
ambiências de aprendizagens virtuais da contemporaneidade.

2 O ADVENTO DAS TDIC NA INFNCIA: MÚLTIPLAS POSSIBILIDADES

As Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação - TDIC estão presentes na vida de todos, não
sendo diferente na vida das crianças, já que em diversos lugares é fácil encontrar crianças tendo
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acesso a um desses dispositivos digitais, seja ele: smartphone, tablet, computador, entre outros, pois
o custo está cada vez menor e qualidade cada vez maior, facilitando a acessibilidade para as
diferentes idades.

O contato contínuo com essas interfaces digitais, definida por Johnson (2001) como uma estrutura
que permite a mediação da relação entre o ser humano e a máquina, altera os modos percepção,
aprendizagem, modos de vida, proporcionando uma pluralidade de interações entre ambiente,
técnica, consciência e organismo denotando a realidade virtual (LÉVY, 1996).

Essa convergência digital que abrange cada dia mais a infância pela facilidade de acesso às
tecnologias digitais e à rede Internet, ocorre através das novas formas de socialização e da cultura,
expande e se difunde através de acessos de redes, transmissão e troca de informação, explicitada
por Santaella (2003) como cultura digital. Nessa perspectiva, a autora afirma que surgem diferentes
formas de construção do conhecimento, novas habilidades e competências através do saber
compartilhado.

Nesse sentido, a imersão de crianças às tecnologias se tornou fenômeno cada vez mais corriqueiro
em função da disponibilidade, acesso e uso, sendo algo inevitável, em resposta a dimensão
tecnológica como extensão humana ensejando através desses avanços a modificação dos corpos e
construção de subjetividades. Por isso, o advento das Tecnologias Digitais de Informação e
Comunicação provoca diferentes discussões tendo como base os “impactos” - bom e/ou ruim; que
muitas vezes defende a extinção da utilização das mesmas no espaço escolar, de contrapartida, as
crianças têm cada dia mais acesso sobre os aparatos tecnológicos de forma comunal.

Mediante ao pressuposto em relação a essa dualidade Lévy (1999, p. 28-29) sustenta:

[...] nem boa, nem má (isto depende dos contextos, dos usos e dos pontos de
vista), tampouco neutra (já que é condicionante ou restritiva, já que de um lado
abre e de outro fecha o espectro de possibilidades). Não se trata de avaliar
seus "impactos", mas de situar as irreversibilidades às quais um de seus usos
nos levaria, de formular os projetos que explorariam as virtualidades que ela
transporta e de decidir o que fazer dela. Contudo, acreditar em uma
disponibilidade total das técnicas e de seu potencial para indivíduos ou
coletivos supostamente livres, esclarecidos e racionais seria nutrir-se de
ilusões.

Desse modo, a potencialização através das TDIC apresenta um mundo de possibilidades, entretanto,
como afirma o autor, existem as imprevisibilidades, o caos, desordem, entropia, que somente serão
descobertos quando explorados. Para isso, é necessário que a imprevisibilidade seja oportunidade de
autoconsciência para exploração das qualidades e equilíbrio dos pontos de auto-organização, pois o
mundo está em incessante mudança e se renova constantemente e a entropia revela o coração da
ordem na complexidade que é sempre crescente (SANTAELLA, 2003).

Com esse intuito, a tecnologia digital pode ser utilizada como forma de potencialização do processo
de ensino-aprendizagem na educação das crianças, caso seja manipulada com a finalidade de atuar
na aprendizagem, evidenciando assim, que a utilização das TDIC na infância denota previsibilidades
para os avanços de habilidades e competências na escola, de modo a estender para os espaços fora
deste, no cotidiano, possibilitando ainda uma aproximação à realidade vivida entre seus pares.

Essas dimensões técnicas da aprendizagem apresentam novas configurações do saber na infância,
vicissitudes necessárias à educação, tendo em vista que propiciam várias possibilidades no espaço
escolar, a multiplicidade, linhas, segmentaridade, intensidades, agenciamentos maquínicos e seus
diferentes tipos, transformação dos corpos, espaço-tempo, planos de consistência e até mesmo
espaço de medida (DELEUZE E GUATTARI, 1996).

30/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/a_utilizacao_das_tdic_no_desenvolvimento_da_aprendizagem_infantil.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.4-11,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



Assim, torna-se relevante compreender as possibilidades quanto ao uso das TDIC pelas crianças,
como elas integram as diferentes atividades nos processos individuais e coletivos que estão sendo
gradativamente moldados pelos aparatos tecnológicos, possibilitando “a diversificação e a
simplificação das interfaces, combinadas com os progressos da digitalização que convergem para
uma extensão e uma multiplicação dos pontos de entrada no ciberespaço” (LÉVY, 1999, p.41).

Não há como negar que as propostas pedagógicas ensejam mudanças nas práticas desenvolvidas no
âmbito da escola, uma vez que a cultura digital se faz presente no conjunto de experiências que são
experimentadas a partir da imersão com as TDIC em suas relações diárias, o modo de interação na
escola já não é mais o mesmo, exige uma aprendizagem criativa, horizontal, coletiva, propiciando às
crianças experiência de manipulação da potencialidade envolvendo a aprendizagem e seu
envolvimento com aspectos biopsicossociais.

Assim sendo, é importante repensar a escola para uma educação que integre as TDIC, não apenas
como mera distração, sem propósito, e muito menos sem vínculo com a proposta pedagógica
(evidência de práticas atuais), mas, sobretudo, repensar as vertentes que abrange políticas públicas
educacionais, gestão escolar, práticas docentes, qualidade na formação inicial e continuada, e um
olhar para inserção da TDIC no contexto escolar para a aprendizagem significativa promovendo e
desenvolvendo habilidades e promoção da inteligência coletiva sendo iniciada a partir da infância.

3 A UTILIZAÇÃO DAS TDIC PARA REINVENÇÃO DA ESCOLA ENQUANTO ESPAÇO DE SABER

A reconfiguração que decorre da difusão do uso das Tecnologias Digitais de Informação e
Comunicação- TDIC e do seu respectivo acesso atinge todas as instituições e espaços sociais.
Chamada de Era da Informação, esta comporta saberes, práticas, e informações que modificam de
maneira constante em uma velocidade rápida, resultando mudanças estruturais em diferentes
aspectos e transformando as possibilidades nas formas de ensinar e aprender, segundo Kenski
(2012) este é um dos maiores desafios da humanidade, já que na Era da Informação, a educação e
tecnologia são indissociáveis.

Uma vez que, a tecnologia digital como instrumento pedagógico na escola rompe com modelos
tradicionais hierárquicos, amplia o acesso ao espaço virtual através das redes digitais de internet,
amplia o sentido do cuidar e educar na infância, mais que isso, diante dos procedimentos
proporcionados pela sua utilização torna o ensino mais atrativo, dinâmico e colaborativo. Nesse
sentido, Kenski (Ibidem) enfatiza sobre a reinvenção da função da escola em um novo espaço do
saber através das TDIC, ampliando as oportunidades de construção colaborativa mediada pelo
professor através das diferentes ferramentas utilizadas pelas crianças.

Com as interações cada vez mais digitais e interativas, as redes de interações horizontais, como
denominou Castells (2000), o autor pressupõe a reconversão do sistema educacional implica na
flexibilidade, na criatividade, aprender a aprender para a inovação. Desvelando assim, a multiplicidade
de aprendizagens e saber imediato, raízes que deflagram um grande desenvolvimento rizomático
gerando agenciamentos inéditos de significação (DELEUZE, 2006).

Desse modo, se pode afirmar que as redes digitais reconfiguram tempos, ritmos, espaços, e,
inevitavelmente, precisam ser compreendidas enquanto extensão humana, de forma a ser
incorporada em prol de uma inteligência coletiva das crianças, atinente às possibilidades que
transcendem suas fases de aprendizagens sendo incluídas às interações cotidianas, ou seja, fazer
parte da sociedade coletiva; e a escola tem papel fulcral para essas mudanças advindas das redes
que transformam a relação com o saber, com a sociedade e com a cultura.

Como nossa cultura está se tornando rapidamente eletrônica, somos cada vez
menos o que éramos, uma sociedade de indivíduos isolados. Estamos
correndo para entrar em rede, e o corolário natural disso é que a ideia de
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individualidade deverá ficar ameaçada [...] com o tempo vamos todos viver,
pelo menos em parte, dentro de uma espécie de consciência de rede. [...]
Nossos períodos de imersão subjetiva não perturbada serão cada vez mais
raros, e podem até desaparecer por completo. (JOHNSON, 2001 p.197)

Dessa maneira, a construção das novas estruturas educacionais evidencia que a escola está inserida
em um mundo de constantes mudanças, por isso as TDIC podem ser utilizadas para alargar os
horizontes que não se limita na transmissão de conhecimento para a criança, mas, sobretudo, de
ampliar a sua missão que além da aprendizagem significativa haja interação, cooperação e
articulação conjunta.

De contrapartida, as visões redutoras existentes sobre as tecnologias atrapalham sua incorporação
em sala de aula afirma Kenski (2012). É necessário descontruir a visão que a técnica não faz parte da
dimensão humana, da virtualização, sendo necessário entender que as tecnologias digitais são mais
do que apenas um recurso no dia a dia, Santaella (2003) acrescenta ainda, que todas as tecnologias
complexificam a nossa visão de mundo, todas elas, sem exceção, mudaram para sempre os nossos
modos de vida.

Nesse contexto, a convergência dessas tecnologias, sem dúvida, proporcionou agenciamentos de
transformações que mudam os modos de pensar, as nossas percepções, revelando os novos
ambientes comunicacionais da cultura digital, uma inteligência compartilhada coletivamente,
possibilitando na escola a sistematização e construção do conhecimento. Essas alterações são
imprescindíveis ao espaço escolar, denota ainda, as reorganizações necessárias ao sistema
educacional, mudando a maneira de pensar e fazer educação com as TDIC, construir os “saberes” de
forma positiva tendo como base o desenvolvimento significativo do conhecimento com a visão crítica
sobre essa nova realidade a qual as crianças estão inseridas.

3.1 REFLEXÕES E PERSPECTIVAS DA APRENDIZAGEM INFANTIL COM A UTILIZAÇÃO DAS
TDIC

Levando em consideração essa realidade, a utilização das TDIC como recurso potencializador desde
a educação infantil, compreende uma mudança decisiva no paradigma de ensino. Nesse sentido, é
necessário que as tecnologias estejam presentes em sala de aula e façam parte do processo
pedagógico, mas, antes de tudo, integrem a organização do planejamento com vistas nos processos
de aprendizagem propiciando o vínculo entre a atividade elaborada e aprendizagem da criança de
maneira construtiva.

Sendo introduzidas nos eixos da educação infantil e nas disciplinas dos demais níveis de ensino, as
TDIC possibilitam o desenvolvimento das potencialidades na infância e a aprendizagem em seu mais
amplo aspecto: cultural, social, biológico, entre outros. Assim, percebe-se que as TDIC e o acesso à
internet são mais que “recursos” ou “meios” que irão auxiliar o professor na mediação das atividades
em sala, para isso, em primeiro lugar, requer uma contextualização com as vivências diárias para a
aprendizagem significativa e a construção do saber com sentido.

Essa relação das crianças com as tecnologias digitais, que já acontece de maneira natural nos
espaços de socialização externos à escola, impulsiona uma série de respostas e contato com signo
nas interações diárias da criança. Assim, Deleuze (2006) enfatiza que o contato com o objeto através
da imitação compreende na repetição e simultaneamente gera uma diferença entre o interior e
exterior, mais ainda, a imitação permite a autocorreção nos próximos movimentos, nessa perspectiva,
a aprendizagem não se faz enquanto a representação do objeto que a criança está em contato, mas
em relação do signo com a resposta, acrescenta ainda, que ocorre com o encontro com o outro e com
o eu através da interação com os instrumentos.

Nesse seguimento, Vygotsky sustenta:
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[...] a experiência social exerce seu papel através do processo de imitação;
quando a criança imita a forma pela qual o adulto usa instrumentos e
manipulam objetos ela está dominando o verdadeiro princípio envolvido numa
atividade particular, eles sugerem que as ações, quando repetidas,
acumulam-se, umas sobre as outras sobrepondo-se como numa fotografia de
exposição múltipla; os traços comuns tornam-se nítidos e as diferenças
tornam-se borradas. (1989, p. 18)

Mais do que um instrumento, as tecnologias digitais transformam o espaço geográfico, temporal,
técnico, psicossocial, socioeconômico e, sobretudo, educacional. É nesse ponto que Vygotsky (1989)
aborda que o contato com os signos não transcende apenas a definição de utilização de instrumentos,
mas a construção semântica das mediações, além disso, são desenvolvidos movimentos, percepção
sistemática, cérebro e mão, ou melhor, o corpo em sua plenitude.

Prosseguindo ainda, o referido autor explica as zonas de desenvolvimento da criança, essas ocorrem
em três fases: a zona de desenvolvimento real, a zona de desenvolvimento proximal e a zona de
desenvolvimento potencial; o primeiro nível, zona de desenvolvimento real, é o do desenvolvimento
de funções mentais da criança já estabelecidas anteriormente, ou seja, ciclos já completados. O
segundo nível, a zona de desenvolvimento proximal, dar-se-á através das mediações interacionais
entre a criança e o mediador, ou seja, é a distância entre o primeiro nível e o terceiro, através de
soluções de problemas com orientações que devem ser mediadas. Por último, a zona de
desenvolvimento potencial, é a resolução de problemas de forma independente de forma colaborativa.

Em consequência disso, as aprendizagens e desenvolvimento das crianças, mediadas em sala de
aula, podem ser elaboradas através de atividades determinadas e sistematizadas de uma forma
significativa a cada fase de aprendizagem específica, levando em conta o grau de domínio e uso de
cada instrumento. Ou seja, é perspicaz enfatizar o fato de que através das TDIC se requer novos
modelos de ensino e aprendizagem para que as interfaces digitais contribuam para o
desenvolvimento da criança na sua perspectiva biológica, cultural, social e, além disso, proporcione
autonomia para fazer escolhas em relação à utilização das tecnologias digitais para fins pedagógicos
dentro e fora da escola.

Quando a criança tem contato direto com as TDIC; ela desenvolve raciocínio, percepção, capacidade
de reconhecer e pensar, reconhecimento dos signos os quais estão disponíveis em sua interação
diária, por conseguinte, dando sentido a utilização, a criação de sentidos, abstrações e
generalizações. Resultando a ação-reflexão-ação, mediado por signos e seu sistema de símbolos.
Por isso, a escolha dos instrumentos perpassa pela análise da faixa-etária de cada criança e
articulada com a proposta pedagógica, sendo possível o desenvolvimento da “percepção,
memorização, coordenação e aprendizagem” (SANTAELLA, 2003, p.67).

Além disso, possibilitando uma rede de aprendizagem colaborativa e, também, tornando necessário
entender como funciona o processo de produção, interpretação, difusão do saber e compartilhamento
durante as aulas ligadas não apenas aos instrumentos de signos utilizados, mas, sobretudo, as
interações complexas, pois segundo Lévy (2010, p. 166) “trata-se de uma tecnologia intelectual que
amplifica a imaginação e permite aos grupos compartilhamentos, redefinem modelos mentais comuns,
aumenta a inteligência coletiva e as capacidades cognitivas humanas”.

É possível estimular o compartilhamento através das redes digitais interativas, uma vez que a mesma
possui uma seara de possibilidades para escola como novo espaço do saber coletivo, uma nova
perspectiva para processo pedagógico com a tecnologia educacional. Partindo desse contexto que a
formas de mediação são essenciais para a significação do domínio técnico com sentido, Moran (2013)
afirma que as tecnologias ampliam os espaços na escola e, assim, as crianças têm o mundo móvel
nas mãos, mundo este que facilita a pesquisa, a comunicação, acesso em rede, vídeos, imagens,
mapa, entre outros.
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Esses processos de organização reconfiguram a hierarquia atual presente na escola, onde o
professor transmite o conhecimento e os alunos são muitas vezes passivos às ações pedagógicas em
sala de aula. Nesse sentido, de uma transformação do espaço escolar, Deleuze acrescenta que “nada
aprendemos com aqueles que nos diz: faça como eu. Nossos únicos mestres são aqueles que nos
dizem ‘faça comigo’ e que, em vez de nos propor gestos a serem reproduzidos, sabem emitir signos a
serem desenvolvidos no heterogêneo” (2006, p. 31).

Essa multiplicidade e mediação propostas pelas TDIC quebram as barreiras impostas por um ensino
tradicional que pressupõe uma hierarquia professoral, é preciso de uma coletividade, do estar junto,
aprender junto, solidificando a autonomia da criança ao aprender a fazer escolhas através do saberes:
saber-fazer, saber-aprender, saber- ser, saber-compartilhar. Para tanto, a tecnologia digital deve estar
articulada com a proposta pedagógica, e as atividades devem conciliar com a faixa-etária da criança e
seus estágios de evolução.

Para tal, os recursos digitais na educação ajudam a desenvolver também no processo de
aprendizagem a escrita, a fala, narrativa audiovisual, sendo necessário integrar os meios de
comunicação à escola para que a criança não seja apenas receptora de informação, mas também
tenha autonomia de produzir e tomar decisões de forma criativa, inovadora, propiciando novas
descobertas. Com isso, Kenski (2012, p. 44) afirma que “[...] essas novas aprendizagens com as
mídias digitais, quando colocadas em prática, reorientam todos os processos de descobertas,
relações, valores e comportamentos”.

Nesse mesmo caminho, Santaella (2003) afirma que as tecnologias são agentes de transformação,
pois permite a hibridação de linguagens ao ter acesso com a rede, processo sígnicos, códigos, por
conseguinte, capaz de produzir uma sinestesia de modo que sua mediação se realiza onde o sujeito é
capaz de perceber e transformar, na medida em que, surge uma cooperação no processo de
interação. Nota-se então, que essas interações nos levam às teorias do desenvolvimento infantil, uma
vez que, as crianças têm mãos de maneira habitual às tecnologias digitais em seu cotidiano
potencializando as zonas de desenvolvimento.

Vygostky (1989) afirma que vários autores estudaram o desenvolvimento da criança como algo inato,
ou seja, deixando de lado o desenvolvimento da criança e suas percepções através dos signos ao seu
redor, o desenvolvimento da fala, escrita, entre outros, foram considerados independentes nas fases
de desenvolvimento da criança. Esse contato da criança com os signos e seus significados é
importante para o desenvolvimento da fala e assim por diante, evoluções que caminham de acordo
com a faixa-etária e suas respectivas fases de aprendizagem, constituindo nas maiores descobertas
da criança, ou melhor, “[...] esperando o tempo adequado para imergir” (Ibidem, p. 20).

Em consonância com os autores supracitados, Moran traz à tona as possibilidades para as novas
exigências educacionais, e consequentemente, como ferramenta crucial para as práticas docentes,
afirmando:

O ciberespaço permite criar imagens, sons, linguagens, objetos, ações e
eventos por meio de gravações de materiais reais ou pela construção direta.
Enfim, é um espaço de possibilidades que dependem da criatividade do
homem para buscar uma aliança entre a comunicação e a interação para a
criação e armazenamento, e, principalmente, de acesso à informação com
possibilidade de produção do conhecimento (2013, p. 111).

Evidenciando assim, o leque de inovações a serem feitas para a possibilidade de uma educação
progressista que incorpore uso democrático e participativo das tecnologias. Nesse ínterim do uso das
TDIC de forma totalitária e rizomática, Moran (Ibidem) afirma ainda que é possível organizar parte
importante do planejamento pedagógico e combiná-lo com as atividades em sala, como sendo parte
das permutas diárias, não apenas como um adereço ou acessório, mas, sobretudo, ferramenta
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permanente importante para a escola como lócus de aprendizagem.

Construir trilhas de aprendizagem, interações colaborativas, estratégias cognitivas para uma melhor
interação social da criança e atividades práticas com as mídias digitais, é entender que as atuais
mudanças ocorridas estão sendo mediadas pela utilização das tecnologias. O autor ainda acrescenta
que o paradigma emergente de educação exige formas de alianças entre as abordagens
construtivistas, sociointeracionistas, transcendente e sociocultural.

Assim, a criança se torna autor de sua própria aprendizagem por meio de conexões sistemáticas com
uso da técnica; esse sistema integrado propõe uma prática pedagógica integradora, colaborativa, e,
além disso, problematizadora, entre o domínio da ação, percepção, e também, o domínio sobre a
memória e do pensamento. De fato, nota-se que o aprender a aprender é o ponto essencial nas
atividades mediadas pelas mídias digitais, mormente, a série de transformações interativas
significativas possíveis de concretização e de realização na prática pedagógica.

Para tanto, Vygostsky (1989, p. 41) divide essa interação na infância em três partes: a operação
inicial, uma atividade externa, que utiliza signos, ilustrada por uma atenção prática voluntária da ação,
cognição e memória: ação-reflexão-ação; na segunda o processo interpessoal transformado em
intrapessoal, onde a criança presta atenção na dinâmica ao redor, nível social, depois a nível
individual, primeiro entre os pares e as interioriza, aplicando-se a formação de conceitos e atenção
voluntária; e, por último o processo de transformação do intrapessoal para o interpessoal prossegue
em uma série de eventos ocorridos, acontece de forma contínua, incorporadas como próprias leis
tendo como base a transformação e operação dos signos.

Nesse sentido, as TDIC possibilitam o que Santos (2015) afirma ser uma aprendizagem social virtual
mediada capaz de potencializar a aprendizagem da criança, esta enquanto ser individual e coletivo,
exigindo das interações na transmissão de aprendizagem uma forma colaborativa e personalizada
para reorganizar ritmos, tempos e espaços nos modos de ensinar e aprender. Esses agenciamentos
coletivos, aceleração das mudanças técnicas, devidos aos processos de comunicação e
informatização, têm como consequência a promoção das multiplicidades e mudanças profundas e
radicais (LÉVY, 2010).

Moran (2013) enfatiza que os professores podem utilizar as tecnologias para estimular o acesso à
informação e à pesquisa, uma orientação mediada, em que a criança possa posteriormente
desenvolver uma autonomia de acesso e interação com os demais. Tudo isso deve ser mediado de
maneira atrativa pelo professor através de textos, imagens, facilitando o reconhecimento e o
envolvimento da criança com a realidade social.

Diante desse panorama, as TDIC possibilitam acesso à rede Internet, permite explorar através de
aplicativos, programas, sites, jogos, editores, simuladores, vídeos e imagens, o mundo na sala de
aula (MORAN, 2013); mundo este de possibilidades, de aprendizagens, de coletividade,
compartilhamento, inteligência coletiva, mas também de imprevisibilidades. Criar, explorar, modificar,
transformar, essas são algumas das possibilidades com o uso das TDIC, mais que isso, elas
permitem, quando mediadas de forma positiva, a autoconsciência de acesso que se alarga nos
diferentes âmbitos sociais, já que estão presentes de maneira cada dia mais marcante na vida de
todos.

Dando continuidade, Lévy (2010) define esse universo de compartilhamento como sendo uma
coletividade transversal através “da digitalização que permite a passagem da cópia à modulação. Não
haveria ‘recepção’, mas sim interfaces para a seleção, a recomposição e a interação. Os
agenciamentos técnicos sensoriais humanos filtram, selecionam, interpretam e recompõem” (Ibidem,
p. 80).

Portanto, tornou-se inevitável pensar às TDIC para um uso significativo na escola desde a educação
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infantil, já que as crianças a cada dia têm mais facilidade de acesso, sobretudo, sendo importante
entender como as tecnologias digitais propiciam a evolução e expansão da cultura digital, construção
de subjetividades do sujeito, multiplicidades, imbricamentos, mudanças no espaço-tempo, além disso,
avanços no processo de ensino-aprendizagem que abrange a cognição, memorização, interação
social, propicia ainda, mediações significativas que desenvolve a zona de desenvolvimento potencial
da criança de forma significativa no processo de ensino-aprendizagem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante desse conjunto de discussão dos autores é possível repensar as TDIC para além da utilização
como mero suporte na escola, mas, sobretudo, como uma ferramenta indispensável para a
concretização de um paradigma emergente, baseado numa organização horizontalizada, pensado e
gestado dentro de uma coletividade de atores sociais envolvido com experiências de aprendizagem.
No contexto escolar, pressupõe a participação de toda a comunidade: gestão, direção, corpo docente
e alunos.

Assim, foi possível relacionar o processo de mediação pelas TDIC com a socialização e
aprendizagem da criança para a transformação da escola em um novo espaço do saber; espaço este
que possui alunos cada dia mais imersos às tecnologias digitais, porém, que ainda não consegue
materializar a utilização das TDIC enquanto aparato técnico e social potencializador das experiências
educativas.

Sendo assim, as reflexões, concomitantemente, as perspectivas para a aprendizagem infantil com as
TDIC, são imprescindíveis para repensar a escola e a prática docente como apenas espaço de
transmissão do conhecimento, mas, integrar os meios de comunicação digital para que as crianças
possam atores sociais de sua aprendizagem, compartilhando com os demais e superar o modelo
educacional convencional, expandindo o caminho para a convergência do uso das TDIC e construção
da autoconsciência.

Por fim, é necessário entender as mudanças ocorridas mediadas pelas tecnologias na infância, pois
estão crescentemente na vida das crianças. Assim, é sine qua non associar o uso das TDIC com a
prática pedagógica no contexto do estudo sobre os estilos de aprendizagem e sua relação com o
desenvolvimento das capacidades neurocognitivas já em processo na interação com os objetos
técnicos do mundo desde as primeiras experiências ainda na infância.
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